
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد بلوار امام خامنه 

47 پالک 3ای مقداد غربی 
وزارت جهاد کشاورزی550550سحر کاضمی پورصندوق کارآفرینی امید

2

پرورش گاو 

ابراهیم )شیری

(ابراهیم طاری

3کرجالبرز
البرز شهرستان کرج 

روستای ولد آباد کوچک
بانک کشاورزی

ابراهیم ابراهیم 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

3
احداث مجتمع 

بومگردی
5ساوجبالغالبرز

البرز ، شهرستان ساوجبالغ 

، روستای برغان راسته بازار
21462146ابراهیم بزرکمهرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4

پرورش داشتی 

پرواری دام 

سبک

5کرجالبرز
کرج اسارا جاده چالوس 

روستای تکیه سپهساالر
سازمان امور عشایر ایران35003500ابراهیم خدریصندوق کارآفرینی امید

5

بسته بندی 

مواد غذایی و 

میوه و سبزی 

خشک

7ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای ایقربالغ 

خ شهید سید اظهرالدین خ 

شهید حبیب اله ناصر 

128دهقان پ 

صندوق کارآفرینی امید
ابراهیم 

ناصردهقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

6
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ هیو کوی شهید 

بهشتی خ سوم
بانک کشاورزی

ابوالفضل معدنی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

7

پرورش زنیبور 

عسل با ظرفیت 

 کلنی100

وزارت جهاد کشاورزی480480ابوطالب زرعکانیصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای فشندک1طالقانالبرز

8
پرورش گوساله 

پرواری
2نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز

نوکند
صندوق کارآفرینی امید

احد افشار 

دولجینی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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7ساوجبالغالبرزصنایع چوب9

ساوجبالغ بخش چهار باغ 

 19طاووسیه انتهای خیابان 

652خیابان درب شمالی پ 

صندوق کارآفرینی امید
احمد طلعتی 

شعاع
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

10
دامداری گاو 

شیری
8نظرآبادالبرز

البرز نظرآباد جاده روستای 

نجم آباد اراضی قزل حصار
وزارت جهاد کشاورزی1000010000احمد نرجه پورصندوق کارآفرینی امید

11
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

روستا - نظراباد - البرز

دنگیزک خیابان اصلی 

27پالک

صندوق کارآفرینی امید
احمدعلی توده 

کشت
وزارت جهاد کشاورزی750750

12

کشت گیاهان 

دارویی و 

زعفران

وزارت جهاد کشاورزی800800اسداله یکه فالحبانک کشاورزینظرآباد روستای صالحیه2نظرآبادالبرز

13
گلخانه گیاهان 

زینتی
25نظرآبادالبرز

البرز شهرستان نظرآباد 

روستای گازرسنگ
وزارت جهاد کشاورزی2460024600اسماعیل منجزیبانک کشاورزی

14
پرورش گوساله 

پرواری
1اشتهاردالبرز

البرز اشتهارد روستای قره 

ترپاق
وزارت جهاد کشاورزی11601160اصغر نجف خانیبانک کشاورزی

15

jتولید و 

 آموزش فرش

دستبافت

10کرجالبرز
گوهردشت روستای محمود 

آباد نبش کوهسار جنوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اقدس چگینیصندوق کارآفرینی امید

16

توسعه کارگاه 

تولید انواع 

پوشاک زنانه 

مردانه و بچه 

گانه

صندوق کارآفرینی امیدهشتگرد روستای سعید آباد7ساوجبالغالبرز
اکبر عربگری 

صومعه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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17
توسعه و خرید 

دام و علوفه
1ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ

کوچه - روستای رامجین

روبروی باغ اربابی- ارم

وزارت جهاد کشاورزی530530اکبر نوریصندوق کارآفرینی امید

1ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک18

قاسم آباد بزرگ خیابان 

صاحب الزمان خیابان میالد 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت850850اکرم خسرویصندوق کارآفرینی امید

19

توسعه اشتغال 

روستایی در 

زمینه تولید 

فرش دستبافت 

و سایر 

دستبافته ها و 

تامین و توزیع 

نخ  )مواد اولیه 

و ابریشم و 

،  (مصالح 

طراحی ، 

رنگرزی ، شور ، 

پرداخت ، رفو و 

غیره

80ساوجبالغالبرز

استان البرز ، ساوجبالغ ، 

روستای صفاییه ، دهیاری 

دهکده طالقانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000الهه حاجی پوربانک توسعه تعاون

20

تولید و ساخت 

کابینت و 

محصوالت 

MDF

2فردیسالبرز

استان البرز سیمین دشت 

انتهای خیابان فرگاز 

کابینت امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500امید قشالقیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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21

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی 

حیدری پور

10اشتهاردالبرز

کرج ماهدشت روستای 

احمدآباد خیابان سردرآباد 

خیابان ششم شمالی کوچه 

3سوم شرقی پالک

صندوق کارآفرینی امید
امیررضا حیدری 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

22

تولید ادوات 

 )کشاورزی 

انواع سمپاش 

های کشاورزی 

و ریک های 

کشاورزی و 

(قطعات تراکتور

12کرجالبرز

کرج ماهدشت سردرآباد، 

روستای احمد، اراضی دکتر 

سیاسی ششدانگ پالک 

 12 فرعی از 242شماره 

اصلی

صندوق کارآفرینی امید
ایرج حسن زاده 

ثمرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

23

تبدیل مواد 

معدنی به 

قطعات بتنی

7ساوجبالغالبرز

قزوین نرسیده -اتوبان کرج

به هشتگرد روبروی 

متر 200چلوکبابی مهدی 

جلوتر از باغ سبز دانیال 

سمت چپ انتهای خیابان

بانک توسعه تعاون
ایمان 

محمدحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50002750



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

24

تولید انوع 

توری های 

صنعتی فوالدی 

ضد سایش و 

ضد زنگ

5اشتهاردالبرز

جاده ماهدشت اشتهارد، 

،شهرک صنعتی ٢٥کیلومتر 

کوثر، انتهی یکم شرقی، 

واحد های کارگاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500بابک ثابتی زادهصندوق کارآفرینی امید

25

طرح توسعه 

پرورش گاو 

شیری اصیل 

دامداری آگاهی

13ساوجبالغالبرز

اول جاده _کردان _کرج 

پل مجتمع دامداری _برغان

دامداری آگاهی_هرجاب 

وزارت جهاد کشاورزی1950019500بهروز آگاهیبانک کشاورزی

26
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ هشتگرد خ 

متری پالیزدار بن 8والفجر 

3 پ2بست نسیم 

وزارت جهاد کشاورزی530530پرویز خودکاوندیبانک کشاورزی

27
توسعه دامداری 

و دامپروری
3کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای آسیاب درگاه65
بانک کشاورزی

پرویز شایسته 

نژاد
(ره)کمیته امداد امام خمینی500500

28
پرورش توت 

فرنگی
وزارت جهاد کشاورزی1618016000جعفر آزادنیاپست بانکاشتهاردروستای ایپک23اشتهاردالبرز

29
تولیدی کیف 

چرمی
10ساوجبالغالبرز

کرج ساوجبالغ روستای 

عرب آبقاد
صندوق کارآفرینی امید

جلیل امینیان 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

30
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500جمال سرمدیبانک کشاورزیروستای سنج- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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31

سیستم 

مکانیزاسیون 

آبیاری 

هوشمند به 

همراه سیستم 

کنترل و 

مانیتورینگ و 

اتوماسیون 

صنعتی

6کرجالبرز

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

قزوین انتهای خیابان 

بهشت سکینه پارک علم 

وفناوری البرز روستای 

هلجرد

صندوق کارآفرینی امید
جمشید ملک 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

32

تامین سرمایه 

ثابت و سرمایه 

درگردش جهت 

توسعه وتکمیل 

واحدگاوداری 

شیری

28نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا - البرز 

احمدآباد باقراباد
وزارت جهاد کشاورزی2800028000جواد خسروپوربانک کشاورزی

33

تولید سنگ 

 )مصنوعی 

(کورین 

4ساوجبالغالبرز

شهرستان ساوجبالغ - البرز 

روستای - بخش مرکزی - 

عرب آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت75007500جواد خلجصندوق کارآفرینی امید

2ساوجبالغالبرزگاوداری پرواری34

اسماعیل آباد - ساوجبالغ

ک -خ ولیعصر- شور قلعه

.ایثار سوم

وزارت جهاد کشاورزی19921992حامد ایران خواهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

35

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل، ژل 

رویال، بره موم، 

موم و سایر 

فرآورده های 

زنبورعسل

1نظرآبادالبرز

نظرآباد خیابان آیت اهلل 

 و روستای 13غفاری پالک 

فیروز آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حامد نعمت نژادبانک کشاورزی

36

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد شده

صندوق کارآفرینی امیدروستای وشته-طالقان 2طالقانالبرز
حسن حسین 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی12801280

1ساوجبالغالبرزگاوداری شیری37
هشتگرد روستای خور 

959ابتدای خ جمهوری پ 
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن دهقانی پورصندوق کارآفرینی امید

38
کارگاه تولید 

نبات و آبنبات
10ساوجبالغالبرز

- سهیلیه - ساوجبالغ 

-خیابان بهداری - لشکرآباد 

1 کوچه نیلوفر 

پست بانک
حسن راستی 

خامنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500

39
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2ساوجبالغالبرز

ملک اباد ساوجبالغ استان 

البز
پست بانک

حسن سلطان 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی30003000

40

گلخانه توت 

فرنگی 

هیدروپونیک

5نظرآبادالبرز

نظراباد روستا - البرز 

خسروآباد خیابان کار آفرین 

انتهای خیابون

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسن قاسمی پورصندوق کارآفرینی امید

41
پرورش گوساله 

پرواری
1اشتهاردالبرز

البرز اشتهارد روستای 

مرادتپه
وزارت جهاد کشاورزی596596حسن گنجیبانک کشاورزی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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42

توسعه 

دامداری، خرید 

دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
خ -حاجی آباد- ساوجبالغ

162پ -فروردین
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن مهین فالحصندوق کارآفرینی امید

43
 50گاو شیری 

راس کل گله
4ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای زکی اباد 

339پ 
وزارت جهاد کشاورزی50005000حسین آریایی فرصندوق کارآفرینی امید

44

صنایع دستی 

آبگینه و 

سرامیک

50005000حسین جانیصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای قاسم آباد6ساوجبالغالبرز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45

تولیدی پوشاک 

کش باف 

زمستانه

3نظرآبادالبرز

نظر آباد روستای حاجی 

بیک خیابان افشار خیابان 

کشاورز نبش میدان امام 

حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین زرافشانصندوق کارآفرینی امید

46

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

2کرجالبرز
- جاده چالوس-کرج-البرز 

روستای نشترود
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین سیفیبانک کشاورزی

47
توسعه 

زنبورداری
1نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز 

صالح آباد بلوار میالد 

28پالک16شقایق

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین صادقیبانک توسعه تعاون

48
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

 1شهرجدید هشتگرد فاز

بلوار نیلوفر کوچه شهید 

57پیرمرادی پ

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین عابدیپست بانک

49
گلخانه توت 

فرنگی
5نظرآبادالبرز

البرز،نظراباد،نرسیده به 

روستای شیخ حسن،جاده 

فتح اباد

وزارت جهاد کشاورزی40004000حسین محمدنادربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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50

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل، ژل 

رویال، بره موم، 

موم و سایر 

فرآورده های 

زنبورعسل

1نظرآبادالبرز

نظرآباد خ آیت اهلل غفاری 

 و 40 پ 109نبش کوچه 

روستای فیروز آباد

بانک کشاورزی
حسین مرادی 

شهربابک
وزارت جهاد کشاورزی500500

51
استخر و پارک 

آبی
25کرجالبرز

البرز بخش مرکزی روستای 

امیرآباد
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا رخت 

افکن
وزارت ورزش و جوانان4000019520

52
زنبورداری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای سرخاب-ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز

حمید توحیدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

53

تولید و ساخت 

قطعات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

4فردیسالبرز

استان البرز، فردیس، 

سرحدآباد، سپید دشت، 

خیابان گلها، خیابان بنفشه 

122غربی، شماره 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حمید زارعیانصندوق کارآفرینی امید

54
توسعه آکواریوم 

پرورش ماهی
3ساوجبالغالبرز

هشتگرد سعید اباد ایقربالغ 

ک شهید حسن نژاد رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی35003500حمید مازوچیصندوق کارآفرینی امید
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55

تولید صنایع 

چوبی و میز 

LCD

5فردیسالبرز

کرج فردیس جاده مالرد 

بعد از انبار نفت خیابان 

 16)جنب پارک منظریه 

انتهای خیابان  (متری حافظ

بعد از فرگاز شهرک سپید 

دشت خیابان نسترن غربی 

7817پالک 

صندوق کارآفرینی امید
حمید معینی 

کربکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37503750

وزارت جهاد کشاورزی600600حمیدرضا مرندیصندوق کارآفرینی امیدجزن- طالقان 1طالقانالبرزگاو شیری56

57
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی499499خداکرم فرامرزیپست بانکطالقان خسبان1طالقانالبرز

58

توسعه کارگاه 

خیاطی و سری 

دوزی پوشاک 

زنانه و مدارس 

و انواع پوشاک

4ساوجبالغالبرز
هشتگرد شهرک خور میدان 

75امام خ گلستان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200خدیجه زارع کارصندوق کارآفرینی امید

59
پرورش گوساله 

پرواری
4نظرآبادالبرز

تنکمان - نظرآباد تنکمان

مزرعه کمال- جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی39103910خسرو مسعودیبانک کشاورزی

60
باشگاه اسنپ 

رفتینگ
10کرجالبرز

استان البرز، شهرستان 

کرج، بخش آسارا، دهستان 

آدران، روستای پورکان تا 

خوزنکال

صندوق کارآفرینی امید
رامین خسروی 

هفشجانی
وزارت ورزش و جوانان70007000
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61
پرورش 

گوسفند داشتی
2نظرآبادالبرز

-شهرستان نظرآباد-البرز

روستای علی سید
وزارت جهاد کشاورزی10001000رحمان روزبانصندوق کارآفرینی امید

62
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی14101410رحیم اسحاقیبانک کشاورزیطالقان روستای جزینان3طالقانالبرز

63
توسعه و تولید 

عسل
2ساوجبالغالبرز

روستای -ولیان-چندار

اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی920920رحیم سلطانیهابانک کشاورزی

64
پرواربندی دام 

سبک
1کرجالبرز

استان البرز اشتهارد 

روستای صحت اباد
سازمان امور عشایر ایران750750رحیم گنجیبانک کشاورزی

65
پرورش 

گوسفند داشتی
1نظرآبادالبرز

نظراباد روستای بختیار خ 

11اصلی ک یاس 
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا اصل روستابانک کشاورزی

66
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا چمنیصندوق کارآفرینی امیدنظرآباد روستای حسن آباد2نظرآبادالبرز

2اشتهاردالبرزدامداری67
- روستای جارو - اشتهارد 

77خ لویزان ک گل آرا پ
وزارت جهاد کشاورزی964964رضا حقدانبانک کشاورزی

68

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

1ساوجبالغالبرز

-شهرستان ساوجبالغ

روستای - منطقه ولیان

سیرود

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا روددهقانصندوق کارآفرینی امید

69
تولید پوشاک 

بچه گانه و زنانه
40فردیسالبرز

فردیس جنب پل سرحد 

آباد جنب فروشگاه اریکه 

فرشته گان

وزارت صنعت، معدن و تجارت3800038000رضا قویدلبانک توسعه تعاون

3ساوجبالغالبرزپرورش بز سانن70

-رضاآباد صوفیان-ساوجبالغ

-ک نگارستان-  خ شقایق

9پ 

وزارت جهاد کشاورزی19201920رضا هاشمی اصلبانک کشاورزی
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71

کشت گل 

محمدی کشت 

بافتی اصالح 

شده

4نظرآبادالبرز
البرز نظرآباد روستای شیخ 

حسن
بانک توسعه تعاون

رضوان اله 

بذرپاش
وزارت جهاد کشاورزی1435980

2ساوجبالغالبرزخرید گاو شیری72
خ - شهرک خور-ساوجبالغ 

5پ- شهید رجایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000رقیه زارعکارصندوق کارآفرینی امید

73
پرواربندی دام 

سبک
2نظرآبادالبرز

تنکمان - نظرآباد-البرز

غربی5خیابان
سازمان امور عشایر ایران500500رقیه ورزداربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی890890رهام خلیلی پوربانک کشاورزینظراباد دشت بادامک2نظرآبادالبرزاحداث باغ انگور74

75

توسه تولید 

پوشاک زنانه و 

مردانه و بچه 

گانه

4ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ شهرک هیو 

 9کوچه بهشتی کوچه 

کوچه علی اصغر سامانی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا اسنفد فرصندوق کارآفرینی امید

76
کشت گیاهان 

دارویی
5نظرآبادالبرز

نظرآباد شهرک فخرایران 

جنب رستوران گل گندم
وزارت جهاد کشاورزی24902490زهرا افشاریصندوق کارآفرینی امید

77
کاشت گیاهان 

دارویی
5نظرآبادالبرز

استان البرز شهرستان نظر 

 جاده نجم 12اباد کیلومتر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی10401040زهرا آمونبانک کشاورزی

78
پوشاک سنتی 

ایرانی اسالمی
3فردیسالبرز

، پالک 66فردیس، گلستان 

، طبقه اول18
پست بانک

زهرا سادات 

حسینی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

79

آمیزش واصالح 

نژاد 

گوسفندشال با 

رومانف

سازمان امور عشایر ایران29202920زهرا سیفیبانک کشاورزیاحمدآباد-نظرآباد-البرز7نظرآبادالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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80

راه اندازی 

کارگاه دوخت 

پوشاک مدارس

2ساوجبالغالبرز

چهار باغ خیابان شهید 

رجایی خیابان بهبود 

2طاهری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امید

81

راه اندازی و 

توسعه کارگاه 

تولید انواع 

پوشاک و سری 

دوزی

4ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ روستای اغچه 

حصار
وزارت صنعت، معدن و تجارت45704570سجاد آصفیانصندوق کارآفرینی امید

82
پرواربندی 

گوساله
2طالقانالبرز

طالقان روستای وشته بعد 

از پل سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی14001400سعدی شاه وردیصندوق کارآفرینی امید

83

فروش اینترنتی 

سوغات و 

صنایع دستی

500500سعید ابوقدارهپست بانککرج روستای ارنگه1کرجالبرز
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

84
طرح دهکده 

سالمت محب
150ساوجبالغالبرز

شهرستان ساوجبالغ، بخش 

چندار، روستای امین آباد
150000150000سعید اعتمادیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

85
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

البرز ساوجبالغ کوهسار 

روستای اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید بذرپیشهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سعید سیفیصندوق کارآفرینی امیدروستای قوچصار6نظرآبادالبرز861

2نظرآبادالبرزکشت زعفران87
البرزنظرآباد روستا احمد 

آبادمصدق
وزارت جهاد کشاورزی750750سعید وادی خیلبانک کشاورزی
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88

زنبور داری و 

تولید فرآورده 

های زنبور عسل

2کرجالبرز
روستای -آتشگاه-کرج

خوارس
وزارت جهاد کشاورزی10001000سعیده یداللهیبانک کشاورزی

89
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

البرز ساوجبالغ چهارباغ 

خیابان شهید دستغیب 

4کوچه چهارم پالک

وزارت جهاد کشاورزی500500سکینه قزوینهصندوق کارآفرینی امید

90
زنبورداری آقای 

سلمان بکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000سلمان بکانبانک کشاورزیالبرزطالقان روستای گته ده2طالقانالبرز

91
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500سلمان سلطانیهابانک کشاورزیروستای ولیان- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز

92

خدمات 

کشاورزی 

وعرضه نهال 

وادوات، بذر، 

کود،سم

2فردیسالبرز

روستای -شهرستان فردیس

جنب -زیبادشت-فرخ آباد

-پاسگاه نیروی انتظامی

روبروی کوچه ابن سینا

وزارت جهاد کشاورزی700700سمانه طاهریصندوق کارآفرینی امید

93

ایجاد کارگاه 

بسته بندی و 

سورتینگ انواع 

مواد غذایی و 

سبزیجات

6ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ شهرک هیو جاده 

اصلی نرسیده به مخابرات 

طبقه پایین سوپر پروتیین 

وحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت22702270سمانه معدنی پورصندوق کارآفرینی امید

94
کارگاه تولیدی 

لباس و پوشاک
3فردیسالبرز

کرج زیر راه آهن کوچه 

خیابان  (1گلستان )یاسمن 

جنب راه آهن

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300سمیه ثاقبیصندوق کارآفرینی امید
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95

تولید انواع 

البسه بانوان و 

کودکان

3ساوجبالغالبرز

- شهرک خور- هشتگرد

- خیابان شهدای فالح نژاد

4کوچه الله

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سمیه زارعکارصندوق کارآفرینی امید

8اشتهاردالبرزصنایع تبدیلی96

اشتهارد شهرک صنعتی 

 و 37 الی 11کوثر پالک 

 305 فرعی از 60 الی 39

اصلی کارگاه قطعه بندی و 

بسته بندی مرغ و خمیر 

مرغ شرکت گلچین طالیی 

کوثر اشتهارد

وزارت جهاد کشاورزی98009800سیامک شادافزابانک کشاورزی

97
بوم گردی 

طالقان
3طالقانالبرز

طالقان حسنجون سید اباد 

باالتر از مسجد رسول اکرم 

۴۳۹پ(ص)

صندوق کارآفرینی امید
سید بهزاد قاضی 

میرسعید
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

98

خرید کمباین 

برداشت وش 

پنبه

20اشتهاردالبرز

- شهرک صنعتی اشتهارد 

بعداز پمپ بنزین به طرف 

شهرک صنعتی اشتهارد 

دست چپ درب پنجم

بانک کشاورزی
سید حسین 

برهانی شرکا
وزارت جهاد کشاورزی80008000

99

تاسیس صنایع 

تبدیلی و 

تکمیلی 

کشاورزی

30ساوجبالغالبرز

عرب آباد به -ساوجبالغ

آخر حوزه -سمت رامجین

 20استحفاظی سمت چپ 

متری میرجلیلی

بانک کشاورزی
سید حسین 

میرجلیلی
وزارت جهاد کشاورزی4180041800
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100

تولید نهال 

گواهی شده و 

ساخت مجتمع 

آزمایشگاهی 

گیاهی

44نظرآبادالبرز

شهرستان - استان البرز

روستای شیخ - نظرآباد

خیابان شهید اصل - حسن

دهقان مجتمع کشت و 

صنعت برادران حسینی

وزارت جهاد کشاورزی2200022000سید رضا حسینیبانک کشاورزی

101

پرورش 

زنبورعسل با 

 100ظرفیت 

کلنی

1طالقانالبرز

استان البرز شهرستان 

طالقان روستای حسنجون و 

سیدآباد

بانک کشاورزی
سید صابر قاضی 

میرسعید
وزارت جهاد کشاورزی460460

1طالقانالبرزتوسعه مجموعه102

روستای - طالقان 

- حسنجون و سید اباد 

ابتدای سید اباد

پست بانک
سید عبدالعظیم 

میر سعید قاضی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

103
پرورش 

گوسفند داشتی
2ساوجبالغالبرز

روستای شلمزار -ساوجبالغ 

خیابان شهید شیرزاد کوه 

5کن کوچه نیلو فر 

بانک توسعه تعاون
سید عبداهلل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی13201100

104

اجاره دفتر 

کاروخرید 

تجهیزات اداری 

برای دفتر کار 

برای خدمات 

رسانی به 

کشاورزان 

شهرستان

بانک کشاورزیطالقان شهرک کوچه گلپر1طالقانالبرز
سید عظیم 

میرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی540540
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2فردیسالبرززنبورداری105

کرج جاده محمدشهر 

زیبادشت پشت فنی 

 هکتاری۴۰حرفهایی باغ 

پست بانک
سید علی اصغر 

نجفیان رضوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

106

فرآوری بسته 

بندی همبرگر 

و کباب لقمه

40کرجالبرز
البرز ماهدشت روستای 

سردار آباد
بانک کشاورزی

سید کورش 

سکاکی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

107

پرورش زنبور 

عسل با ظرفیت 

 کلنی100

بانک کشاورزیطالقان روستای دهدر1طالقانالبرز
سیدابوالفضل 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی500500

108
سری دوزی 

پوشاک مردانه
3فردیسالبرز

 متری حافظ 19سپیددشت 

خیابان نسترن شرقی نبش 

بن بست سوم، مغازه دوم

صندوق کارآفرینی امید
سیدمحمدجواد 

نعمتی خوشنامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

109
احداث واحد 

شتر مرغ
وزارت جهاد کشاورزی75007500شادعلی دوستیپست بانکساوجبالغ چهارباغ15ساوجبالغالبرز

110
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز 

صالحیه خ آیت اهلل خامنه 

ای

بانک کشاورزی
شمس اله تک 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

4نظرآبادالبرزاحداث باغ111
دشت - نظراباد - البرز 

بادامک
وزارت جهاد کشاورزی13251325شهاب ناصرزارعبانک کشاورزی
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112

توسعه تولید، 

آموزش و 

طراحی 

جواهرات و 

زیورآالت سنتی

4کرجالبرز

بلوار - گوهردشت- کرج 

- بلوار انرژی اتمی- موذن

7نبش شقایق - سیاهکالن

صندوق کارآفرینی امید
شهرزاد علیاری 

ملکی
36503650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113
تولید پوشاک 

بچه گانه
3ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک هیو خ 

ساسانی نژاد
پست بانک

صدیقه ربی 

وناشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

114

کارگاره تولید و 

فراوری 

مصنوعات 

چرمی

2ساوجبالغالبرز

استان البرز، شهرستان 

ساوجبالغ، بخش مرکزی، 

دهستان سعیدآباد، روستای 

62سرخاب، پالک

پست بانک
طاهره علیزاده 

تازه آباد
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

115
پرورش بره 

پرواری
10ساوجبالغالبرز

البرز هشتگرد تهراندشت 

روستای قنبر آباد
وزارت جهاد کشاورزی50005000طهمورث طالییبانک توسعه تعاون

116

طرح تاسیس 

آقای )گلخانه 

عباداهلل نمازی 

(کیوج

5فردیسالبرز
استان البرز فردیس مشکین 

دشت روستای فرخ آباد
صندوق کارآفرینی امید

عباد اهلل نمازی 

کیوج
وزارت جهاد کشاورزی50005000

117
پرروش گوساله 

گوشتی
3طالقانالبرز

روستای .شهرستان طالقان

باریکان
وزارت جهاد کشاورزی25002500عباس باریکانیبانک کشاورزی

118
زنبورداری 

وفراوری عسل
2طالقانالبرز

البرز باال طالقان روستای 

گته ده
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس بگانبانک کشاورزی
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119
پرورش قارچ 

دکمه ای
4ساوجبالغالبرز

- جاده قدیم کرج قزوین

-آغچه حصار- جاده سهیلیه

سه راهی زکی -  اغالن تپه

.قارچ کیمیا- آباد

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

آقاطاهر
وزارت جهاد کشاورزی44004400

120
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

خ - سرخاب- ساوجبالغ

گلستان ششم- اصلی
بانک کشاورزی

عبداله امین 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی121

عرب - چهارباغ-ساوجبالغ

جاده - آباد خسروی

روبروی کارواش - رامجین

رامین

وزارت جهاد کشاورزی560560عرفان قره حسنلوپست بانک

122

تولید ژل رویال 

و گسترش 

زنبورداری

2فردیسالبرز

بلوار - فلکه پنجم - فردیس 

جنب بلوار امام - بیات 

مجتمع - خمینب 

به علت جابه - فرهنگیان 

جایی کندوهای زنبور و 

نبود مکان ثابت آدرس 

منزل قید شده است

پست بانک
علی اشرف 

شعبانی فاقلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی16001600علی اصغرانصندوق کارآفرینی امیدصالحیه2نظرآبادالبرزدامداری سنتی123
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124

توسعه و تجهیز 

کارگاه سفال و 

سرامیک دست 

ساز جهت 

تولید مظروف 

کاربردی

3کرجالبرز

کرج بلوار موذن بلوار انرژی 

اتمی انتهای بلوار روستای 

محمودآباد انتهای کوچه 

یاس دو

بانک توسعه تعاون
علی آذریان 

فریمانی
22502250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

125
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500علی تدینبانک کشاورزیخور-طالقان 1ساوجبالغالبرز

126
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

روستای عرب اباد کوه 

خیابان مسجد جامع کوچه 

22آبشار پالک 

پست بانک
علی دهقانی 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2نظرآبادالبرزکشت زعفران127
نظرآباد روستا احمد - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی760760علی ربانیبانک کشاورزی

128
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ خور خ شهدای 

4فالح نژاد کوچه الله 
وزارت جهاد کشاورزی530500علی زارعکاربانک توسعه تعاون

2ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی129

ساوجبالغ روستای شلمزار 

خ شهید محمد ساسانی 

103نژاد پ 

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی ساسانی نژادبانک توسعه تعاون

130
پرورش گوساله 

پرواری
3اشتهاردالبرز

- شهرستان اشتهارد - البرز

قوزلو
وزارت جهاد کشاورزی20482048علی سلطانیبانک کشاورزی

131
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

شهرک خور خیابان 

6جانبازان کوچه ایثار پالک 
وزارت جهاد کشاورزی820820علی فالح نژادصندوق کارآفرینی امید
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132
تولید درب 

بطری
6ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای هیو 

خیابان اصلی روبروی 

مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی معدن پیشهصندوق کارآفرینی امید

133
پرورش گاو 

شیری
1ساوجبالغالبرز

-تهراندشت-هشتگرد

خیابان شهید -روستای آران

درب اول سمت -فاضل فرد

راست

وزارت جهاد کشاورزی660660علی منصورزارعپست بانک

134

مجتمع 

گردشگری 

اقامتی پذیرایی 

و فرهنگی

54کرجالبرز

 جاده 4کرج کیلومتر 

چالوس ابتدای ورودی کندر 

مجتمع اقامتی گردشگری 

چاهی پیما

پست بانک
علیرضا چاهی 

پیما
4800048000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مصلحیبانک کشاورزیطالقان روستای منگالن1طالقانالبرززنبورداری135

وزارت جهاد کشاورزی35003500علیرضا نورزادهپست بانکساوجبالغ عرب اباد خسروی7ساوجبالغالبرزاحداث گلخانه136

137

گاوداری شیری 

خرید )اصیل

(دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
بعد از -قنبراباد-ساوجبالغ

گاوداری فرهادی- مسجد
بانک کشاورزی

غالم حسن 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی11921192

138

ساخت و تولید 

قطعات چرخ 

 (فلدر)خیاطی 

جهت تولید 

پوشاک

10ساوجبالغالبرز

جاده سهیلیه رمنده خیابان 

 10امام خمینی گلستان 

کوچه منبع آب

صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

رحمتی اسکی 

شهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

139
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750غالمحسین نمکیبانک کشاورزیکرج اشتهارد1اشتهاردالبرز
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140

پرورش ماهی 

قزل آالی 

- رنگین کمان

 تن در سال30

8طالقانالبرز

تهران، خیابان 

، خیابان (باستانی)مهرآور

 طبقه 96بصیر، پالک 

.2واحد .همکف

پست بانک
فاطمه بیک 

وردینلو
وزارت جهاد کشاورزی80008000

141

تولید پوشاک 

ورزشی و 

تخصصی 

کوهنوردی

2کرجالبرز

کرج، اشتراکی شمالی، 

شهرک بهارستان، بلوار 

، 427بهارستان، پالک 

8ساختمان پارسه، واحد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه پرهیزکارصندوق کارآفرینی امید

142

لباسکار و لباس 

بیمار جهت 

ارگانها و 

بیمارستان ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امیدکرج ولد اباد تپه قشالق6کرجالبرز

10ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک143

- ساوجبالغ- استان البرز

جنب - روستای خور 

کارگاه تولیدی - بهداری

خورشید

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه دهقانی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800

3اشتهاردالبرزپرواربندی144
- روستای ایپک - اشتهارد 

گاوداری صنعتی صفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی18001800فاطمه صفرخانیپست بانک

145

تولید انواع 

ترشیجات و 

سبزیجات 

خشک شده

1ساوجبالغالبرز

شهرستان - استان البرز

-شهرک خور-ساوجبالغ

جنب - میدان امام خمینی

ایستگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت340340فاطمه فالحتکارصندوق کارآفرینی امید
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146
کارگاه تولید 

کیف چرمی
2فردیسالبرز

البرز کرج فردیس زیبادشت 

خ شهید مطهری بن 

1 پ 2گلستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100فاطمه معینیصندوق کارآفرینی امید

147
تولید انواع 

کامپاند
25اشتهاردالبرز

اشتهارد پلنگ آباد شهرک 

صنعتی کوثر خبابان شش 

F21شرغی قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200005000فرزاد داودیبانک توسعه تعاون

148
تولید لباس زیر 

زنانه
18ساوجبالغالبرز

کردان روستای بانو صحرا 

روبروی اداره گاز کوهسار
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد شایان 

بسیط
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

149
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ خور خ جمهوری 

94 پ4کوچه یاس 
وزارت جهاد کشاورزی16501650فرشته زارعکارصندوق کارآفرینی امید

150

توسعه کارگاه 

ساخت انواع 

کابینت چوبی و 

مصنوعات چوبی

8نظرآبادالبرز

نظراباد ابراهیم بیگی 

خیابان اصلی روبروی 

نانوایی کوی شقایق انتهای 

کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرشید شهبازیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14001400فرهاد رضاخانیصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای دنبلید2طالقانالبرزپرورش گوسفند151

2فردیسالبرزقالیبافی152

شهرک کمیته امداد پل 

 متری 8سعیدی فرخ 

 غربی پ 3احداثی خ هنر 

 ط همکف9

صندوق کارآفرینی امید
فیروزه دهقی 

دارابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700
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153

شرکت نگین 

استحکام 

طرح )شهریار

(توسعه گلخانه

5کرجالبرز
البرز شهرستان اشتهارد 

روستای راشته
وزارت جهاد کشاورزی50005000قاسم میرزائیصندوق کارآفرینی امید

154

واحد پروار 

بندی گوساله 

 راسی200

8نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد 

خیابان - خسروآباد 

کارآفرینان

بانک کشاورزی
قربانعلی 

صفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی57005700

155

تولید ساز 

دستساز حرفه 

ای و نیمه 

حرفه ای

2ساوجبالغالبرز

استان البرز شهرستان 

ساوجبالغ روستای هیو 

خیابان طالقانی کوچه 

شهید علی معدن پیشه 

22پالک 

پست بانک
قوام الدین 

معدنکن
550550

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

156

استخراج انواع 

روغن گیاهی 

خوراکی

3ساوجبالغالبرز

روستای -چهارباغ-البرز

-کوچه گلستان-سلطان آباد

سمت چپ -کوچه اقاقیا

درب دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت28001600کریم عیسی زادهبانک توسعه تعاون

6اشتهاردالبرزدامداری157
کرج اشتهارد روستای قره 

ترپاق ضلع جنوبی روستا
وزارت جهاد کشاورزی43504350کریم نجف خانیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزکشت زعفران158
البرزنظرآباد روستا احمد 

آبادمصدق
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم وادی خیلصندوق کارآفرینی امید

159
تولید پوشاک 

زنانه
5ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کیانمهرشهرک 

9علوی خیابان بهشتی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700گل قدم سلیمیصندوق کارآفرینی امید
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160

تولید و بسته 

بندی میوه 

خشک

15ساوجبالغالبرز

-روستای ایقربالغ-هشتگرد

-خ شهید علیرضا نژادرنجبر

(صنایع غذایی راضیه)۹۰پ

بانک توسعه تعاون
گلچین 

منصورروستا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100006000

161

گاوداری 

خرید )شیری

(دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
خ نژاد - ایقربالغ-ساوجبالغ

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی520520لیال پور رنجبربانک کشاورزی

162
تکثیر و پرورش 

زالوی طبی
10ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ

عرب آباد خسروی- چهارباغ
بانک کشاورزی

لیال شادمان 

چرمخوران
وزارت جهاد کشاورزی68006800

8ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک163

چهارباغ مهدی آباد خ 

 خ 12شهید صدوقی پونه 

 طبقه 140انقالب پ 

زیرزمین

بانک توسعه تعاون
لیال محمد علی 

خانی افشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

164
پرورش گوساله 

پرواری
2کرجالبرز

البرز کرج ماهدشت 

روستای حاجی آباد
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی اینانلو 

جوالخلو
وزارت جهاد کشاورزی750750

165
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی470470مجتبی رفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای بزج- طالقان 1طالقانالبرز

6ساوجبالغالبرزپرورش ماهی166
-هشتگرد-ساوجبالغ

-آغچه حصار-چهارباغ
بانک کشاورزی

مجتبی فرهنگ 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی21502150

167

مجتمع اقامتی 

پذیرایی بوم 

گردی مرجان

23002300مجتبی یعقوبیبانک توسعه تعاونطالقان گلینک2طالقانالبرز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

168
خرید گاو اصیل 

شیری و علوفه
وزارت جهاد کشاورزی11201120مجید معدنیپست بانکشهرک هیو جاده واسوار2ساوجبالغالبرز
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169
پروش گاو 

شیری
4ساوجبالغالبرز

اسماعیل اباد سهراهی 

نمکالن به احمد آباد درب 

.سوم 

وزارت جهاد کشاورزی20002000محسن افتخاریصندوق کارآفرینی امید

170
. خط تولید 

پوشاک
50ساوجبالغالبرز

- روستای آغچه حصار

پالک - خیابان ایثارگران 

33

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000محسن بختیاریصندوق کارآفرینی امید

171

دامداری 

کوچک و 

روستایی

2نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا شیخ حسن 

451میدان امام پالک 
وزارت جهاد کشاورزی950950محسن بذرپاچبانک توسعه تعاون

172

تولید سنگ 

فرش و سنگ 

های مصنوعی 

و انواع کفپوش 

بتنی

2نظرآبادالبرز

شهرستان نظرآباد روستنای 

ابراهیم بیگی خ اصلی کوچه 

 تن72

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محسن حیدریبانک توسعه تعاون

173

دامداری 

کوچک و 

روستایی

1نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا کاظم - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن کبریاییپست بانک

174

خرید ماشین 

االت کارگاه 

تولید شانه تخم 

مرغ

15ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کوهسار روستای 

بانو صحرا روبروی کارواش 

کارخانه ظروف مقوایی پارس

وزارت صنعت، معدن و تجارت3500035000محمد امین پوربانک کشاورزی

175
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد بحرودیصندوق کارآفرینی امیدنظرآباد روستای کاظم آباد1نظرآبادالبرز

2ساوجبالغالبرزپرواربندی176

خ - لشگرآباد- ساوجبالغ

- خ ستاره- جوجه داران

دامداری بیگ وردی

بانک کشاورزی
محمد بیگ 

وردی
سازمان امور عشایر ایران11451145
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177

فرآوری 

پوردهای 

معدنی در 

تولید 

ترموپالستیک 

االستومر به 

روش 

ولکانیزاسیون 

دینامیکی

25اشتهاردالبرز

 جاده ماهدشت 20کیلومتر 

شهرک صنعتی - اشتهارد 

- خیابان اول شرقی - کوثر 

K6قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمد حنیفهصندوق کارآفرینی امید

178

ساخت 

/ بیورآکتور

فرمانتور های 

 5000 تا 10

لیتری و مخازن 

دارویی مورد 

استفاده در 

تولید 

محصوالت 

زیست فن 

آوری طبق 

استاندارد 

GMP – 

ASME  BPE

53فردیسالبرز

سیمن - فردیس - کرج 

خیابان دوم غربی - دشت

10پالک 

پست بانک
محمد داود 

معتمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

179
پرورش دام 

سبک
1کرجالبرز

 نرسیده 4کرج خط حصار 

به پل بلیقان پشت رسورات 

بادام

بانک کشاورزی
محمد رضا 

عبداللهی
سازمان امور عشایر ایران500500

180
آمیخته گری و 

اصالح نژاد
8کرجالبرز

کرج ماهدشت خیابان 

شهید بهشتی کوچه چمران 

73 پالک 2

سازمان امور عشایر ایران22202220محمد رضاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد شهریاریصندوق کارآفرینی امید6نظرآباد بختیار خ شقایق 3نظرآبادالبرزدامپروری181

182

اصالح نژاد و 

آمیخته گری 

دام سبک

بانک کشاورزیکرج هشتگرد روستای سنج6اشتهاردالبرز
محمد طاهر 

باستانی
سازمان امور عشایر ایران15101510

183
جمع سپاری 

مالی
1کرجالبرز

بلوار - روستای گلستانک 

گلستانک خیابان بهرامی 

شمالی کوچه مهتاب قطعه 

۱۴۷

500500محمد علی امینیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

184

پرورش گاو 

شیری شرکت 

زرین هیو

150نظرآبادالبرز

- البرز شهرستان نظرآباد

بعداز کارخانه سیمان جاده 

روستای -مشکین دشت 

چگینی

بانک کشاورزی
محمد علی 

رضایی افصح
وزارت جهاد کشاورزی120000120000

185

تولید فرش 

دستباف و 

صادراتی

93ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای بزرگ 

قاسم آباد جنب باشگاه 

ورزشی

صندوق کارآفرینی امید
محمد مشکین 

فام حقیقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000
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186

تولید بستر 

رویش قارچ 

دکمه 

کمپوست )ای

(3فاز

51نظرآبادالبرز

 جاده قدیم 16کیلومتر 

سه راه .کرج هشتگرد

بعد از شهرک .سهیلیه

روستای .زعفرانیه

خیابان شهید .اقبالیه

قارچ اسیا.بهشتی

وزارت جهاد کشاورزی5000050000محمد نظم دهبانک کشاورزی

187
توسعه 

زنبورداری
1ساوجبالغالبرز

زمین تیمسار -ینگی امام

روبروی پارک مادر-محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر اسدیبانک کشاورزی

188

بسته بندی و 

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی

27ساوجبالغالبرز
چهارباغ خ ازادگان خ 

33دالورسی پ
پست بانک

محمدحسین 

باغبان کوچک
وزارت جهاد کشاورزی1350013500

189
دامداری گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدنظرآباد اقبالیه خ باهنر3نظرآبادالبرز

محمدرضا 

اقبالزاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500

190

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

1کرجالبرز

- شهرستان کرج - البرز 

روستای - جاده چالوس 

حسنکدر

وزارت جهاد کشاورزی625625محمدرضا کردیبانک کشاورزی

191

تولید توت 

فرنگی گلخانه 

ای

صندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای اغالن تپه5ساوجبالغالبرز
محمود سقط 

چیان
وزارت جهاد کشاورزی46504650

6ساوجبالغالبرزصنایع چوبی192
عباس آباد - ساوجبالغ 

9پالک - کوچک 
صندوق کارآفرینی امید

محمود 

فیروزدهقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500
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193
تولید انواع 

درب چوبی
8فردیسالبرز

استان البرز، فردیس، جاده 

مالرد، انبار نفت، انتهای 

، سمت راست 18گلستان 

26کوچه ، درب چپ، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت52505250مرتضی جعفر پوربانک توسعه تعاون

194
تولید مبل و 

تعمیر
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک بعد از 

خیابان دانش خ امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مرتضی رضاییپست بانک

20نظرآبادالبرزتوسعه195

شهرستان نظراباد روستای 

احمداباد روستای یمانجلوق 

(اسالم اباد)

بانک توسعه تعاون
مرتضی رنجبران 

لودریچه
وزارت جهاد کشاورزی1400014000
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196

شرکت فناور 

در پارک علم و 

فناوری البرز با 

محوریت 

خدمات کامل 

فنی و مهندسی 

در حوزه 

کشاورزی و 

صنایع تبدیلی 

مواد غذایی و 

ایجاد اولین 

مرکز خدمات 

طراحی چاپ و 

بسته بندی 

بهصورت بر 

خط و آنالین

12کرجالبرز

-کمالشهر-کرج-البرز

 اتوبان کرج 10کیلومتر 

پارک علم و فناوری -قزوین 

البرز

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000مرتضی مفخمیصندوق کارآفرینی امید

197
پرورش زنبور 

عسل
1نظرآبادالبرز

- نظرآباد- البرز 

خیابان - روستاخسروآباد 

کشت وصنعت

وزارت جهاد کشاورزی500500مرضیه آقابراریبانک توسعه تعاون

198

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

15اشتهاردالبرز

اشتهارد رحمانیه خ رجایی 

بعد از چهار راه درب یک 

سمت چپ

سازمان امور عشایر ایران81008100مرضیه خبیریبانک کشاورزی

199
توسعه و تولید 

عسل
2ساوجبالغالبرز

روستای -ولیان-هشتگرد

اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم بیاتبانک کشاورزی
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200
تولید پوشاک 

زنانه
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان جانبازان خیابان 

شهید رجایی غربی ط 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600مریم زارعی نژادصندوق کارآفرینی امید

201

ایجاد و توسعه 

کارگاه پوشاک 

زنانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450مریم قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای خوروین2ساوجبالغالبرز

202

پرورش ماهیان 

زینتی آب 

شیرین

5نظرآبادالبرز
نظرآباد روستای قوچ حصار 

روبروی مسجد
وزارت جهاد کشاورزی16001600مسعود جمالیبانک کشاورزی

203
تولید 

مصنوعات چوبی
10فردیسالبرز

فردیس جاده مالرد ابتدای 

7پل سرحدآباد پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000مسعود حسینیبانک توسعه تعاون

3نظرآبادالبرزپرورش بوقلمون204
نظرآباد روستا نجم - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی11601160مسعود سرفرازبانک کشاورزی

2ساوجبالغالبرزاحداث گلخانه205

عرب -چهارباغ-ساوجبالغ

کمربندی -آباد خسروی

.خلیج فارس

وزارت جهاد کشاورزی20002000مصطفی بابالوبانک کشاورزی

206

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

1کرجالبرز
- جاده چالوس- کرج- البرز

روستای آزاد بر
بانک کشاورزی

مصطفی حبیب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

207

پرورش 

ونگهداری 

زنبور عسل

1طالقانالبرز
شهرستان طالقان روستای 

کویین
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی سمیعی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی490490
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208

تاسیس 

کلینیک گیاه 

پزشکی

3ساوجبالغالبرز

روستای - ساوجبالغ

نبش پمپ - طاووسیه 

بنزین طاووسیه

بانک کشاورزی
مصطفی عطاء 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی20402040

3کرجالبرزپروار بندی209
-آسارا-کرج -البرز

شهرستانک
بانک کشاورزی

مصطفی 

محمدعلی 

میرزایی

سازمان امور عشایر ایران22002200

210

تامین مواد 

اولیه و سرمایه 

در گردش و 

خرید ماشین 

آالت به روز

10ساوجبالغالبرز

جاده قدیم کرج هشتگرد 

روستای سعید آباد خیابان 

معلم کوچه تختی پالک 

 صنایع پودر رنگ باران 110

چشمه

پست بانک
مظفر باران 

چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

211

تولیدعسل 

طبیعی و ژل 

جهت  )رویال

جهت )(صادرات

عرضه به بازار 

(داخلی

1نظرآبادالبرز
احمدآباد - نظراباد - البرز 

روستا اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500معصومه بغدادیصندوق کارآفرینی امید

6ساوجبالغالبرزتولید پوشاک212
روستای . هشتگرد . البرز 

خیابان شهدا. خور 
صندوق کارآفرینی امید

معصومه فالح 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

213
تولیدی پوشاک 

زنانه
1فردیسالبرز

 10شهرک وحدت خیابان 

غربی ملک مسجد صاحب 

الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه گیالنیصندوق کارآفرینی امید

214
خرید کلنی 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی530530معظمه مصطفویبانک کشاورزیساوجبالغ کوهسار شنده3ساوجبالغالبرز
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215

بهسازی 

دامداری و 

پرورش گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی21402140معین گورانیبانک کشاورزیطالقان جزن3طالقانالبرز

216

ساخت قالبهای 

صنعتی فلزی و 

پالستیک و 

تولید قطعات 

تزریق پالستیک

4فردیسالبرز
کرج سرحدآباد خیابان 

16935نامدار پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500ملیحه تدینصندوق کارآفرینی امید

217
تولید نایلون و 

نایلکس
2نظرآبادالبرز

روستای شیخ - نظرآباد

روبروی مخابرات- حسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950منصور بذرپاچبانک توسعه تعاون

218

فیلتر گرد گیر 

کولرهای آبی و 

مسدود کننده 

های دریچه و 

فیلتر رادیاتور 

شوفاژ

3ساوجبالغالبرز

کرج ساوجبالغ هشتگرد 

روستای حسین آباد کوشک 

2زر خ اوج نرگس 

وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350مهدی اکجصندوق کارآفرینی امید

219
پرورش گاو 

شیری
پست بانکنظرآباد روستای قلعه آذری10نظرآبادالبرز

مهدی حاجی 

محمدی توران 

پشتی

وزارت جهاد کشاورزی48004800

220
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیالبرز کرج روستای جعفر آباد9کرجالبرز

مهدی شفیعی 

سورک
وزارت جهاد کشاورزی60006000

221
پرورش گوساله 

پرواری
3اشتهاردالبرز

البرز شهرستان اشتهارد 

روستای جارو
وزارت جهاد کشاورزی32003200مهدی شمسبانک توسعه تعاون
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222
پو که صنعتی 

لیکا
40نظرآبادالبرز

کرج نظرآباد، جاده محور 

خودرو به سمت احمد اباد ، 

حسین آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000مهدی طالبیپست بانک

223
زنبور داری و 

فراوردهای زنیور
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی مرتضاییبانک کشاورزیطالقان2طالقانالبرز

224
تولید کود 

زیستی
6کرجالبرز

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

قزوین خروجی کمالشهر، 

انهای جاده شهدای جهاد 

، (بهشت سکینه)دانشگاهی 

پارک علم وفناوری البرز

بانک توسعه تعاون
مهدی مشتاقی 

نیکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000

225

توسعه 

تجهیزات 

کارگاه ساخت 

و تولید 

سازهای سنتی

3ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کوهسار روستای 

اردهه خیابان گلزار گلزار 

هفت کوچه بهمن

20002000مهدی مفاخریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

226

تولید و ساخت 

کابینت و 

مصنوعات چوبی

2فردیسالبرز

، (فرخ آباد)کرج، زیبادشت 

خ امام خمینی، خ شهید 

90محمدی، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مهدی نیل قازپست بانک
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2فردیسالبرزتولیدی پوشاک227

فردیس، مشکین دشت، 

شهرک مهندس زراعی، 

، خیابان 6کوچه بهارستان

 ، 0 متری کانال، پالک10

طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
مهدیه حاجی 

غالمی یزدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350

228
خیاطی تولید 

کاله و پرچم
1فردیسالبرز

فردیس اهری خیابان پیک 

 3 پالک 29بن بست نیلوفر 

طبقه زیرزمین

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900مهری سوریصندوق کارآفرینی امید

17ساوجبالغالبرزگاوداری شیری229

روستای عباس - ساوجبالغ

-خ ایران زمین- آباد بزرگ

.نبش خ امام علی

وزارت جهاد کشاورزی2356023560میثم حق رنجبربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700نادعلی کیانپست بانکطالقان روستای گراب1طالقانالبرزپرورش گوسفند230

2ساوجبالغالبرزآرایشگاه زنانه231
روستای سعید آباد خ 

371والیت جنوبی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ندا حسین زادهپست بانک

2فردیسالبرزتولیدی پوشاک232

 5شهرک وحدت نبش 

شرقی زیرزمین مسجد 

حضرت ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
نسرین یگانه 

فعال
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

233

توسعه و تجهیز 

کارگاه تولید 

سرامیک هنری

3کرجالبرز

کرج محمدشهر روستای 

گلستانک خیابان بهرامی 

شمالی کوچه خورشید 

1پالک 

20002000نفیسه خلجبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران10131013نورعلی ارمندییپست بانکخ دربند- فشند- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی234
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235

توسعه دامداری 

،خرید دام و 

علوفه

1ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ 

- خ قایم-روستای نمکالن 

24پ - ک شبنم

صندوق کارآفرینی امید
نیت علی نژاد 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی620620

236
بسته بندی و 

فروش زعفران
3ساوجبالغالبرز

البرز نام :نام استان 

ساوجبالغ نام : شهرستان 

کوهسار نام روستا : دهستان

آجین دوجین: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500نیلوفر صدریپست بانک

237
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

نظرآباد وایبک روبروی 

مسجد
وزارت جهاد کشاورزی17001700هادی پزشکپورصندوق کارآفرینی امید

238

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

10نظرآبادالبرز
البرز شهرستان نظر آباد 

روستای هیو
وزارت جهاد کشاورزی1000010000هادی معدنیبانک توسعه تعاون

239

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

1ساوجبالغالبرز
خ - سلطان آباد-ساوجبالغ

باغچه علیزاده-آرتمیس
وزارت جهاد کشاورزی500500هاشم علیزادهصندوق کارآفرینی امید

240

کشتارگاه 

صنعتی طیور 

وتبدیل ضایعات

50نظرآبادالبرز

نظراباد جاده - البرز 

صالحیه بعداز چراغ چشمک 

زن روستای باقراباد فاضل

بانک کشاورزی
هبت اله 

پیشگاهی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

241
دامداری گاو 

شیری
50نظرآبادالبرز

آبیک - جاده قدیم نظراباد

بعدازکارخانه سیمان ـآبیک
بانک توسعه تعاون

وحید افضلیان 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی5500055000

242
بسته بندی 

میوه وسبزیجات
3ساوجبالغالبرز

سل.آران.تهراندشت.هشتگرد

خ مسجد.طان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وحید منصورفالحصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000یاسر ملک زادهصندوق کارآفرینی امیدساوجبالق روستای هیو10ساوجبالغالبرزتولید بستنی243

244
زنبور داری و 

فرآوری عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان شهدای زارعکار 

5 پ 3بابونه 

وزارت جهاد کشاورزی500500یوسف دهقانپورصندوق کارآفرینی امید

245

بسته بندی 

مواد غذایی ، 

حبوبات و ادویه 

جات شرکت 

نامی آرا

5ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای قوهه 

 غربی 1انتهای بوستان 

درب بزرگ طوسی رنگ 

کارگاهی

صندوق کارآفرینی امید
یوسف نامی 

تبریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

246

تعمیر و 

نگهداری انواع 

موتوروادوات 

کشاورزی

2نظرآبادالبرز

احمدآباد مصدق خ امام 

خمینی خ درمانگاه طبقه 

همکف

سایر150150اباذر خانیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری247
ابراهیم 

شاهمرادی
سایر500500

سایر500500ابراهیم صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرزپرورش گوسفند248

1ساوجبالغالبرزلبنیاتی249

-هشتگرد- ساوجبالغ- البرز

- خ اصلی- قاسم آباد بزرگ

ک آسمان

بانک توسعه تعاون
ابراهیم فالحت 

پیشه
سایر500500

250
توسعه دامداری 

و دامپروری
3کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای ملک فالیز60
سایر500500ابراهیم مورجبانک کشاورزی
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251
توسعه پرورش 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستایی هیو جاده 

واسوار جنب گاوداری
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم نصیری 

اوانکی
سایر500500

252

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500ابوالفضل جعفریبانک کشاورزیطالقان هرنج1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری253
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500ابوالفضل رییسیبانک کشاورزی

254
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکطالقان دیزان1طالقانالبرز

ابوالفضل 

سلطانیان
سایر500500

255
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500ابوالفضل فرامرزیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری256
روستای خسرو اباد کوچه 

مسجد
سایر500500ابوالفضل کاظمیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری257
روستای صالحیه میدان 

129بسیج پالک 
بانک کشاورزی

ابوالفضل یکه 

فالح
سایر500500

2کرجالبرزباغداری258
کرج جاده چالوس روستای 

کلوان
بانک کشاورزی

احسان رضایی 

کلوانی
سایر500500

259

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500احمد بکانبانک کشاورزیطالقان گته ده1طالقانالبرز
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260
پرورش 

گوسفند داشتی
1اشتهاردالبرز

ساوجبالغ حسین اباد خ 

4امام خمینی بن بست 
سایر542500احمد قایمی نژادبانک توسعه تعاون

سایر500500احمد قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری261

262
پرورش زنبور 

عسل
3کرجالبرز

 60جاده چالوس کیلومتر 

روستای نسا
سایر500500احمد کیانفربانک کشاورزی

263
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500احمدرضا اسحاقیبانک کشاورزیروستای جزینان1طالقانالبرز

264
کشاورزی و 

توسعه باغداری
3کرجالبرز

جاده چالوس ، روستای 

شهرستانک
سایر600500اسداله فرهادبانک توسعه تعاون

265
تعویض روغنی 

و آپاراتی
1ساوجبالغالبرز

جاده سهیلیه نرسیده به 

زعفرانیه خ اصلی جنب 

سوپر اینانلو

سایر500500اسماعیل اینانلوپست بانک

1اشتهاردالبرزکشاورزی266
اشتهاردروستای مرادتپه 

کوچه کوهستان شرقی
سایر600500اسماعیل گنجیبانک توسعه تعاون

267
پرورش مرغ 

گوشتی
سایر500500اصغر حذرخانیپست بانکاشتهاردروستای ایپک3اشتهاردالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری268
روستای قاسم اباد کوچک 

29خ شهدای جنوبی پالک 
سایر500500اکبر خیبریبانک توسعه تعاون

269

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان روستای 

سیرود
سایر250250اکبر روددهقانبانک کشاورزی
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270

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی 

و برداشت شیر 

و گوشت

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ روستای فشند خ 

7آزادی نبش کوچه الله 
سایر500500الماس ارمندپوربانک کشاورزی

271

توسعه دامداری 

گاو شیری به 

 راس10تعداد 

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ شهرک خور خ 

28جانبازان پ 
سایر500500الماس الماس پورصندوق کارآفرینی امید

272
تنظیم موتور 

اتومبیل
1فردیسالبرز

فردیس جاده مالرد بعد از 

پل سرحد آباد
سایر500500امید زنگنهبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزباغداری273
کرج جاده چالوس روستای 

حسنکدر
بانک توسعه تعاون

امیر حسین 

رییسی
سایر600500

274
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان خسبن1طالقانالبرز

امیرحسین 

احمدخانیها
سایر500500

275

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500بابک کیانپست بانکطالقان ده در1طالقانالبرز

276
توسعه فروشگاه 

مواد غذایی
1ساوجبالغالبرز

تهراندشت عباس اباد 

کوچک نبش خیابان درختی
سایر500500بهرام امین زارعپست بانک
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2نظرآبادالبرزپرورش گوساله277
روستای دولت آباد کوچه رز 

13 پالک 3
صندوق کارآفرینی امید

بهروز مرادی 

حاجی آبادی
سایر500500

سایر500500بهمن بذرگریبانک کشاورزیطالقان روستای انگه1طالقانالبرزباغ داری278

279
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500پوریا صادقیانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

280
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500جاراله ساعدیبانک کشاورزیطالقان روستای دراپی1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری281
جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس
سایر500500جاوید آژیربانک توسعه تعاون

282
کشت ونها ل 

بذر
سایر500500جعفر گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز

2کرجالبرزباغداری283
 45جاده چالوس کیلومتر 

روستای کیاسر
پست بانک

جمشید فرهاد 

کیایی
سایر500500

284
تعمیر و فروش 

لوازم خانگی
1نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد انتهای 

خیابان ولیعصر
سایر500500جواد شماخیپست بانک

2کرجالبرزباغداری285
کرج جاده چالوس روستای 

50همه جا کیلومتر 
سایر500500حبیب افضلیپست بانک

2کرجالبرزلبنیات و ماست286
 40جاده چالوس کیلومتر 

آسارا
بانک توسعه تعاون

حسن آسرایی 

ایمانی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری287
روستای دنگیزک خ معلم 

2کوچه مهستان شرقی 
سایر500500حسن آقامرادیصندوق کارآفرینی امید
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2کرجالبرزلبنیات288
محمدشهر علی آباد گونه خ 

گل چشمه نبش چهارراه
سایر500500حسن بغدادیصندوق کارآفرینی امید

2نظرآبادالبرزدامداری289
روستای نجم آباد خیابان 

شفا جنب رستوران دوستان
سایر500500حسن روزبانبانک توسعه تعاون

290

دامداری و 

پرورش 

گوسفند و بز

سایر500500حسن شهیدیبانک کشاورزیطالقان روستای جوستان1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامپروری291
کریم آباد خ شهید اخالقی 

جنب موتور آب
سایر500500حسن غالمیصندوق کارآفرینی امید

292
توسعه خدمات 

نانوایی
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان ازادی روبروی هییت 

ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
حسنعلی فالح 

نژاد
سایر500500

293
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسنعلی قربانیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

294

پرورش گوساله 

حسین )پرواری 

(آراد

1اشتهاردالبرز
البرز اشتهارد روستای قره 

ترپاق
سایر500500حسین آرادبانک کشاورزی

295
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین بکانبانک کشاورزیطالقان گته ده1طالقانالبرز

296
تولید عسل 

طبعیی
1کرجالبرز

کرج باغستان آتشگاه 

روستای دروان
سایر500500حسین جمشیدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2نظرآبادالبرزدامداری297
روستای کاظم اباد خ 

کشاورز نرسیده به کانال آب
سایر500500حسین حاجیانصندوق کارآفرینی امید

298
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500حسین حاجیانبانک کشاورزیطالقان روستای زیدشت1طالقانالبرز

9نظرآبادالبرزدامداری299
روستای تنکمان روبروی 

بانک صادرات
پست بانک

حسین رضایی 

منش
سایر500500

300
پرورش دام 

سبک
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای نسا منزل 60

شخصی

سایر480480حسین رییسیپست بانک

سایر500500حسین صابریبانک کشاورزیطالقان روستای ناریان1طالقانالبرزپرورش گوسفند301

3کرجالبرزنانوایی302
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500حسین کاظمیپست بانک

303
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حسین کالنکیبانک کشاورزیطالقان روستای کالنک1طالقانالبرز

304
فروش انواع 

خواروبار
بانک توسعه تعاون1طاوسیه نبش یاس 1ساوجبالغالبرز

حسین 

کوهستانی
سایر700500

1کرجالبرزدامداری305
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500حسین کیاپست بانک

306
مواد غذایی 

ولبنیاتی
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک نبش خ 

دانش
سایر500500حسین نوروستاپست بانک

307
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد خیابان 

شفاء روبروی درمانگاه
سایر500500حمداله شماخیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اشتهاردالبرزگوساله پرواری308
اشتهاردروستای صحت 

65آبادخ امام خمینی پالک
بانک کشاورزی

حمزه علی 

بهراملی
سایر500500

سایر500500حمید خالقیبانک کشاورزیطالقان کولج1طالقانالبرززنبورداری309

310
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان روستای خچیره1طالقانالبرز

حمیدرضا 

یادگاری
سایر500500

311

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500خیراله سرمدیبانک کشاورزیساوجبالغ روستای سنج1ساوجبالغالبرز

بانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری312
داود احمدخان 

بیگی
سایر500500

313

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند به 

 راس50تعداد 

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ فشند خ ازادی 

446 پ 9ک الله 
سایر500500داود ارمندئیصندوق کارآفرینی امید

314
پرورش دام 

سبک
1کرجالبرز

استان البرز کرج جاده 

اتشگاه روستای دروان
سایر250250داود سرحدیبانک کشاورزی

سایر500500داود سلیمیانبانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری315

316

دیوار )باغداری 

کشی و ایجاد 

استخر و کاشت 

(نهال

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500رامین پهلوانیبانک کشاورزی
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2نظرآبادالبرزگاوداری317
نجم آباد خیابان شهید 

63مطهری پالک 
سایر500500رامین روزبانپست بانک

3نظرآبادالبرزدامداری318

روستای نجم آباد جنب 

اداره پست سابق بن بست 

اول

سایر500500رب اله شماخیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500رحیم قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری319

320

تولید و فروش 

درب و پنجره 

آلومینیوم

2کرجالبرز
 جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس روستای نساء
سایر500500رضا آژیرپست بانک

سایر500500رضا حسن خانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری321

سایر590500رضا روزبانبانک توسعه تعاونروستای نجم آباد2نظرآبادالبرزدامداری322

323
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رضا صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

سایر500500رضا قدسیبانک کشاورزیطالقان ورکش1طالقانالبرزپرورش گوسفند324

2نظرآبادالبرزدامداری325
 6روستای انبار تپه شقایق 

4پالک 
سایر500500رضا کشن رنجبربانک توسعه تعاون

326

توسعه کندوی 

زنبور عسل و 

تولید عسل 

مرغوب

سایر500500رضا کیاصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ معدن چیوار1ساوجبالغالبرز

327
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500رضا محمودانبانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز
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328
پرورش زنبور 

عسل
1طالقانالبرز

طالقان روستای وشته باالتر 

از پل
سایر500500رضا نومیریبانک کشاورزی

سایر500500رمضان ندافیبانک کشاورزیطالقان نساعلیا1طالقانالبرزپرورش گوسفند329

سایر600500روح اله حذرخانیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزدامداری330

331
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500روزبه صادقیانپست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز

332
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250زانیار زندیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

333
تزیینات 

ساختمان
1ساوجبالغالبرز

کرج خیابان المهدی پاساژ 

17مسیح ط زیرزمین پ
سایر650500زرگل امیدپوربانک توسعه تعاون

پست بانک5گرمدره خ معراج پ 2کرجالبرزتولید پوشاک334
زهرا اکبری 

میاندشتی
سایر500500

335
تولید تیرچه و 

بلوک بتونی
3کرجالبرز

- جاده چالوس- کرج 

روستای جی- 20کیلومتر
سایر600500زهرا ملک جانیبانک توسعه تعاون

336
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

زین العابدین 

یزدانی
سایر500500

337
ماست بندی و 

لبنیاتی
1کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

آسارا40کیلومتر 
سایر650500ستار آسراییبانک توسعه تعاون

338
خدمات 

زنبورداری
2کرجالبرز

کرج کیلومتر جاده چالوس 

روستای امام چشمه
سایر630500سجاد ساوییبانک توسعه تعاون
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2نظرآبادالبرزدامداری339
روستای ابراهیم بیگی یاس 

11
سایر500500سجاد فتوحیصندوق کارآفرینی امید

340
- باغداری

کشاورزی
بانک کشاورزیانبار تپه خ اصلی2نظرآبادالبرز

سرحد نخبه 

دهقان
سایر500500

341
کشاورزی و 

توسعه باغداری
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستا 

والیت رود
سایر500500سعید بهاءبانک توسعه تعاون

2نظرآبادالبرزعکاسی342
پالک 2بختیار خ قدس بهار

2
سایر500500سعید چراغلوپست بانک

1اشتهاردالبرزکشاورزی343
اشتهاردمجتمع کارمندان 

7واحد3طبقه16بلوک
سایر600500سعید خلجبانک توسعه تعاون

344
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد فشند پایین محل 

خ انقالب
سایر500500سعید شاپوریبانک کشاورزی

2کرجالبرزدامداری345
 جاده 45کرج کیلومتر 

چالوس روستای لیلستان
بانک توسعه تعاون

سعید مرادی 

لیلستانی
سایر600500

1ساوجبالغالبرزتوسعه باغ میوه346

حاجی اباد پایین تر از باغ 

استاد شجریان روبروی 

منبع اب

سایر500500سعید مهین فالحبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیساوجبالغ هشتگرد1ساوجبالغالبرززنبورداری347
سکینه زارعی 

نزاد
سایر500500

348
پرورش 

گوسفند وبز
سایر500500سیامک سلطانیانبانک کشاورزیطالقان دیزان1طالقانالبرز

349
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرز

سید احمد 

حسینی
سایر500500

350

خدمات درب و 

پنجره سازی 

آهنی

1کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
بانک توسعه تعاون

سید اسداله 

میرسعیدی
سایر600500
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351

توسعه کارگاه 

سری دوزی 

انواع پوشاک 

زنانه و مردانه

سایر500500سید باقر حسینیبانک توسعه تعاونروستای ینگی امام1ساوجبالغالبرز

بانک کشاورزیطالقان منگالن1طالقانالبرززنبورداری352
سید بهزاد 

افتخاری
سایر500500

353
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

نساء
بانک کشاورزی

سید حسین 

رییسی
سایر500500

3فردیسالبرزچینی و بلور354
جاده ماهدشت فرخ آباد 

شهید مفتح
بانک توسعه تعاون

سید رضا 

موسوی نیا
سایر500500

355
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

سید روزبه قاضی 

میرسعید
سایر500500

356
کشاورزی و 

توسعه باغداری
2کرجالبرز

 70جاده چالوس ، کیلومتر 

، روستای والیترود
سایر600490سید علی جعفریبانک توسعه تعاون

2فردیسالبرزشیرینی فروشی357

 (فرخ آباد  )زیبادشت 

خیابان شهید مطهری ، 

خیابان امام خمینی ، پالک 

 طبقه همکف44

سایر500500سید علی رضاییبانک توسعه تعاون

358
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیالبرز روستای ناریان1طالقانالبرز

سید غفار 

میرغیاثی
سایر500500

359
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان جزینان1طالقانالبرز

سید کریم 

عظیمی
سایر500500
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360
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان انگه1طالقانالبرز

سید مظفر 

بذرگری
سایر500500

361
خدمات 

دامداری
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای اویزر42
بانک کشاورزی

سید یوسف 

شفیعی
سایر500500

362

تابلو سازی برق 

صنعتی 

الکترونیکی

پست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز
سیداحمدرضا 

میران
سایر500500

363
توسعه دامداری 

گوسفند داشتی
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کردان برغان 

روستای سرهه خ بی بی 

نسا حسین آباد

بانک کشاورزی
سیداسماعیل 

حسینی
سایر500500

بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرزپرورش گوسفند364
سیدامیرحسین 

سادات رسول
سایر500500

365
مواد غذایی 

ولبنیاتی
1نظرآبادالبرز

روستای تنکمان تنکمان 

شمالی روستای نوکند 

خیابان اصلی آزادگان پالک 

29

پست بانک
سیدحسن 

حسینی
سایر500500

366
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

سیدخرم 

میرغیاثی
سایر500500

367
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان روستای اورازان1طالقانالبرز

سیدرضا 

میرقادری
سایر500500

368
قنادی و 

شیرینی پزی
2نظرآبادالبرز

روستای بختیار خ امام نبش 

7شقایق 
صندوق کارآفرینی امید

سیدرضا هاشمی 

مهر
سایر500500
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369

احداث دامداری 

و توسعه 

پرورش گوسفند

1طالقانالبرز

طالقان باال طالقان روستای 

ناریان کوچه شهید یزدان 

رزاقی

صندوق کارآفرینی امید
سیدضیاءالدین 

میرغیاثی
سایر400400

بانک کشاورزیطالقان گراب1طالقانالبرززنبورداری370
شعبانعلی گل 

محمدی
سایر500500

371
درودگری 

نجاری
2نظرآبادالبرز

روستای بختیار کوچه یاس 

 خ اصلی10
سایر500500شهریار نژادرنجبرپست بانک

2کرجالبرزخرازی372
گرمدره مهدیه کوچه 

آزادگان
سایر500500شهناز قشالقیپست بانک

373
پرورش 

گوسفند شیری
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ ولیان روستای 

سنج
بانک کشاورزی

شیر محمد 

باستانی
سایر500500

374
تولید درب و 

UPVCپنجره 
2فردیسالبرز

سرحد آّباد بعد از گلزار 

شهدا خ بهزاد کوی مهین 

ترابی سالن سپید دشت

سایر500500صادق باقریبانک توسعه تعاون

سایر625500صادق گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی375

376

ایجاد کارگاه 

خیاطی و 

تولیدی لباس 

دخترانه

1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک هیو کوی 

بهشتی خ سوم ک شهید 

22علی معدنی پ 

صندوق کارآفرینی امید
صغرا معدن 

شکاف
سایر500500

2ساوجبالغالبرزپوشاک377
سلطان آباد خ بعثت بن 

127بست یاس دو پالک 
سایر500500صغرا نژادفالحپست بانک
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378

احیاءبا)باغداری

غ ،کاشت نهال 

،فنس کشی 

،آبیاری قطره 

(ای

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

امام چشمه
سایر500500صفدر ساوهءپست بانک

1کرجالبرزپرورش گوسفند379
روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500صفر جمشیدیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری380
روستای صالحیه خیاالن 

آیت اله خامنه ای
سایر500500صفرعلی دهقانکاربانک کشاورزی

سایر600500طاهره حیدریبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی381

2ساوجبالغالبرزباغداری382

- تهراندشت - ساوجبالغ

بعد از میدان دوم کوچه 

جنب موتور  (ع)امام علی 

.خانه آب

سایر500500عباداله رضائیبانک توسعه تعاون

4کرجالبرزباغداری383
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500عباس رییسیپست بانک

384
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500عباس فرامرزیبانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

سایر625500عباس گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی385

386

کشت ونها ل 

یونجه )بزر 

(کاری

سایر500500عباس مرادیبانک کشاورزیاشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرز

سایر500500عباس ورزدارپست بانکنجم آباد خ یادگار امام3نظرآبادالبرزدامداری387

سایر500500عبدالعلی بذرگریبانک کشاورزیطالقان روستای انگه1طالقانالبرزباغ داری388
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2نظرآبادالبرزنانوایی389
روستای دنگیزک خ 

120مطهری پالک 
سایر500500عربعلی آقامرادیبانک کشاورزی

2فردیسالبرزسوپر مارکت390

فردیس ، شرک صنعتی 

سیمین دشت ، خیابان امید 

، خیابان پنجم شرقی ، 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
عزیز معتمدی 

نژاد
سایر500500

391

پرورش 

گوسفند داشتی 

و توسعه 

دامداری به 

 تا 50تعداد 

 راس100

سایر500500علی ارمندئیپست بانکروستای فشند خ زمزم یک1ساوجبالغالبرز

2کرجالبرزدامداری392
کرج جاده چالوس روستای 

کسیل
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

خواجوی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری393
روستای نجم آباد خیابان 

ولیعصر کوچه شهید روزبان
سایر500500علی اکبر روزبانپست بانک

2کرجالبرزمصالح فروشی394

کرج جاده چالوس 

روستای حسنکدر جنب 60

چوب بری ساالر

بانک توسعه تعاون
علی اکبر ساالر 

کیار
سایر600500

سایر500500علی اکبریبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی395

396
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

علی اکرم 

سلیمیان
سایر500500

سایر500500علی اوسط قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگاو شیری397
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3کرجالبرزکشت نهال398
کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای نساء62
سایر475475علی جوانمردبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزباغداری399
کرج جاده چالوس روستای 

50درده کیلومتر 
سایر350350علی جوانمردیبانک توسعه تعاون

2نظرآبادالبرزمصالح فروشی400
روستای نجم آباد جنب 

اداره مخابرات
سایر500500علی روزبانبانک توسعه تعاون

سایر500500علی ساعدیبانک کشاورزیطالقان روستا دراپی1طالقانالبرزپرورش گوسفند401

سایر600500علی سعیدبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مختارآباد1اشتهاردالبرزگوساله پرواری402

سایر600500علی صفریبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی403

404
پرورش زنبور 

عسل
2نظرآبادالبرز

روستای انبار تپه خ امام 

 7خمینی کوچه شاقیق 

5پالک 

سایر250250علی کشن رنجبربانک کشاورزی

405
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علی گلمحمدیبانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرز

406
تعمیرکار لوازم 

خانگی
2فردیسالبرز

فردیس زیبادشت فرخ آباد 

126خیابان امام پالک 
سایر500500علی محمدیبانک توسعه تعاون

407

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرز
علی محمود 

کالیه
سایر500500

2کرجالبرزدامداری408
کرج جاده چالوس روستای 

کهنه ده
سایر500500علی نادی پوربانک کشاورزی

سایر500500علی نیازیبانک توسعه تعاونطالقان منگالن1طالقانالبرزکارگاه نجاری409

2نظرآبادالبرزدامداری410
روستای حاجی بیگ خ 

شهید نخبه روستا
پست بانک

علی یار زعیم 

کهن
سایر500500
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411
تولید لبنیات 

سنتی
6کرجالبرز

گلستانک خ بهرامی شمالی 

33ک نخل پ
سایر500500علیرضا اصفهانیپست بانک

2کرجالبرززنبورداری412
کرج جاده چالوس روستای 

کندر
سایر500500علیرضا حمزهبانک کشاورزی

413

توسعه خدمات 

کشاورزی 

داشت و 

برداشت گندم 

و جو و صیفی 

جات

سایر500500علیرضا حیدریبانک کشاورزی-کردان خیابان عابدی 2ساوجبالغالبرز

پست بانکساوجبالغ روستای خور1ساوجبالغالبرززنبورداری414
علیرضا زارعی 

نژاد
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری415
روستای حاجی بیگ خ 

شهید افشار
بانک کشاورزی

علیرضا زعیم 

کهن
سایر500500

416
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

60حسنکدر کیلومتر 
سایر600500علیرضا غالمیبانک توسعه تعاون

1اشتهاردالبرزکشاورزی417
اشتهارد روستای صحت آباد 

ک هامون
سایر700500علیرضا قربانیبانک توسعه تعاون

418
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علیرضا ناصحیبانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرز

سایر600500عنایت اله گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرزمصالح فروشی419
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420
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدطالقان دنبلید1طالقانالبرز

عیسی 

رشوندهرانکی
سایر500500

421

توسعه مزرعه 

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل مرغوب

1ساوجبالغالبرز
هشتگرد چندار ولیان 

روستای سفید داران
صندوق کارآفرینی امید

عیسی سه رود 

نشین
سایر500500

2کرجالبرزآرایشگاه مردانه422

 جاده 65کرج کیلومتر 

چالوس روستای نساء جنب 

پمپ بنزین پیرایش بیژن

بانک توسعه تعاون
عیسی عزتی 

وحید پور
سایر600500

سایر500500عیسی عقیلیبانک کشاورزیطالقان روستای نویزعلیا1طالقانالبرززنبورداری423

2کرجالبرزدامداری424
جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس روستای ملک فالیز
سایر500500عینعلی رودکیپست بانک

سایر500500عینعلی کیانپست بانکطالقان گراب1طالقانالبرزدامداری425

426
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان هرنج1طالقانالبرز

غالمرضا 

عبدالحسینی
سایر500500

سایر500500غالمرضا فغانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای فرداباد1اشتهاردالبرزگوساله پرواری427

428
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ بروستای سعید 

اباد خ ولیات شمالی خ 

87شهید بهشتی پ 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه خاکپور 

مقدم
سایر500500

1کرجالبرزفروش پوشاک429
گرمدره خ تاجبخش کوچه 

516محسنی پ 
پست بانک

فاطمه محسنی 

دره بیدی
سایر500500
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430

تولیدی انفرادی 

صنایع دستی و 

گردشگری

3کرجالبرز

محمدشهر ولدآباد علی آباد 

 9گونه خ شهدا شقایق 

4سمت چپ درب 

پست بانک
فتح اله واثقی 

مغوان
سایر500500

1ساوجبالغالبرزپوشاک زنانه431

گلسار خیابان شهید دکتر 

باهنر خ طالقانی طبقه 

همکف

سایر500500فرح ناز شیخیپست بانک

432
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500فرهاد اکبریانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری433
کرج جاده چالوس روستای 

نشترود
پست بانک

فرهاد حسنی 

نشترودی
سایر500500

سایر630500فرهاد خدایاربانک توسعه تعاوناشتهاردروستای جارو1اشتهاردالبرزخواروبارفروشی434

سایر500500فرهاد خنجریپست بانکطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری435

436

توسعه کارگاه 

صنفی عکاسی 

و چاپ عکس 

دیجیتال و 

فیلمبرداری

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان بلوار شهدا 

روبروی مدرسه
پست بانک

فریدون حبیب 

نژاد
سایر500500

437
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500قاسم باباخانیبانک کشاورزیطالقان روستای هرنج1طالقانالبرز
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438

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند شیری 

 50به تعداد 

راس

سایر470470قاسم توده زعیمبانک توسعه تعاونهشتگرد1ساوجبالغالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری439
روستای نجم آباد خ شهید 

بهمن روزبان روبروی مدرسه
سایر500500قاسم چنکشیپست بانک

2کرجالبرزباغداری440
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500قاسم رییسیپست بانک

2نظرآبادالبرزدفتر ایزوگام441
روستای بختیار خ امام نبش 

13شقایق 
سایر500500قربانعلی کالنیپست بانک

بانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری442
قندعلی 

حذرخانی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامپروری443
نظراباد روستای خرم اباد 

51 پ6کوچه ارغوان 
سایر500500کاظم زاده دشتبانک توسعه تعاون

444
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

کوهسار خیابان فرهنگ 

روبروی رستوران گل 

17محمدی پ 

سایر500500کبری مصطفویبانک کشاورزی

445
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500کریم صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

446
کشت و تولید 

زعفران
1طالقانالبرز

طالقان، روستای کرود، قبل 

از ورودی روستا، باغ خانم 

بوذری

سایر500500گلدسته بوذریپست بانک
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2نظرآبادالبرزدامداری447

جاده نجم آباد روستای 

خرم آباد خیابان اصلی 

6 پالک 4کوچه ارغوان 

سایر500500لطف اله پوردشتپست بانک

1کرجالبرزباغداری448
کرج جاده چالوس روستای 

کندر
سایر300300مازیار آقاییپست بانک

449

احیاء )باغداری 

باغ ، کاشت 

نهال ،دیوار 

کشی و ایجاد 

(استخر 

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

آزاد بر
سایر500500مازیار تاج الدینیپست بانک

450

ارایه خدمات 

ILT در دفاتر 

ILTروستایی 

5ساوجبالغالبرز

چهارباغ روستای قوهه 

جنب مسجد صاحب الزمان 

قوهه

سایر15001500ماندانا قره حسنلوپست بانک

1کرجالبرزخرید نیسان451
کرج میدان نبوت مرکز 

313 و2خرید مهستان ط
سایر700500متین ارمغانبانک توسعه تعاون

452
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مجتبی رضاقلیانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

453
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیطالقان گلیرد1طالقانالبرز

مجتبی 

عبدالحسینی
سایر500500

2فردیسالبرزخواروبار فروشی454
فرخ آّباد خیابان امام 

2254خمینی پالک 
سایر500500مجتبی نیشابوریبانک توسعه تعاون

455
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مجید برنگیبانک کشاورزی40روستای جزن پالک 1طالقانالبرز

456
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
2نظرآبادالبرز

روستای وایبک کوچه 

1گلستان 
سایر500500مجید بیرامیپست بانک
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457
دامداری گاو 

شیری
2نظرآبادالبرز

روستای حاجی بیگ خیابان 

8شهید رجایی پالک 
بانک کشاورزی

مجید مقدسی 

بیات
سایر500500

2فردیسالبرزتعویض روغنی458
فردیس جاده مالرد روبروی 

تاالر آرش
بانک توسعه تعاون

مجید مهراب 

خانی
سایر500500

2فردیسالبرزآرایشگر مردانه459

فردیس زیبادشت فرخ آباد 

خ امام نبش کوچه دوستان 

پیرایش پسران

سایر500500محرم بادی پابانک توسعه تعاون

460
درب و پنجره 

سازی آلومینیوم
سایر500500محرمعلی نصیریبانک توسعه تعاوننظراباد بختیار خ امام3نظرآبادالبرز

461
احداث و اصالح 

باغ
2کرجالبرز

روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500محسن ساسانیبانک کشاورزی

2کرجالبرزباغداری462
کرج جاده چالوس روستای 

حسنکدر
سایر500500محسن غالمیبانک توسعه تعاون

سایر500500محسن گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی463

464
توسعه پرورش 

بره گوسفندی
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک فشند باال 

محل
صندوق کارآفرینی امید

محمد ابراهیم 

ارمندپیشه
سایر500500

465
دفتر خدمات 

فنی و چاپ بنر
سایر500500محمد اکبریانپست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری466
روستای نجم خ شهید 

43بهمن روزبان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد آزاده 

رنجبر
سایر500500

467
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

65امام چشمه کیومتر 
سایر600500محمد آژیربانک توسعه تعاون
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468
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500محمد آطاهریانبانک کشاورزیطالقان روستای جوستان2طالقانالبرز

2فردیسالبرزمواد غذایی469

زیبا دشت فرخ آباد خیابان 

امام جنب مسجد حضرا 

(ع)ابوالفضل 

سایر500500محمد بهاگیربانک توسعه تعاون

1ساوجبالغالبرزپرورش گوسفند470
تهراندشت قنبر اباد خ 

شهید فاضلی فرد پ
سایر500500محمد ترابیصندوق کارآفرینی امید

471

باغبانی و 

باغداری و 

تولید میوه

1کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای کندر کوچه 3

احمد علی کندری

بانک کشاورزی
محمد تقی 

کندری
سایر470470

2نظرآبادالبرزدامداری472
تنکمان خ امام کوچه اول 

3غربی پ 
سایر500500محمد چنکشیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرزپرورش گوسفند473
محمد حسین 

رجبی
سایر500500

2کرجالبرزپرورش شترمرغ474

محمدشهر ولدآباد علی آباد 

گونه میدان یزدیها ک فجر 

7

سایر250250محمد خسرویبانک کشاورزی

1ساوجبالغالبرزباغ انگوری475

هشتگرد ینگی امام روبروی 

سه راه قاسم اباد جنب 

شرکت پلیمر تاپ واقع در 

پالک ثبتی اجاره از فرعی 

از اصلی

بانک توسعه تعاون
محمد درخشانی 

امراله
سایر480480

50کرجالبرزدامداری476
کرج جاده چالوس روستای 

کهنه ده
بانک کشاورزی

محمد رضا نادی 

پور
سایر500500

2کرجالبرزباغداری477
کرج جاده چالوس روستای 

نشترود
بانک توسعه تعاون

محمد رضا 

نشترودی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1طالقانالبرزباشگاه ورزشی478

طالقان شهرک جنب حمام 

 منزل 13قدیمی پالک 

رضاقلیان

سایر500500محمد رضاقلیانپست بانک

1ساوجبالغالبرزمرغ فروشی479

لشگرآباد خ شهید مجید 

نیک دهقان روبروی مسجد 

جامع پایین

سایر355355محمد رمنده نژادبانک توسعه تعاون

480
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای قاسم اباد کوچک 

خیابان شهید همت پالک 

33

سایر500500محمد رنجبرکهنپست بانک

2ساوجبالغالبرزخرید دام481

دهستان .کرج

جنب .روستای سنج.برغان

سوپرمحله

سایر500500محمد رییسیبانک کشاورزی

482
تعمیر و تولید 

مبل
2فردیسالبرز

کرج وحدت میدان وحدت 

پشت لبنیاتی زیر زمین 

روبروی بسیج

سایر500500محمد زند اسراربانک توسعه تعاون

483

توسعه امور 

دامداری و 

پرورش 

گوسفند داشتی

سایر500500محمد سرمدیصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای سنج1ساوجبالغالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری484
روستای نجم آباد میدان 

بسیج کوچه بهزیستی
سایر500500محمد شماخیبانک کشاورزی

1طالقانالبرززنبورداری485
طالقان باال طالقان روستای 

دهدر منزل رحمت اله کیان
سایر480480محمد کیانپست بانک
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1اشتهاردالبرزکشاورزی486
اشتهارد روستای مرادتپه 

منزل محمد تقی گنجی
سایر600500محمد گنجیبانک توسعه تعاون

487
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای بختیار خ شهید 

رجایی جنب نانوایی بربری
بانک کشاورزی

محمدحسن 

محمدی
سایر500500

پست بانکساوجبالغ قاسم آباد بزرگ1ساوجبالغالبرززنبورداری488
محمدحسین 

انصاری
سایر500500

پست بانکروستای محمد آباد خالصه1نظرآبادالبرزآرایشگری489
محمدحسین 

فرزانه
سایر500500

490

کشت ونها ل 

یونجه )بزر 

(کاری

بانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز
محمدحسین 

هادی
سایر500500

بانک کشاورزیطالقان جوستان1طالقانالبرزمحصوالت لبنی491
محمدرضا 

جعفریان
سایر500500

1ساوجبالغالبرزپرورش گوسفند492
تهارندشت روستای حسین 

155اباد خ امام خمینی پ 
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا خلج 

کریمی
سایر500500

1کرجالبرزکانال سازی493
گرمدره سعادتیه ک صاحب 

2الزمان پ 
پست بانک

محمدرضا ربانی 

سرکانی
سایر480480

2کرجالبرزپرورش گوسفند494
روستای - کرج - البرز 

دروان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

سرحدی
سایر500500
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495

پرورش 

زنبورعسل و 

توسعه خدمات 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی

1ساوجبالغالبرز

هشتگرد قاسم اباد روبروی 

مدرسه منزل سید علی 

حسینی

سایر500500محمدرضا کامجوصندوق کارآفرینی امید

سایر600500محمدعلی زمانیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی496

1اشتهاردالبرزکشاورزی497
اشتهاردخ ش اعلمی ک ش 

شاهبختی
بانک توسعه تعاون

محمدیحیی شاه 

بختی
سایر600500

498

خدمات 

کامپیوتر و 

اینترنت

1فردیسالبرز

شهرستان - استان البرز 

شهر مشکین - فردیس 

- روستای فرخ آباد - دشت 

- جنب استخر گلستان 

داخل پاساژ گلستان

سایر500500محمود ابوالفضلیبانک توسعه تعاون

سایر500500محمود خنجریبانک کشاورزیزیدشت- طالقان - البرز 1طالقانالبرزدامپرویی499

500
پرورش زنبور 

عسل
1طالقانالبرز

استان البرز شهرستان 

طالقان کولج باال
سایر300300محمود رفیعیبانک کشاورزی

501

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر480480مختار مقصودیپست بانکطالقان مهران1طالقانالبرز

سایر500500مرتضی باریکانیبانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرزسوپرمارکت502
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2نظرآبادالبرزنانوایی503

روستای قاسم آباد کوچک 

پایین تر از خیابان شهید 

رنجبر کهن

بانک کشاورزی
مرتضی 

رنجبرکهن
سایر500500

504
دامداری گاو 

شیری
2نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد جنب 

(ع)مسجد امام حسین
سایر500500مرتضی روزبانصندوق کارآفرینی امید

1طالقانالبرزصنایع دستی505
طالقان شهرک روستای 

کرود
سایر500500مرتضی سلیمیانپست بانک

506
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرز

مرتضی 

محمودکالیه
سایر500500

507

کشت ونها ل 

یونجه )بذر 

(کاری

سایر500500مرتضی مردمبانک کشاورزیاشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرز

سایر600500مرتضی هادیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی508

سایر500500مسعود گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی509

سایر500500مسلم زارعیبانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرززنبورداری510

511
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان کولج باال1طالقانالبرز

مسلم غالمی 

دینه رودی
سایر500500

512
پرورش دام 

گوسفند شیری
1طالقانالبرز

شهرستان طالقان روستای 

دراپی
سایر500500مصطفی بکانصندوق کارآفرینی امید

سایر600500مصطفی سامپوربانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی513

بانک کشاورزیطالقان اوانک1طالقانالبرززنبورداری514
مصطفی وطن 

خواه کردیانی
سایر500500
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515

 تولید انواع )

 ، کاالی خواب

(... حوله و

2فردیسالبرز
وحدت خیابان ششم 

 متری20خیابان 
بانک توسعه تعاون

معصومه مهر 

علی پور
سایر350350

1کرجالبرزکشاورزی516

البرز کرج جاده چالوس 

 مقابل پمپ 60کیلومتر 

بنزین نساء روستای ملک 

فالیز

سایر600500مقداد نظریبانک توسعه تعاون

517
توسعه امور 

دامپروری
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای اسکول 

دره خیابان بهارستان نبش 

برادران

سایر300300منصور بذرپیشهصندوق کارآفرینی امید

1ساوجبالغالبرزگوسفنداری518

ساوجبالغ تهراندشت رضا 

اباد صوفیان کوچه نرگس 

11پ 

سایر500500منوچهر بهرامیصندوق کارآفرینی امید

519
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک خ بهشتی 

338بوستان سوم پالک 
سایر500500منیر حسینیپست بانک

1کرجالبرزارایشگاه زنانه520

کرج روستای محمود آباد خ 

دهکده انتهای رجایی 

1ساختمان مهتاب ط 

سایر490490مهتاب قلخانیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی521
مهدی 

اسفندیاری
سایر600500

522
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی اهوارکیبانک کشاورزیطالقان اهوارک1طالقانالبرز
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523

باغداری 

کاشت نهال )

،دیوار کشی و 

(ایجاد استخر 

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500مهدی آهنگرپست بانک

524
پرورش زنبور 

عسل
1کرجالبرز

منزل حاج -دروان-کرج

مسلم جمشیدی جنب 

مسجد

سایر500500مهدی بکانبانک کشاورزی

525

تولید کیک و 

کلوچه و نان 

سنتی

10فردیسالبرز

 فرگاز 110ایستگاه شهرک 

-  کمیته امداد 6فاز - 

 روبروی پارک 1خیابان هنر 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
مهدی حیدری 

هانی
سایر500500

526

تولید جوراب 

مردانه زنانه 

بچگانه

1ساوجبالغالبرز
 5ملک اباد خ طالقانی الله 

17پالک 
پست بانک

مهدی خیامی 

امین
سایر500500

2کرجالبرزدامداری527
کرج جاده چالوس روستای 

گچسر پشت اورژانس
سایر500500مهدی ساوییبانک کشاورزی

528

توسعه مزرعه 

پرورش زنبور 

عسل

سایر500500مهدی سبزه پرورصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای گته ده1ساوجبالغالبرز

529
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
2نظرآبادالبرز

روستای تنکمان خیابان 

11قدس بهار هفتم پالک 
سایر500500مهدی شایان نیاپست بانک

بانک کشاورزیاشتهاردروستای قره ترپاق1اشتهاردالبرزگوساله پرواری530
مهدی قارداش 

بیگی
سایر500500
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531
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهدی کالنکیپست بانکطالقان روستای کالنک1طالقانالبرز

532

اجرای طرح 

آبیاری قطره 

ای جهت 

کاشت و 

برداشت ذرت و 

گندم

سایر500500مهدی گنجیبانک کشاورزیتهراندشت روستای قره قباد2ساوجبالغالبرز

533

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500مهدی منوچهریبانک توسعه تعاونطالقان سفچخانی1طالقانالبرز

534
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی نیازیبانک کشاورزیطالقان نساءعلیا1طالقانالبرز

3فردیسالبرزنانوایی بربری535

شهرک سپید -فردیس

نبش -پشت فرگاز-دشت

الله غربی

بانک توسعه تعاون
مهدی نیکخواه 

بهرامی
سایر500500

536

پرورش 

گوسفند شیری 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان جاده 

140برغان روستای ورده پ 
بانک توسعه تعاون

مهدی وحدت 

بهروتی
سایر470470

537
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی یعقوبیبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

538
تعمیرات 

موتورسیکلت
2نظرآبادالبرز

نجم آباد میدان آیت اله 

خامنه ای
سایر500500مهرداد چنکشیپست بانک
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539
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

مهرشاد 

سوداگری
سایر500500

540

احیاءبا)باغداری

غ کاشت نهال 

،فنس کشی 

،آبیاری قطره 

(ای

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

گرماب
سایر500500میثم غالمیبانک کشاورزی

541
دامپروری و 

پرورش گوسفند
1ساوجبالغالبرز

چهارباغ روستای عرب اباد 

خسروی ک سعدی پالک 

50

سایر500500میثم قره حسنلوبانک کشاورزی

542
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500میرزا میناوندبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

543

پرورش 

گوسفند شیری 

 40به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
هشتگرد جاده قاسم اباد 

بزرگ به سمت دخانیات
سایر500500میالد خویینیبانک کشاورزی

544
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500میالد فالحیبانک کشاورزیطالقان کولج1طالقانالبرز

545
پرورش مرغ 

گوشتی
سایر500500نادر حق دانبانک کشاورزیاشتهاردروستای جارو1اشتهاردالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری546

روستای نجم آباد صد متر 

باالتر از مسجد امام 

(ع)حسین

سایر500500ناصر روزبانصندوق کارآفرینی امید
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547
باغداری 

(پرورش قارچ)
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

کلوان
سایر500500نجمه رضاییبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری548
خ شهید محمد - نجم آباد 

علی ورزدار
سایر500500نصرت اله افشاربانک کشاورزی

549
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500نورعلی رضاییبانک کشاورزیطالقان سنگبن1طالقانالبرز

550
پرورش 

گوسفند'
2کرجالبرز

روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500هادی جمشیدیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزگاوداری551
نظراباد روستای حاجی بیگ 

5خ کشاورز پالک 
صندوق کارآفرینی امید

هادی کشن 

روستا
سایر500500

552
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونجاده چالوس روستای کلوان3کرجالبرز

هادی نجفی 

کلوانی
سایر700500

سایر600500هانی سلطانپوربانک توسعه تعاونساوجبالغ روستای فشند1ساوجبالغالبرززنبورداری553

2ساوجبالغالبرزعکاسی554

شهرک علوی خ هایان 

 متری احداثی 7کوچه 

10پالک 

پست بانک
هستی عظیمی 

دوستی
سایر500500

بانک توسعه تعاونطالقان سنگبن1طالقانالبرززنبورداری555
هوشنگ 

علیرضایی
سایر500500

سایر500500وحید توشهبانک کشاورزیطالقان محسن آباد1طالقانالبرززنبورداری556

557
کشاورزی و 

توسعه باغداری
3کرجالبرز

 جاده 60کرج ، کیلومتر 

چالوس ، روستای نساء
سایر500500وحید خورجبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزدامداری558
کرج جاده چالوس روستای 

آیگان
پست بانک

یاسر کرمی 

آیگانی
سایر500500

559
پرورش گاو 

شیری
سایر500500یاسر مالصالحیبانک کشاورزیطالقان گوران1طالقانالبرز
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560

توسعه امور 

دامداری و 

خرید گوسفند 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
فشند خ ازادی نبش کوچه 

7یاس 
سایر500500یوسف انوشه پوربانک کشاورزی

561
کاشت ونهال 

بذر
سایر500500یوسف مردانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز

562
پرواربندی بره 

 رأس25
سایر500500یوسفعلی بریریبانک کشاورزیطالقان روستای خسبان1طالقانالبرز


