
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
پرورش گاو 

شیری
3بویین زهراقزوین

عصمت اباد مزارع کشاورزی 

دامداری راحتلو- شریف اباد 
وزارت جهاد کشاورزی61006100اباسلط راحتلوبانک کشاورزی

2

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو50عسل 

وزارت جهاد کشاورزی190190ابراهیم آروینبانک کشاورزیآوج شهرک آبشار1آوجقزوین

3

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

2بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا روستای 

خان آباد
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم آزادگان 

شاد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

4

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

2قزوینقزوین
الموت غربی روستای گشنه 

رود
بانک توسعه تعاون

ابراهیم غیاثوند 

غیاثی
وزارت جهاد کشاورزی100100

5

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

4بویین زهراقزوین
خیابان شهید - دانسفهان 

اسماعیل قموشی
بانک کشاورزی

ابراهیم قموشی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

6

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

بانک کشاورزیسگز آباد-بویین زهرا 2بویین زهراقزوین
ابوالفضل 

برزگردانائی
وزارت جهاد کشاورزی34003400

7

تولید پنیر 

سفید و 

الکتیکی

20بویین زهراقزوین

شهرستان  –استان قزوین 

بلوار - ارداق  –بوپین زهرا 

خلیج فارس کوچه صبا یک 

(نیاز)شرکت البرز بیتا شیر 

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل چهل 

میران
وزارت صنعت، معدن و تجارت90009000

8
پرورش 

گوسفند داشتی
7بویین زهراقزوین

قزوین بویین زهرا دشتابی 

شرقی روستای موین
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

خسروی موینی
وزارت جهاد کشاورزی70007000
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9

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100ابوالفضل درگاهیبانک کشاورزیمعلم کالیه2قزوینقزوین

10
زنبورداری و 

فراوری عسل
بانک کشاورزیروستای سگز آباد1بویین زهراقزوین

ابوالفضل فروتن 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی160160

1بویین زهراقزوینزنبورداری11

قزوین بویین زهرا روستای 

ولدآباد خیابان بهشتی 

8پالک 

بانک کشاورزی
ابوالفضل کلجه 

ولدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

12
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی30003000ابوالفضل مافیپست بانکحالل آباد14آبیکقزوین

13
خدمات بانکی 

ictروستایی 
1بویین زهراقزوین

قزوین دشتابی روستای 

شهرستانک
پست بانک

ابوالفضل مالیی 

شهرستانکی
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

14
پرورش شتر 

مرغ
10البرزقزوین

قزوین بخش محمدیه 

روستای والمدر بعد از منبع 

آب مزرعه پرورش شتر مرغ 

نادری

صندوق کارآفرینی امید
ابوالفضل نادری 

والمدری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

15
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای کهک2تاکستانقزوین

ابوالقاسم 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی700700

16

پررورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100ابوطالب قربانیبانک کشاورزیروستای شینقر-الموت غربی1قزوینقزوین

17
پروار بندی بره 

 راسی500
4قزوینقزوین

قزوین بخش مرکزی 

روستای آشنستان پالک 

35اصلی 

وزارت جهاد کشاورزی60006000ابولفضل احمدیبانک کشاورزی

18

پرورش 

گوسفند داشتی 

دام سبک

3آوجقزوین
شهرستان - استان قزوین

روستای اردالن- آوج
بانک کشاورزی

احسان خدابنده 

لو
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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19
دفتر خدمات 

پست بانک
1البرزقزوین

-شهر صنعتی البرز - قزوین 

 روستای خرمپشته
پست بانک

احمد انصاری 

برزگر
325300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

20
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیدانسفهان بلوار امام حسین ع3بویین زهراقزوین

احمد درزی 

اسماعیل پور
وزارت جهاد کشاورزی30003000

21

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو80عسل 

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد رمضانخانیبانک کشاورزیآوج روستای هرایین1آوجقزوین

1قزوینقزوینقالی بافی22
قزوین الموت شرقی 

روستای زواردشت
صندوق کارآفرینی امید

احمد یاری بیگی 

درویشوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

23

تزریق 

پالستیک سبد 

میوه

8آوجقزوین
-آوج نرسیده به آبگرم 

ابتدای چهل چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اسد قهرمانیپست بانک

24
طرح توجیهی 

زنبور داری
وزارت جهاد کشاورزی100100اسداله زرینبانک کشاورزیزیاران جنب روستوران1آبیکقزوین

3قزوینقزوینزنبورداری25
قزوین طارم سفلی روستای 

سنگان سفلی
بانک کشاورزی

اسالم کشاورز 

گرامی
وزارت جهاد کشاورزی100100

2بویین زهراقزوینتولید کفش26
خیابان شهید - دانسفهان

بهشتی
بانک توسعه تعاون

اسماعیل انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

10تاکستانقزوینقارچ دکمه ای27
- خرمدشت -تاکستان 

روستای جعفر آباد
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل شقاقی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی17601760

28
تولید پارچه 

گردبافت
5تاکستانقزوین

تاکستان خرمدشت روستای 

پناه آباد شهرک سبزدشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اسماعیل غفوریصندوق کارآفرینی امید

29
پرورش دام 

سبک
4آوجقزوین

قزوین آبگرم روستای عباس 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل فتح 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

30

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

4بویین زهراقزوین
خیابان شهید - دانسفهان 

اسماعیل قموشی
بانک کشاورزی

اسماعیل قموشی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1بویین زهراقزوینگلیم بافی31
روستای - ارداق-بویین زهرا 

موین
پست بانک

اشرف السادات 

حسینی موینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

32

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی7373اشرف علی نوریبانک کشاورزیدیال آباد-تاکستان1تاکستانقزوین

33

توسعه مجتمع 

خدماتی قصر 

تشریفات آسمان

2قزوینقزوین
 جاده الموت ، 15کیلومتر 

رزجرد
10001000اشکان خاتونیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

34
گاوداری شیری 

 راسی40
وزارت جهاد کشاورزی23602360اصغر امینیبانک کشاورزیارداق2بویین زهراقزوین

35

پروار بندی 

راس200گوساله

ی و توسعه 

 راسی100

5بویین زهراقزوین
بویین زهرا بخش مرکزی 

روستای عصمت آباد
بانک کشاورزی

اصغر جعفری 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی23302330

36
پرورش زنبور 

عسل
3قزوینقزوین

بخش طارم سفلی روستای 

قاللو
بانک کشاورزی

اصغر خدامرادی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی200200

37
هر روستا یک 

محصول
3آوجقزوین

- ابگرم - آوج - قزوین 

روستای اردالن
صندوق کارآفرینی امید300300اصغر علیمحمدیصندوق کارآفرینی امید

10قزوینقزوینفرآوری زیتون38
روستای -طارم سفلی-قزوین

سیاهپوش
بانک توسعه تعاون

اصغر کشاورز 

معتمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

100100اعظم امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی39
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4040اعظم ملکیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی40
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی41

قزوین الموت روستای اندج 

شیخ محله منزل قای سبز 

علی عسگری

100100افسانه عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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42
پرورش 

زنبورعسل
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آبگرم روستای 

پریسبانج

وزارت جهاد کشاورزی400400اکبر شوندیبانک کشاورزی

43

طرح توجیهی 

فنی ، مالی و 

اقتصادی ، 

پرورش گاو 

شیری به روش 

صنعتی

بانک کشاورزیروستای شیرازک-تاکستان 4تاکستانقزوین
اکبر مردعلی و 

شرکاء
وزارت جهاد کشاورزی22002200

1آوجقزوینکارگاه خیاطی44
آوج خیابان امام روبه روی 

109دانشگاه آزاد پالک 
صندوق کارآفرینی امید

اکرام شیرین 

نژاداصل عسگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

10آوجقزوینتولیدی لباس45
آوج شهرک ولیعصر ابتدای 

شهرک درب سوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اکرم افتخاریصندوق کارآفرینی امید

100100اکرم امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی46
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بویین زهراقزوینتولیدی کفش47

- بویین زهرا- قزوین

خیابان شهید - دانسفهان

- انتهای خیابان- باصره

جنب مسجد انصارالحسین

بانک توسعه تعاون
اکرم انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم باباییپست بانکروستای سراس1تاکستانقزوینقالیبافی48

49

پروانه بهره 

برداری واحد 

گلخانه پرورش 

سبزی و سیفی 

جات با حجم 

تولیدی ساالنه 

 تن70

3قزوینقزوین

قزوین بخش مرکزی 

روستای آشنستان پالک 

35فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی20002000اکرم صفرانداقیبانک کشاورزی
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15البرزقزوینتولیدی پوشاک50
. روستای پیریوسفیان _البرز

خیابان آیت اله خامنه ای
صندوق کارآفرینی امید

اکرم غیاثوند 

محمدخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1بویین زهراقزوینقالیبافی51

بوینی زهرا روستای جهان 

آباد کوچه شهید رحمان 

احمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اللهه احمدیصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزویندفتر خدماتی52

قزوین بویین زهرا روستا 

اقابابادشتابی پست بانک 

اقابابا

پست بانک
الهام اسمعیلی 

آقابابایی
250250

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام رحمنیپست بانکآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوینقالیبافی53

1قزوینقزوینگلیم بافی54

قزوین شهرستان قزوین 

روستای رزجرد ک دانش 

منزل اقای موسوی نجفی

100100الهه عابدیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی55

استان قزوین شهرستان 

قزوین الموت روستای اندج 

بعد از پل جنب میدان 

منزل آقای ابراهیم قاسمی

100100الهه نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکآبگرم روستای منصورآباد1آوجقزوینقالیبافی56
ام البنین 

رستگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بویین زهراقزوینگلیم بافی57
شهر ارداق خیابان شهید 

187قاضی پالک 
100100ام لیال آبشیرینبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5بویین زهراقزوینگلخانه58

بویین زهرا ابتدای جاده لیا 

ابتدای روستای نصرت آباد 

بایه

وزارت جهاد کشاورزی25002500امیر اسفندیاریبانک کشاورزی

59
پرواربندی بره 

 راسی200
3قزوینقزوین

قزوین اقبال شرقی نجف 

 فرعی از اصلی 193آباد پال 

31

وزارت جهاد کشاورزی885885امیر علی خانبانبانک کشاورزی
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60

تولیدتوت 

فرنگی گلخانه 

ای

6قزوینقزوین
بخش طارم سفلی روستای 

آلتن کش
بانک کشاورزی

امیرحسین 

اکبری طارمی
وزارت جهاد کشاورزی1140011400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امینه جهانشیریپست بانکآبگرم روستای اک1آوجقزوینقالیبافی61

62
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

الموت شرقی _قزوین

روستای کالیه
بانک کشاورزی

انوشیروان 

کریمی کالیه
وزارت جهاد کشاورزی100100

63
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

- الموت غربی - قزوین 

روستای وشته
وزارت جهاد کشاورزی100100آذر پرهیزکاریبانک کشاورزی

1قزوینقزوینقالی بافی64

 جاده کیلومتر 10کیلومتر 

الموت روستای میانبر 

خیابان ساحل

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذین عابدیبانک توسعه تعاون

65
خدمات بانکی 

روستایی
1قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی روستای 

سیاهپوش خیابان مسجد 

جنب مدرسه شبانه روزی

300300آرزو کلهرپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آسیه شقاقیبانک توسعه تعاونروستای لوشکان1تاکستانقزوینقالیبافی66

67
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید400400آمنه جمشیدیصندوق کارآفرینی امیداسفرورین روستای شارین22تاکستانقزوین

1البرزقزوینقالی بافی سنتی68
نصرت اباد خ رجایی رجایی 

35 پ5
وزارت صنعت، معدن و تجارت116100آهو مرادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آیدا بیگیپست بانکابگرم روستای عباس اباد1آوجقزوینقالیبافی69

70

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای هریان

20قزوینقزوین
قزوین الموت غربی روستای 

هریان
صندوق کارآفرینی امید400400بانو عبدلیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول باباصندوق کارآفرینی امیدروستای دیال اباد1تاکستانقزوینقالیبافی71
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72
دوخت لباس 

مانتو دوزی
1البرزقزوین

الوند نصرت آباد خیابان 

 پ 7رشادت کوچه جهاد 

949

وزارت صنعت، معدن و تجارت175100بتول عمندیهاپست بانک

73

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

عسل

2قزوینقزوین
بخش طارم سفلی روستای 

بغل ذور
وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام دارآفرینبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی80008000بهرامعلی صالحیبانک کشاورزیروستای قشالق8آبیکقزوینگاو شیری74

75
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

قزوین کوهین روستای 

دینک
بانک کشاورزی

بهروز 

غیاثوندغیاثی
وزارت جهاد کشاورزی100100

16قزوینقزوینفراوری زیتون76
قزوین طارم سفلی روستای 

سیاهپوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000بهروز کلهربانک توسعه تعاون

77
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13201320بهروز محمودیبانک کشاورزیروستای کهک3تاکستانقزوین

78
تولید و پرورش 

زنبور عسل
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای کهک 

کوچه گلستان
وزارت جهاد کشاورزی9595بهنام محمودیبانک کشاورزی

79
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای اک خ امام خمینی 

ک صفرعلی
800300بهنام نورمحمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

80
زنبورداری و 

پرورش عسل
2قزوینقزوین

روستای /طارم سفلی/قزوین

قاللو
بانک کشاورزی

بهنام نوروزی 

پلنگه
وزارت جهاد کشاورزی100100

81

صنا)تولیدلبنیات

یع غذایی و 

تبدیلی تکمیلی 

(کشاورزی

5آوجقزوین
استان قزوین شهرستان آوج 

روستای اردالن
صندوق کارآفرینی امید

بیت اله شاه 

مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پرویز علیمحمدیصندوق کارآفرینی امیداوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی82
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1آوجقزوینخیاطی خانگی83
ابگرم خ شفا ک شهید عزیز 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین احمدیپست بانک

100100پروین افشاربانک کشاورزیارداق روستای سولیقان1بویین زهراقزوینگلیم بافی84
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

20قزوینقزوینقالیبافی85
مهدی آباد خ ولیعصر ک 

صادقیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500پریسا جباریصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینگلیم بافی86

قزوین الموت معلم کالیه خ 

ایت اله امام خمینی منزل 

اقای فرامرز مرادی

5050پوران بناءپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی87

قزوین الموت شرقی معلم 

کالیه خیابان شهرک سازی 

باالتر از مصلی نماز جمعه 

منزل اسماعیل صفاری

5050پوران یوسفیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

88

پروار بندی 

گوسفند داشتی 

 راسی200

6بویین زهراقزوین
روستای - بویین زهرا

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی88208820پیمان بهدادفربانک کشاورزی

89

احداث کارخانه 

روغن کشی 

زیتون

14قزوینقزوین

شهرستان - استان قزوین 

بخش طارم سفلی - قزوین 

- روستای سیاهپوش - 

شرکت کشت و صنعت قزل 

دشت طارم

وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000تقی جهانیبانک کشاورزی

90
زنبورداری 

وفرآوری عسل
1آوجقزوین

روستای قره -آبگرم-قزوین

12داش پرچیک پ
وزارت جهاد کشاورزی200200تقی رجبلوبانک کشاورزی

91
تولید نهال 

زیتون
20قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی نرسیده 

به پل لوشان بعد از روستای 

سیاه پوش

وزارت جهاد کشاورزی3000030000تقی محمدیانبانک کشاورزی
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92

تولید و بسته 

بندی 

ترشیجات شور

1قزوینقزوین
قزوین بخش طارم سفلی 

روستای گورخانه
وزارت جهاد کشاورزی200200توحید کلهربانک کشاورزی

1آوجقزوینخیاطی خانگی93
آبگرم خ حکیم نظامی خ 

شهید کریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران عسگرخانیصندوق کارآفرینی امید

94

کارگاه پرس 

کاری و تولید 

یراق آالت 

صنایع چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000تیمور سلمانیهاصندوق کارآفرینی امیدآبگرم روستای یاستی بالغ5آوجقزوین

1بویین زهراقزوینگلیم بافی95

شهر . بخش دشتابی. قزوین

ارداق خ طالقانی ک شهید 

مهدی خوبان

100100ثریا رضیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا کاتبیپست بانک-ارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی96
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

97

پرورش گاو 

 100شیری 

راسی با ظرفیت 

 راس کامل201

5قزوینقزوین
- بخش مرکزی - قزوین

روستای قدیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی55005500جاسم چهره پردازبانک کشاورزی

98

سردخانه و 

بسته بندی و 

سورتینگ میوه 

و صیفی و 

سبزیجات

بانک کشاورزیتاکستان روستای اک71تاکستانقزوین
جعفر بابایی 

آقاملکی
وزارت جهاد کشاورزی5300053000

99

طرح کسب و 

کار گاوداری 

 130شیری 

راسی

18بویین زهراقزوین

شهرستان  –استان قزوین 

بخش مرکزی  –بویین زهرا 

 –روستای آب باریک  –

103از اصلی  –پالک فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی40004000جعفر رمضانیبانک توسعه تعاون
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100
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

قزوین تاکستان روستای 

داغالن
300300جعفر صفدریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

101
پرواربندی 

گوساله ّ
وزارت جهاد کشاورزی60506050جالل گنجیبانک کشاورزینودوز6آبیکقزوین

102

تولید شیر و 

گاو شیری 

 راس کل 220

گله

8بویین زهراقزوین
بویین زهرا صدر اباد اول 

جاده خان اباد
وزارت جهاد کشاورزی3690036900جلیل پشتیبانک کشاورزی

103
دفتر خدمات 

بانکی
1قزوینقزوین

 جاده 1قزوین کیلومتر 

الموت شینقر
800300جمال بخشیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمشید انصاریبانک توسعه تعاوندانسفهان خ بانک ملی1بویین زهراقزوینتولید کفش104

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمیله حیدریپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی105

پست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی106
جمیله 

علیمحمدی فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

107

پرواربندی 

تولید )گوساله 

(گوشت

1تاکستانقزوین
بخش خرمدشت -تاکستان 

روستای جهان آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000جواد احمدیصندوق کارآفرینی امید

2بویین زهراقزوینتولید پوشاک108
خیابان شهید - دانسفهان 

حبیب اله درزی
صندوق کارآفرینی امید

جواد فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

109

تجهیز باجه 

نمایندگی 

بانکی پست 

بانک روستایی

1آبیکقزوین

زیاران خیابان شهدا جنب 

میدان حسینی روبروی دفتر 

شورای اسالمی

پست بانک
جواد یونسی 

زیارانی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100حاجیه امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی110
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی111
ارداق روستای احمد اباد 

جنب نانوایی
صندوق کارآفرینی امید

حاجیه ایران 

دوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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112

- صنایع دستی 

کارگاه 

زیورآالت سنتی

2قزوینقزوین

شفیع آباد خ اصلی روبروی 

دبستان شهید یوسفی ک 

اول سمت راست

10001000حامد شهسواریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113
پرورش بوقمون 

گوشتی
10قزوینقزوین

قزوین کوهین روستای 

144بکندی پالک اصلی 
بانک کشاورزی

حبیب اهلل علی 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی1070010700

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه بختیاریپست بانکآبگرم روستای ساغران علیا1آوجقزوینقالیبافی114

1بویین زهراقزوینگلیم بافی115
شهر ارداق بلوار شهدا کوچه 

نیایش
100100حبیبه دژبانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

116

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

آن

1قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

قل آلو
بانک کشاورزی

حجت اله خان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

117
تولیدات چرمی 

دست دوز
1بویین زهراقزوین

دانسفهان روستای خوزنین 

خ امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

حدیث جهان 

بخش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینخدمات بانکی118
قزوین بویین زهرا شاهین 

تپه خ شهید محمدی
300300حدیثه حسینیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

119

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس300

وزارت جهاد کشاورزی45524552حسن اسدیبانک کشاورزیارداق روستای شاهین تپه4بویین زهراقزوین

2بویین زهراقزوینتولید کفش120
دانسفهان خ شهید ابراهیم 

المعی
صندوق کارآفرینی امید

حسن انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1بویین زهراقزوینتولید کفش121
دانسفهان خ شهید سید 

کاظم حسینی
پست بانک

حسن انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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122

طرح کسب و 

کار گاوداری 

 200شیری 

راسی مولد

10بویین زهراقزوین

- بخش رامند - بویین زهرا 

پالک - روستای ابراهیم آباد 

 اصلی11 از 812فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی75007500حسن زندیبانک کشاورزی

123

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

بانک کشاورزیبویین زهرا قمچین آباد3بویین زهراقزوین
حسن علی قاسم 

پور بویینی
وزارت جهاد کشاورزی54005400

وزارت جهاد کشاورزی750750حسن محمدیبانک کشاورزیقزوین روستای فارسیان :1قزوینقزویندامداری124

125

توسعه 

زنبورداری از 

 200 به 50

کلونی

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن نظریبانک کشاورزیآوج روستای وروق1آوجقزوین

126

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد250

5آوجقزوین
آوج آبگرم روستای نجف 

 اصلی43آباد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی42804280حسی قراگوزلوبانک کشاورزی

127
تولید مصنوعات 

چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدبویین زهرا روستای یریجان2بویین زهراقزوین

128

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

6بویین زهراقزوین
ارداق روستای - بویین زهرا 

کچله گرد
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسین امینیبانک کشاورزی

129
توسعه زنبور 

داری
2البرزقزوین

البرز شهر صنعتی پشت 

فنی و حرفه ای
بانک کشاورزی

حسین بیربیک 

درویشوند
وزارت جهاد کشاورزی100100

130
پرورش 

بوقلمون گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی49004900حسین حسینیبانک کشاورزیبویین زهرا ولی آباد4بویین زهراقزوین

2قزوینقزوینپرورش بوقلمون131
 جاده قزوین 28کیلومتر 

رشت روستای دودهه
وزارت جهاد کشاورزی30003000حسین شقاقیبانک کشاورزی
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132
توسعه گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی4000040000حسین صمدیبانک کشاورزیقزوین روستای قدیم اباد25قزوینقزوین

133

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

و اقامتی

14قزوینقزوین

قزوین جاده الموت کیلومتر 

 نرسیده به روستای 15

رشتقون

100009800حسین فارسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بویین زهراقزوینتولید پوشاک134
دانسفهان خ شهید کیومرث 

فصیحی
صندوق کارآفرینی امید

حسین فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

135

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین نظریبانک کشاورزیآوج روستای ورق1آوجقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حلیمه جلیلیپست بانکآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالیبافی136

137

مرکز خدمات 

کشاورزی 

روستایی چند 

منظوره مانیکا

76قزوینقزوین
جاده قزوین به محدوده 

روستایی خیراباد
پست بانک

حمید 

احمدسلطانی
وزارت جهاد کشاورزی2500025000

138
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیدانسفهان شهرک دامداری3بویین زهراقزوین

حمید انصاری 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

139
واحد ضبط و 

فرآوری پسته
15بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای فیض 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی1040010400حمید انوشه پوربانک کشاورزی

140
پرورش زنبور 

عسل
3قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی روستای 

قاللو
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید خدامرادیبانک کشاورزی

141

احداث کارگاه 

مبلمان و 

مصنوعات چوبی

10قزوینقزوین

قزوین روستای نجم آباد 

معبر آخر خیابان امام 

خمینی

پست بانک
حمید رضا 

اسالمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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142

توسعه کارگاه و 

فروشگاه صنایع 

دستی احمدی

200200حمیدرضا احمدیصندوق کارآفرینی امیدقزوین کورانه روبروی پاسگاه1قزوینقزوین
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

143
دامداری 

گوساله پرواری
10آبیکقزوین

ابیک جاده پایین طالقان 

 متر بعد از روستای 1500

انجیالق مزرعه سبز البرز

وزارت جهاد کشاورزی70007000حمیدرضا رضائیپست بانک

144

خدمات 

تخصصی وفنی 

مهندسی 

کشاورزی

1قزوینقزوین

- روستای فارسیان - قزوین 

کارگزاری تهیه و توزیع 

نهاده های کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا موسویصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی145

- بویین زهرا- قزوین 

روستای احمد آباد  _ارداق

روبروی نانوایی_دشتابی

بانک کشاورزی
حمیده 

ایراندوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قزوینقزوینگلیم بافی146

استان قزوین شهرستان 

قزوین روستای وق اباد 

کوچه گلبهار کوچه منزل 

اقای علی اکبر پرهیزکار

4040حمیده پرهیزکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکآوج روستای نجف آباد1آوجقزوینقالی بافی147
حمیده عبدلی 

اجوربندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینگلیم بافی148

استان : محل اجراء طرح 

شهرستان قزوین  –قزوین 

 –روستای اندج - الموت –

نرسیده به حسینیه منزل 

حاج محمد نوری

100100حوا خاتون نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی149
حوریه حسن 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاوج روستای قهوچ1آوجقزوینقالیبافی150
حوریه ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

151
هر روستا یک 

محصول
3آوجقزوین

شهرستان - استان قزوین 

روستای اردالن- آوج 
صندوق کارآفرینی امید10001000حیدر خدابنده لوصندوق کارآفرینی امید

152

پرورش و 

نگهداری زنبور 

کندو40عسل 

1آوجقزوین
آوج آبگرم روستای قره 

داش پرچیک
وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر رجبلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر یوسفیبانک کشاورزیقزوین روستای نارنده2قزوینقزوینزنبورداری153

بانک کشاورزیقزوین روستای نارنده1قزوینقزوینزنبورداری154
خدامراد 

گودرزوند چگینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

155

ایجاد باجه 

مستقل پست 

بانک

1البرزقزوین

بخش محمدیه -قزوین 

خیابان -روستای باورس

-قبل از منبع آب -اصلی 

باجه پست بانک باورس

300300خدیجه احمدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100خدیجه امینیصندوق کارآفرینی امیدارداق خ دانش1بویین زهراقزوینگلیم بافی156
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

157
اقامتگاه بوم 

گردی باغدشت
2قزوینقزوین

الموت شرقی روستای 

باغدشت
20002000خدیجه جانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی158

قزوین بویین زهرا روستای 

حسین اباد شاه نظر منزل 

عطا مسگری

200200خدیجه رحمنیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه رستمیپست بانکروستای شنین ضیاباد1تاکستانقزوینقالیبافی159
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160

باشگاه ورزشی 

پیشرفته بانوان 

آبگرم

2آوجقزوین

خیابان - آبگرم 

- 3قطعه-عزیزمحمدی

6سمت چپ پالک

وزارت ورزش و جوانان12001200خدیجه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزویندوخت لباس161
آوج خیابان پشت مسجد 

علی ابن ابیطالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه زاغیپست بانک

162

پرورش قارچ 

مشاغل)خوراکی

( خانگی

وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه شیریصندوق کارآفرینی امیدباقر اباد ترک1آبیکقزوین

1قزوینقزوینگلیم بافی163

قزوین شهرستان قزوین 

الموت شرقی روستای اوان 

منزل اقاس مسعودی

5050خدیجه مسعودیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

164

پرورش و 

نگهداری 

 100زنبورعسل 

کندو

1قزوینقزوین
روستای - کوهین - قزوین 

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100خدیجه نصیریبانک کشاورزی

165

پرورش گاو 

 مولد 50شیری

 کل گله102

7بویین زهراقزوین
بویین زهرا دشتابی روستای 

56محمدآباد پ اصلی 
بانک کشاورزی

خسرو خراسانی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی82008200

166
کاشت گل 

محمدی
2بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای امیر 

آباد ن و خیابان اصلی
وزارت جهاد کشاورزی250250داود چگینیپست بانک

167
خدمات فنی 

مهندسی
وزارت جهاد کشاورزی10001000داود شفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای قرقسین2تاکستانقزوین

2قزوینقزوینزنبورداری168
قزوین بخش کوهین 

روستای نارنده
وزارت جهاد کشاورزی200200داود یوسفیبانک کشاورزی

169
پوشا)تولیدتریکو

(ک
1بویین زهراقزوین

بلوارامام -دانسفهان-قزوین

-(جاده سی ان جی)علی

خیابان جامی

بانک توسعه تعاون
داود یوسفی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذلیخا کردصندوق کارآفرینی امیدروستای خسرو اباد1آوجقزویندوخت لباس170

171
تولید فیلتر 

هواخودرو
3آوجقزوین

استان  قزوین شهرستان  

خیابان  .روستای  هرایین.آوج

کوچه  شهید  حسن  .امام  علی

جعفر  بگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رامین جعفربکلوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه حیدریپست بانکآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوینقالیبافی172

173
گوساله پروری 

صنعتی
2آبیکقزوین

قزوین آبیک روستای 

قزانچال
وزارت جهاد کشاورزی13601360رجبعلی معافیبانک کشاورزی

174

تولید وطراحی 

مصنوعات 

چوبی و پی وی 

سی با سی ان 

سی

3قزوینقزوین

رزجرد -قزوین جاده الموت 

کوچه -خیابان ولیعصر-

امامزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رحمان ذینلپست بانک

175

توسعه خدمات 

بانک باجه 

روستایی

1بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای سخص آباد
300300رحمان قدیمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

176
انواع عرقیات 

گیاهی وگالب
15تاکستانقزوین

نا/اسفرورین/تاکستان/قزوین

نبش خیابان /حیه صنعتی

فرآورده های طبیعی /تالش

گیاهی هومه

بانک کشاورزی
رحمت اله رنجبر 

کهن
وزارت جهاد کشاورزی70007000

بانک توسعه تعاونروستای فارسجین16تاکستانقزوینپوشاک177
رحیم کاظمی 

منفرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

178

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوینطارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

رستم نجفی 

چرمینی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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179

پرورش گاو 

شیری به 

 50ظرفیت 

راس مولد

8آبیکقزوین
قزوین آبیک بخش بشاریات 

اراضی روستای مور آباد
وزارت جهاد کشاورزی89008900رسول قاسمیبانک کشاورزی

1البرزقزوینخدمات180

 جاده 7قزوین کیلومتر 

بویین زهرا مشعلدار بهر 

جاده اصلی

405375رسول قربانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

181

راه اندازی و 

تجهیز دفتر 

خدمات پست 

بانک روستایی 

وخرید دستگاه 

خودپرداز

1قزوینقزوین
روستای .قزوین

خیابان امام.فارسیان
860800رسول گنجعلیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

182

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

بین راهی

40قزوینقزوین

 72کیلومتر /طارم سفلی

رشت الین -آزادراه قزوین

غربی،نزدیکی روستای کوگیر

3000030000رسول گودرزیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تاکستانقزوینتوسعه خیاطی183
تاکستان 

روستای شیزند_خرمدشت_
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600رضا بابالوییصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رضا جعفری یزنیصندوق کارآفرینی امیددانسفهان خ شهید انصاری2بویین زهراقزوینتولید کفش184

185
دفتر خدمات 

بانکی
1بویین زهراقزوین

شهرستان بویین زهرا 

روستای طزرک میدان امام 

حسین

پست بانک
رضا حاجی 

حسینی
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

186
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای کنشگین خ امام 

نبش کوچه مدرس
300300رضا ربیعیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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187

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوین کوهین روستای 

سوخته چنار
بانک کشاورزی

رضا رویتوند 

غیاثوند
وزارت جهاد کشاورزی100100

188

پرواربندی 

گوساله 

 100گوشتی

راسی

وزارت جهاد کشاورزی40004000رضا شالیبانک کشاورزیبویین زهرا سگزآباد4بویین زهراقزوین

2بویین زهراقزوینکفش189

شهر  –استان قزوین 

دانسفهان بلوار شهدای 

جنوبی

بانک توسعه تعاون
رضا فصیحی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

190

پروار بندی 

گوساله 

راسی100

وزارت جهاد کشاورزی31003100رضا قاسمی فالحبانک کشاورزیبویین زهرا سگز اباد2بویین زهراقزوین

صندوق کارآفرینی امیدباغستان قزوین1تاکستانقزوینزنبورداری191
رضاعلی صادق 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکآوج روستای نجف آباد1آوجقزوینقالی بافی192
رعنا علی 

محمدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100رقیه امینیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی193
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی194

شهر . بخش دشتابی. قزوین

ارداق خ ولی عصر خ بابایی 

3صالح روبروی ک گلستان

100100رقیه امینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4بویین زهراقزوینپرورش گوساله195
- بلوار امام -دانسفهان 

1کوچه گلستان 
وزارت جهاد کشاورزی40004000رقیه انصاریبانک کشاورزی

196
دفتر خدمات 

بانکی
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

روستای لک
300300رقیه پناهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رقیه جانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیف آباد2تاکستانقزوینپوشاک197
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1بویین زهراقزوینگلیم بافی198

بویین زهرا ارداق خیابان 

شهیدامینی ها کوچه یاس 

12 پالک4

بانک کشاورزی
رقیه علیزاده 

ارداقی نیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

199

ایجاد دفتر 

خدمات بانکی و 

فناوری اطالعات

1قزوینقزوین

 جاده 10قزوین کیلو متر 

رشت روستای - قزوین 

نظام آباد خیابان شهید 

3714بهشتی

1000416رقیه محمدقلیهاپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

200
ارایه خدمات 

بانکی
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای شیزند خ 

شهیدنایبلو
300300رقیه ناصرخانلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه نهاوندیبانک کشاورزیروستای داکان1تاکستانقزوینقالیبافی201

1قزوینقزوینگلیم بافی202

شهرستان  –استان قزوین 

روستای - الموت –قزوین 

میدان امام علی –اندج 

مقابل گرمابه منزل آقای 

ابراهیم علی عسگری

5050رقیه نوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

203
توسعه اقامتگاه 

بوم گردی فشک
900900رمضان رضاییصندوق کارآفرینی امیدالموت غربی روستای فشک1قزوینقزوین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10001000رویا محمدقلیصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم آباد3تاکستانقزوینصنایع دستی204
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

205
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی100009800زهرا ابراهیمیپست بانکروستای نودوز10آبیکقزوین

206
صندوق خرد 

محلی
28آبیکقزوین

ابیک زیاران جاده اصلی 

طالقان زمین های 

کشاورزی میان کوه

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا احمدی نیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا افتخاریپست بانکآوج روستای پروان1آوجقزویندوخت لباس207
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208

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تسهیلگران

27بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا جهاد 

کشاورزی
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا اکبریصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی209
بویین زهرا شهر ارداق 

خیابان دانش
100100زهرا امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

210
پرواربندی 

شترمرغ
3قزوینقزوین

شهرستان - استان قزوین

بخش رودبار - قزوین 

دهستان - الموت شرقی 

- روستای اندج - الموت باال 

 فرعی از 20 از 75پالک 

 اصلی41

وزارت جهاد کشاورزی21002100زهرا آهنیبانک کشاورزی

211

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تودران

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا حسنیصندوق کارآفرینی امیدآبیک روستای تودران32آبیکقزوین

1بویین زهراقزوینگلیم بافی212

دشتابی شهر ارداق بلوار 

شهدا جنب مسجد حضرت 

ابوالفضل

بانک کشاورزی
زهرا خان 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خدابنده لوپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی213

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا دمرچلوپست بانک-خ طالقانی-آبگرم1آوجقزوینقالیبافی214

1بویین زهراقزوینقالیبافی215

روستای صدر - بویین زهرا

کوچه شهید شمس -آباد 

منزل محمد رضا - دوست

صبوری فرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا دودانگهپست بانک

216
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آبیکقزوین

خیابان -روستای قشالق

نبش کوچه اول -آزادگان

2والفجر 

200200زهرا دیدبانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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217
دفتر ای سی 

تی روستایی
پست بانکقزوین اوج شهیداباد1آوجقزوین

زهرا رجبعلی 

بیگلو
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا طاهریپست بانکآبگرم روستای ارتش آباد1آوجقزوینقالیبافی218

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عالی پژوهصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی219

پست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی220
زهرا علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قاسمیپست بانکروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی221

1آوجقزوینقالیبافی222
خ شهید -خ طالقانی-آبگرم

داودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قربانیبانک کشاورزی

1آوجقزوینقالیبافی223
خ شهید -خ طالقانی-آبگرم

داودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کریمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمدحسنیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای قهوج1آوجقزوینقالیبافی224

2البرزقزوینقالی بافی225

قزوین روستای پیریوسفیان 

، خ امام خمینی ک شهید 

مسعود بهرامی منزل مسعود 

معصومی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا معصومیبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینگلیم بافی226

قزوین شهرستان قزوین 

الموت شرقی روستای اندج 

نبش پل منزل اقای 

عدالهاشم مظفری

5050زهرا نوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینباجه روستایی227
قزوین بخش ظارم سفلی 

روستای نیارک
300300زهره آبکهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستای خسرو اباد1آوجقزوینقالیبافی228
زهره کریمی 

خرقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره کیانیپست بانکآبگرم روستای ساغران علیا1آوجقزوینقالی بافی229
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1قزوینقزوینگلیم بافی230

شهرستان  –استان قزوین 

روستای - الموت –قزوین 

منطقه استرو اولین  –اندج 

کوچه منزل آقا محمد 

مظفری

100100زهره مظفریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

231
 )صنایع دستی 

(گلیم بافی 
1البرزقزوین

قزوین البرز کمال آباد 

کوچه شیرازی منزل 

قربانعلی باقرلو

100100زهره نوروزیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

232
ساخت انواع 

کابینت چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهیر بهادرصندوق کارآفرینی امیدابیک روستای جزمه2آبیکقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا ورسهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم آباد5تاکستانقزوینقالیبافی233

100100زینب افشارپست بانکارداق روستای سولیقان1بویین زهراقزوینگلیم بافی234
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

235

صنایع 

سرمه /دستی

رو )دوزی 

دوزی الحاقی 

مشاغل خانگی/(

1البرزقزوین

-روستای حسن آباد کلج

- خیابان ابوترابی جنوبی

جنب کانال آب

100100زینب اکبری فردپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب جلیلوندصندوق کارآفرینی امیدروستای آقچه کند1تاکستانقزوینقالیبافی236

2البرزقزوینقالی بافی237

استان قزوین شهرستان 

البرز روستای نصرت آباد 

خیابان جمهوری ساالمی 

کوچه فجر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حیدریپست بانک

1بویین زهراقزوینگلیم بافی238

شهر ارداق انتهای خیابان 

شهید قاضی خیابان طالقانی 

26پالک

100100زینب صالحیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب عظیمیپست بانکقزوین روستای سنجانک1قزوینقزوینقالیبافی239
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پست بانکآوج روستای خسرواباد1آوجقزوینقالیبافی240
زینب کریمی 

خرقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2تاکستانقزوینزنبور داری241
اسفرورین بلوار شهید 

بهشتی روستای خورزان
وزارت جهاد کشاورزی510510زینب مهرعلیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب نوریپست بانکروستا دیال اباد1تاکستانقزوینقالیبافی242

2قزوینقزوینگلیم بافی243

قزوین شهرستان قزوین 

الموت معلم کالیه روستای 

اندج منزل علی نقی

100100زینب نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی244
قزوین بویین زهرا شهر 

ارداق روستای سولیقان
100100زینت افشارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

245

سرمه 

رودوزی )دوزی

(های الحاقی

1البرزقزوین

-روستای حسن آباد کلج

- خیابان ابوترابی جنوبی

جنب کانال آب

100100زینت رحمانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی246
شهر ارداق خیابان شهید 

قاضی خیابان وحدت
100100سحر امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5البرزقزوینپارچه گرد بافت247

روستای -استان قزوین

خیابان -حصارخروان

بافندگی حسینی-طالقانی

صندوق کارآفرینی امید
سعید سید 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سعیده رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای لوشکان1تاکستانقزوینقالیبافی248

249
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای خورهشت 

جنب مصالح فروشی
پست بانک

سعیده روهنده 

زرگر
800800

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بویین زهراقزوینقالیبافی250
بویین زهرا روستای آراسنج 

خیابان دهیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه افشاربانک توسعه تعاون

2بویین زهراقزوینتولید کفش251
قزوین دانسفهان خیابان 

شهیدسپید بر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه سرفرانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه شیرخانلوپست بانکروستای سیف آباد1تاکستانقزوینقالیبافی252
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2قزوینقزوینگلیم بافی253

قزوین شهرستان قزوین 

روستای اندج کوچه شهید 

علی اصغر نوری منزل آقای 

محمد اسماعیل

100100سکینه عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

254

صندوق خرد 

محلی روستای 

شهرستانک

50بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا ارداق 

روستای شهرستانک
صندوق کارآفرینی امید

سکینه عسگری 

شهرستانکی
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه قهوه چیپست بانکابگرم1آوجقزوینقالیبافی255

پست بانکآوج روستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی256
سلبی ناز اینانلو 

میرشانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2بویین زهراقزوینتولید کفش257
دانسفهان خیابان شهید 

حسین انصاری
صندوق کارآفرینی امید

سمانه مقیمی 

زنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1قزوینقزوینقالی بافی258
ناصر آباد خیابان اصلی 

2کوچه شبنم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه باباییصندوق کارآفرینی امید

259

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

1آوجقزوین

آوج روستای هرایین خیابن 

امام کوچه شهید ابوالفضل 

جعفربگلو

100100سمیه جعفربگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینقالیبافی260
بویین زهرا بخش شال 

روستای سخس اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه عربلوپست بانک

261
باحه پست 

بانک روستایی
1قزوینقزوین

روستای رزجرد خ ولی عصر 

اول خیابان دانش
300300سمیه فتح الهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه قربانیپست بانکآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوینقالیبافی262

1آوجقزوینخیاطی263
آبگرم خ امام خ باغستان ک 

12کوثر پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه قهوجیبانک توسعه تعاون
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264
صندوق خرد 

محلی
2قزوینقزوین

بخش کوهین روستای 

اسدآبادخورین
صندوق کارآفرینی امید400400سمیه گروسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه نوروزیپست بانکآوج روستای قهوچ1آوجقزوینقالیبافی265

266

راه اندازی 

کارگاه فرش 

دستباف

1بویین زهراقزوین
بویین زهرا بخش شال 

روستای سخص آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه هاشمیپست بانک

267

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

سهیل خدامرادی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال ایزدیصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی268

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال چوبداریپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی269

270
توسعه رستوران 

بابا شفیع
7قزوینقزوین

-  جاده قزوین 30کیلومتر

الموت
50005000سودابه طارمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

271

تولید لباس 

یکبار مصرف 

البسه 

بیمارستانی 

(گان جراحی)

6بویین زهراقزوین

روستای قلعه - بویین زهرا 

نبش خیابان - هاشم خان 

مدرس

بانک توسعه تعاون
سودابه مرادی 

بگلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

272

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

آن

2قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

شیزر
بانک کشاورزی

سوسن قربانی 

شیزری
وزارت جهاد کشاورزی8080

273
گارگاه قالی 

بافی
1آوجقزوین

ابگرم خیابان امام ره کوی 

3کاروان ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز شهبازیپست بانک

274
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیالموت شرقی اوانک2قزوینقزوین

سید احمد 

موسوی اوانکی
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکروستای دشتک-آوج 1آوجقزوینقالی بافی275
سید فاطمه 

خلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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276
زنبورداری 

هاشمی
بانک کشاورزیقزوین روستای قدیم آباد1قزوینقزوین

سید محمدجواد 

هاشمی نسب
وزارت جهاد کشاورزی300300

277

توسعه اقامتگاه 

بوم گردی 

میرزاجان زر آباد

6قزوینقزوین
قزوین الموت زرآباد محله 

کولن
پست بانک

سید میالد 

حسینی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

278

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 100عسل 

کلونی

1آوجقزوین

آوج خیابان قایم جنب شاه 

عباسی بن بست شاه عباسی 

8پالک 

بانک کشاورزی
سید هاشم 

حسینی اصل
وزارت جهاد کشاورزی240240

279
تولید و 

تعمیرات مبل
صندوق کارآفرینی امیدقزوین شنارند6قزوینقزوین

سیدحسین 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

280
احداث گلخانه 

هیدروپرونیک
صندوق کارآفرینی امیدروستای شفیع آباد8قزوینقزوین

سیدداود یدی 

همدانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

پست بانکآبگرم روستای احمدآباد1آوجقزوینقالیبافی281
سیده اعظم 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1آوجقزوینقالی بافی282
آبگرم روستای نجف آباد 

روبروی مسجد
بانک کشاورزی

سیده فاطمه 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

283

تولید کابینت از 

چوب و اوراق 

فشرده چوبی

صندوق کارآفرینی امیدقزوین اقبالیه5قزوینقزوین
سیده فاطمه 

هاشمی دعویسرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

284
تولیدات چرمی 

دوست دوز
1قزوینقزوین

قزوین شهرستان قزوین 

الموت روستای رزجرد منزل 

سیده لیال موسوی نجفی

بانک کشاورزی
سیده لیال 

موسوی نجفی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک توسعه تعاون12آوج آبشار دوم پالک 1آوجقزویندوخت لباس285
سیده معصومه 

افتخاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینقالیبافی286
قزوین روستالی ارنجک بهر 

 متری10شمالی ک 
بانک کشاورزی

سیده معصومه 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدآبگرم روستای آروچان1آوجقزوینقالیبافی287
سیده ناهید 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

288
ساخت قفس 

فلزی طیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت13701370شاپور فقیه لوپست بانکآوج روستای اردالن5آوجقزوین

289

تولید و بسته 

بندی انواع نان 

و شیرینی

4قزوینقزوین

- بعد از نجف آباد - قزوین 

روستای حسن آباد کوچه 

بهار سوم خ امام خمینی 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت16301630شادی نجفیصندوق کارآفرینی امید

290

صنابع تبدیلی و 

تکمیلی 

کشاورزی

1قزوینقزوین
قزوین بخش مرکزی جاده 

چوبیندر- فارسیان 
بانک کشاورزی

شرکت تعاونی 

کشاورزی و 

لبنیات حبیب 

مهر قزوین

وزارت جهاد کشاورزی10001000

291
پرورش ماهی 

قزل اال
4قزوینقزوین

قزوین الموت شرقی 

روستای باغدشت
وزارت جهاد کشاورزی15001500شعبان حدادیصندوق کارآفرینی امید

2قزوینقزوینگره چینی292
قزوین الموت شرقی 

روستای گرمارود سینا
صندوق کارآفرینی امید

شمس اله سیاح 

البرزی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3قزوینقزوینزنبور داری293
قزوین طارم سفلی روستای 

بغلدوز
وزارت جهاد کشاورزی200200شهرام دارآفرینبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو قمشلوپست بانکآبگرم،خ شفا،مهرآباد1آوجقزوینقالیبافی294

295

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

100100شهال جعفرلوصندوق کارآفرینی امیدآوج خیابن قایم1آوجقزوین
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال ملکیپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی296

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز ارمکانپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی297
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وزارت جهاد کشاورزی510510شهناز شیرخانلوصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای سیف اباد2تاکستانقزوینکاشت زعفران298

299
صندوق خرد 

محلی
24آبیکقزوین

روستای - آبیک - قزوین 

خرم پشته
صندوق کارآفرینی امید400400شهناز وندائیصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینزنبورداری300
قزوین الموت شرقی 

روستای کشکدشت
وزارت جهاد کشاورزی100100شیرزاد محمودیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیرین فتح خانیبانک کشاورزیآبگرم،جلیل آباد،ک حسینیه1آوجقزوینقالیبافی301

پست بانکآبگرم خیابان سمیه1آوجقزوینقالیبافی302
شیرین گل 

اروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

303

پرورش 

گاوشیری 

را50+راسی50

س توسعه ای

بانک کشاورزیبویین زهرا عصمت اباد4بویین زهراقزوین
صادق نبی 

جماعت
وزارت جهاد کشاورزی32003200

304

پرورش 

زنبوداری و 

فرآوری

بانک توسعه تعاونقزوین روستای دینک2قزوینقزوین
صحت شریفی 

زکابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

305

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد200

2البرزقزوین

البرز محمدیه حصارخروان 

روستای ورس پالک اصلی 

24

وزارت جهاد کشاورزی20002000صدیف عبدالهیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه بهرامیپست بانکآوج خیابان ازادی کوچه رز1آوجقزوینقالیبافی306

1قزوینقزوینقالی بافی307

شهرستان معلم کالیه 

روستای زوار دشت کوچه 

خاکپور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه خاکپوربانک توسعه تعاون

1بویین زهراقزوینگلیم بافی308
روستای - ارداق-بویین زهرا 

احمد اباد
100100صغرا ایران دوستپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا آذربایجانیبانک کشاورزیروستای خورهشت1تاکستانقزوینقالیبافی309
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100100صغری امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی310
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالیبافی311
صغری 

رمضانخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای شنین1تاکستانقزوینقالیبافی312
صغری 

ظهیرالملک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری فتح خانیبانک کشاورزیآبگرم کوی حسینیه1آوجقزوینقالیبافی313

1قزوینقزوینقالی بافی314

 جاده الموت 10کیلومتر 

روستای میانبر خیابان 

شهید بابایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری فرمانیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای قرقسین1تاکستانقزوینپوشاک315
صغری نوری 

بگلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

316

احداث اقامتگاه 

بوم گردی 

روستای اندج

3قزوینقزوین

-بخش الموت شرقی- قزوین

کد پستی - روستای اندج 

3438155274

15001500صفت اله نوریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

317
سفره خانه 

سنتی
پست بانکاراضی نجف آباد14قزوینقزوین

صفر علی شیر 

محمدی
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4تاکستانقزوینگاو شیری318
-بخش اسفرورین-تاکستان

روستای دیال آباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000صفرعلی بابابانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای دیال آباد1تاکستانقزوینقالیبافی319
صفورا دین 

محمدی نوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه خدابندهپست بانکآوج روستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی320

321
سفره خانه 

سنتی اقاقیا
4قزوینقزوین

 کیلومتری جاده 12قزوین 

الموت شینقر
30003000طاهره کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طال دودانگهپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی322
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6060طوبی امینیپست بانکشهرارداق بلوار خلیج فارس1بویین زهراقزوینگلیم بافی323
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قزوینقزوینزنبورعسل324
-الموت غربی-قزوین

روستای قسطین الر
وزارت جهاد کشاورزی200200عابدین فارسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی146146عباداله خوشنامیبانک کشاورزیروستای رستم آباد1بویین زهراقزوینپرورش ماهی325

326
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای اورنه خ امام ره 

جنب خانه بهداشت 

روستای اورنه

300300عباس شهسواریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

327

کارگزاری 

توزیع و فروش 

نهاده های 

کشاورزی

2بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا ارداق به 

طرف احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس طاهرخانیصندوق کارآفرینی امید

328
پرواربندی 

گوساله
3بویین زهراقزوین

خ آقا سید - دانسفهان 

حسین حسینی
بانک کشاورزی

عباس المعی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

329
رستوران بین 

راهی
10تاکستانقزوین

تاکستان همدان 30کیلومتر 

روستای صادق آباد بهرجاده 

رستوران دایی

25002500عباس محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

330
ساخت ساز 

سنتی
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای خونان 

7خ ولیعصر کوچه بوستان 
پست بانک

عبداله برزگر 

چالخلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

331
خدمات بانکی 

روستایی
1بویین زهراقزوین

قزوین جاده بویین زهرا 

ابراهیم آباد خ کرمعلی
300300عبداله تاتالریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

332

پرورش 

 100زنبورعسل 

کلنی

1بویین زهراقزوین

 –سگزآباد  –بویین زهرا 

خیابان شهید حسن نوری 

کوچه نگار –رهنما 

بانک کشاورزی
عبداله حبیب 

الهی سگزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی9090

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا علی وردیپست بانکروستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی333
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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 

3بویین زهراقزوینپرورش گوساله334
دانسفهان خ شهید محمد 

باقر درزی
بانک کشاورزی

عربعلی درزی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

335

باشگاه 

بدنسازی بانوان 

و آقایان

3آوجقزوین
خیابان - ابگرم خیابان امام 

8مهرآباد کوی توحید
وزارت ورزش و جوانان500500عزت اهلل حسنیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیطارم سفلی روستای گل آلو2قزوینقزوینزنبور داری336
عزت اهلل 

خانمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

337

زنبورداری و 

تولید فرآورده 

های زنبور عسل

وزارت جهاد کشاورزی200200عزیزاهلل عبدیبانک توسعه تعاونحسن آباد کلج1قزوینقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عشرت پناهیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی338

پست بانکروستای آقچه کند1تاکستانقزوینقالیبافی339
عشرت حجتی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

340

توسعه کارگاه 

تولید ادوات 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500عشقعلی قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای آزانبار- آوج 6آوجقزوین

341

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

آن

وزارت جهاد کشاورزی100100عصمت درگاهیبانک کشاورزیالموت شرقی روستای اوانک1قزوینقزوین

342

ساخت سالن 

مواد اولیه و 

مخازن مورد نیاز

12قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

سیاهپوش
پست بانک

عظیم کشاورز 

جهانی
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

1قزوینقزوینگلیم بافی343

شهرستان  –استان قزوین 

روستای - الموت –قزوین 

شیخ محله منزل  –اندج 

اقای سبز علی عسگری

100100عفت عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4تاکستانقزوینگوساله پرواری344

- روستای کهک- تاکستان

نرسیده - خیایان گلشن آباد

- به مزرعه گلشن آباد

گاوداری عقیل خلج

وزارت جهاد کشاورزی24902490عقیل خلجیصندوق کارآفرینی امید

345
پرورش ماهی 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی540540علی اسدیبانک کشاورزیآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوین

2بویین زهراقزوینتولید کفش346
دانسفهان خ شهید حسین 

انصاری
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

انصاری رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

347

خدمات 

تخصصی و فنی 

مهندسی 

کشاورزی

1البرزقزوین

استان قزوین شهرستان 

البرز روستای نصرت آباد 

خیابان درویشی

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اصغر عارفیصندوق کارآفرینی امید

348

پرورش گاو 

 راس 30شیری 

مولد

3تاکستانقزوین
قزوین تاکستان اسفررین 

6دیال آباد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی25602560علی اصغر نوریبانک کشاورزی

349
گاوداری شیری 

 راسی50
14البرزقزوین

شهرک -محمدیه- قزوین 

جاده ی قدیم -حصارخروان

چهارصد متر -قزوین کرج 

بعد از شرکت لبنیاتی سحر

صندوق کارآفرینی امید
علی اکبر 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی22002200

350

توسعه مجتمع 

خدماتی رفاهی 

 - 2درجه 

پردیس

7قزوینقزوین
 کیلومتری جاده 16قزوین 

.الموت روستای رزجرد
50005000علی اکبرشاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

351
پرورش ماهی 

 تنی15
2قزوینقزوین

قزوین الموت غربی روستای 

هاشاکالیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی امامقلیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیددانسفهان خ شهید بهشتی1بویین زهراقزوینتولید کفش352
علی انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300
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بانک کشاورزیدانسفهان خ بانک ملی4بویین زهراقزوینپرورش گوساله353
علی انصاری 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

354
خدمات باجه 

روستایی
300300علی باباالریپست بانکقزوین آوج روستای دشتک1آوجقزوین

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

355
پرورش قارچ 

خوراکی
2آبیکقزوین

قزوین آبیک قشالق خ 

مخابرات ک شهید دلوی ک 

شهید ربانی منزل بابایی

وزارت جهاد کشاورزی150150علی بابائیبانک توسعه تعاون

356

توسعه تولیدی 

لوله های 

ابیاری و تک 

جداره 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای خروسدره2آوجقزوین
علی بیگ 

محمدلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1بویین زهراقزوینزنبورداری357
جنب شرکت - عصمت اباد 

مزرعه جلیلی- اهواز فانوس 
وزارت جهاد کشاورزی150150علی جلیلیبانک کشاورزی

358
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

قزوین تاکستان قرقسین خ 

امام خمینی ره نبش کوچه 

الله

پست بانک
علی حسین 

عبداللهی
800300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

359
هرروستایک 

محصول
1آوجقزوین

اوج روستای اردالن خ اصلی 

روبه روی سوپرمارکت 

شهریار

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی خدابنده لوصندوق کارآفرینی امید

2بویین زهراقزوینتولید کفش360
دانسفهان خ شهید سپید بر 

روبروی مسجد جامع
صندوق کارآفرینی امید

علی درزی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

361
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای عبدل آباد- آبیک6آبیکقزوین

علی رحمان 

محمدپور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

362
گوساله 

پرواربندی
5بویین زهراقزوین

قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای زین آباد
وزارت جهاد کشاورزی75007500علی رشوندبانک کشاورزی
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363
بسته بندی 

حبوبات
3بویین زهراقزوین

- شهرستان بویین زهرا 

خ - بلوار شهدا - شهر ارداق

3پالک -شهید بهشتی 

وزارت جهاد کشاورزی19001900علی رضیبانک کشاورزی

364
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی36003600علی صالحیبانک کشاورزیروستای قشالق14آبیکقزوین

365
پرورش دام 

سبک و سنگین
4آبیکقزوین

آبیک خاکعلی بعد از 

کارخانه قند به سمت 

روستای شهرستان دست 

راست

وزارت جهاد کشاورزی82508250علی عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی24902490علی علیصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای والزجرد5تاکستانقزوینگاوداری صنعتی366

367

ایجاد باجه 

مستقل پست 

بانک روستایی

1قزوینقزوین

قزوین جاده الموت روستای 

 (ره)کورانه خ امام خمینی 

جنب نمایشگاه اعتماد

300300علی غالمحسینیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

368
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای خوزنین8بویین زهراقزوین

علی فصیح 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

369
هر روستا یک 

محصول
2آوجقزوین

آبگرم روستای اردالن جنب 

باسکول
صندوق کارآفرینی امید20002000علی فقیه لوصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینزنبورداری370
قزوین طارم سفلی روستای 

قاللو
وزارت جهاد کشاورزی200200علی فالح بابائیبانک کشاورزی

371
صنایع تبدیلی 

کشاورزی
30قزوینقزوین

استان قزوین، شهرستان 

قزوین ، بخش طارم سفلی، 

روستای جودکی

وزارت جهاد کشاورزی1500015000علی قاسمیبانک توسعه تعاون

372
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی100100علی مردان زارعیبانک کشاورزیالموت روستای کوچنان2قزوینقزوین

373

طرح توجیهی 

پرورش ماهی 

قزل اال

صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای قهوج3آوجقزوین
علی نقی فالح 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی16001600
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374

پرورش ماهی 

سردابی در 

استخر ماهی دو 

منظوره 

کشاورزی

1تاکستانقزوین
قزوین تاکستان اسفرورین 

روستای خرم اباد
وزارت جهاد کشاورزی700700علی ورسهصندوق کارآفرینی امید

375
پرورش 

زنبورعسل
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

روستای پریسبانج
وزارت جهاد کشاورزی200200علی یعقوبلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی یوسفیبانک کشاورزیدانسفهان خیابان معلم3بویین زهراقزوینپرورش گوساله376

377
گوسفند داشتی 

 راسی مولد300
4قزوینقزوین

قزوین مرکزی محمودآباد 

 اصلی50نمونه پالک 
وزارت جهاد کشاورزی53805380علیجان عبادیبانک کشاورزی

3تاکستانقزوینپرورش بوقلمون378
ضیاآباد روستای -تاکستان 

جرندق
وزارت جهاد کشاورزی35003500علیرضا اسالمیصندوق کارآفرینی امید

2بویین زهراقزوینپرورش گوساله379
خیابان شهید - دانسفهان

کیومرث فصیحی
وزارت جهاد کشاورزی26002600علیرضا فصیحیبانک کشاورزی

380

طرح توسعه 

خوراک دام و 

طیور و آبزیان و 

افزودنی خوراکی

وزارت جهاد کشاورزی3000030000عیسی بغدادیپست بانکالبرز محمدیه حصارخروان17البرزقزوین

381

کارگزاری 

توزیع و فروش 

نهاده های 

کشاورزی

4البرزقزوین
قزوین البرز حصار خروان 

خیابان کشاورز
وزارت جهاد کشاورزی10001000عیسی دهقانیصندوق کارآفرینی امید
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382

طرح توجیهی 

پرورش گوساله 

 100پرواری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی15001500عین اله حیدربگیبانک کشاورزیآوج روستای حصار ولیعصر2آوجقزوین

383

طرح توجیهی 

فنی ، مالی و 

اقتصادی بسته 

بندی زیتون

3قزوینقزوین
طارم سفلی ناحیه صنعتی 

طارم
بانک توسعه تعاون

عین اله کشاورز 

معتمد
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

384

تولیدی 

تولید )پوشاک

شلوار پارچه ای 

(مردانه

2آبیکقزوین
زیاران خ شهدا جنب ک 

کریمیان تولید پوشاک نسیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300غفور مرادیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیقزوین روستای زیتک1قزوینقزوینزنبورداری385
غالم گودرزوند 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی100100

386
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیدانسفهان شهرک دامداری5بویین زهراقزوین

غالمحسین 

انصاری رامندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

387
پرورش ماهی 

سردابی
بانک کشاورزیبویین زهرا کله دره2بویین زهراقزوین

غالمحسین 

جالیی آصفی
وزارت جهاد کشاورزی407407

388
تولیدی پوشاک 

خانگی بپا
11البرزقزوین

قزوین الوند نصرت آباد 

خیابان شهید رجایی کوچه 

2شهید رجایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت57005700غالمرضا صفرزادهبانک توسعه تعاون

10بویین زهراقزوینگاو شیری389
قزوین بویین زهرا روستای 

شاهین تپه
بانک کشاورزی

غالمرضا 

فریدونی کشاورز
وزارت جهاد کشاورزی1530015300

1بویین زهراقزوینگلیم بافی390
بویین زهرا روستای رستم 

آباد
8080فاطمه اشرفلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اکرادیبانک توسعه تعاونآبگرم خیابان شریعتی1آوجقزویندوخت لباس391



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه انصاریبانک کشاورزیروستای اک1تاکستانقزوینقالیبافی392

1بویین زهراقزوینتولید کفش393
دانسفهان خ شهید حسین 

انصاری
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه آجورلوبانک کشاورزیآبگرم روستای گل زمین1آوجقزوینقالی بافی394

1آوجقزوینقالیبافی395
آوج خیابان امام روبروی 

آموزش و پرورش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه پاشاییصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالیبافی396

اوج روستای هرایین،خ امام 

علی،ک شهید حسن 

جعفربگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جعفر بگلوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جعفربگلوپست بانکآوج هرایین1آوجقزوینقالیبافی397

1بویین زهراقزوینقالیبافی398
بویین زهرا روستای رودک 

محله باال
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه رحیمیبانک توسعه تعاون

399
سفال سنتی 

لعاب دار
1قزوینقزوین

شهرستان - استان قزوین 

-روستای وثوق آباد-قزوین

نبش کوچه -خیابان توحید

گلنام

200200فاطمه رضامندپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینخیاطی400
قزوین بویین زهرا روستای 

زین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالی بافی401

شهرک آبشار ک آبشار -آوج

سوم ک آبشار چهارم پالک 

 طبقه همکف8

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه علمشاهیصندوق کارآفرینی امید

5آبیکقزوینتولیدی پوشاک402
شهرستان آبیک روستای 

محمودیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه فرجیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فقیه لوپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی403

404

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

100100فاطمه کردیصندوق کارآفرینی امیدروستای هرایین- آوج 1آوجقزوین
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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405
پرورش قارچ 

خانگی دکمه ای
2تاکستانقزوین

تاکستان روستای دیال اباد 

خیابان امام روبه روی 

مخابرات

وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه نوریصندوق کارآفرینی امید

1البرزقزوینپست بانک406

بیست کیلومتری قزوین 

روستای کوندج خیابان 

شهیدبهشتی

پست بانک
فاطمه 

هزارجلفایی مقدم
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3البرزقزوینقالیبافی407

روستای ورس، انتهای محل، 

خیابان ولیعصر، کوچه امام 

حسین، درب اول

پست بانک
فاطمه ورسی 

قزوینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت475100

1بویین زهراقزوینخیاطی408
قزوین بویین زهرا روستای 

خان اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرانک پورنجفیبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینزنبورداری409
قزوین الموت غربی روستای 

گشنه رود
وزارت جهاد کشاورزی100100فرج اله رضاییبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرحناز قنبریصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان6تاکستانقزوینقالیبافی410

411
احداث کارگاه 

نجاری
2بویین زهراقزوین

بلوار شهدای - دانسفهان

نرسیده به بوستان - جنوبی

3کوچه الله- نماز

پست بانک
فرخ لقا فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

412

توسعه خدمات 

بانک باجه 

روستایی

300300فرزانه فقیه لوپست بانکقزوین آوج روستای اردالن2بویین زهراقزوین
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

413
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امیدروستای داکان-خرمدشت45تاکستانقزوین

فرشته شکرالهی 

داکانی
صندوق کارآفرینی امید400400

414
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای والزجرد خ امام 

خمینی
300300فرشته صادقیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

415
رستوران بین 

شهری
4تاکستانقزوین

تاکستان خ شهید علی 

اکبری کوچه چهارم بن 

بست اول درب آخر

15001500فرشید رحمانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



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 

416
محصوالت 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی1195011950فرشید مافیبانک کشاورزیروستای جزمه11آبیکقزوین

417

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآورری آن

2قزوینقزوین
قزوین الموت غربی روستای 

گشنه رود
وزارت جهاد کشاورزی100100فرهاد رضاییبانک توسعه تعاون

1تاکستانقزوینزنبور داری418
قزوین تاکستان روستای 

قازان داغی نرسیده به معدن
بانک کشاورزی

فرهاد یار مرادی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1آوجقزویندوخت لباس419
روبروی -خ طالقانی-آبگرم

خشکشویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا کریمیپست بانک

بانک توسعه تعاونخاکعلی58آبیکقزوینگاو شیری420
فریباه ناصری 

منش
وزارت جهاد کشاورزی2400024000

421
زنبورداری 

کندو (80)
وزارت جهاد کشاورزی200200فریبرز رحمنیصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای خرم آباد2تاکستانقزوین

1آوجقزویندوخت لباس422

آوج خیابان امام خمینی 

کوچه شهید کریمی خ 

 همکف10گلچین پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده افتخاریبانک توسعه تعاون

1البرزقزوینقالب بافی423

ک -نصرت اباد-الوند-قزوین

-اخرین بن بست -1رجایی 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده ساعدیبانک کشاورزی

424
صنایع دستی 

چینی و بلور
300300فضل اله ورسیصندوق کارآفرینی امیدخرم آباد دشتابی1تاکستانقزوین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

425
قالی بافی 

ابریشم
2البرزقزوین

روستای کوچار کوچه شهید 

آوینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120فضه احمدخانلوبانک کشاورزی

1بویین زهراقزوینگلیم بافی426
شهر ارداق خ شهید قاضی 

کوچه تعاون
100100فضه امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

427

اقامتگاه بوم 

گردی باغ 

شبهای الموت

2قزوینقزوین
الموت شرقی روستای 

گازرخان
صندوق کارآفرینی امید

فضه مالیی 

الموتی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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428
صنایع دستی 

گلیم بافی
1بویین زهراقزوین

دشتابی ارداق خ -بویین زهرا

امام خمینی خ دانش ک 

3تربیت 

100100فضه همتیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آوجقزوینقالیبافی429
آوج خیابان قایم روبروی 

مسجد جامع
پست بانک

فهیمه حبیب 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7777فهیمه عزتیپست بانکابیک روستای قره قباد1آبیکقزویندوخت لباس430

431

تولید انواع 

رشته آشی 

پلویی سوپی و 

ماکارونی

4قزوینقزوین
قزوین روستای فارسیان 

انتهای خیابان سعدی غربی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500قاسم خالقیصندوق کارآفرینی امید

432

پرورش گاو 

 راس 50شیری 

مولد

4تاکستانقزوین
ضیاآباد خیابان امام خ 

سرهنگ محمود لشگری
وزارت جهاد کشاورزی93009300قاسم مقدم پوربانک کشاورزی

433

گاو شیری 

 راسی کل 200

گله

بانک کشاورزیدانسفهان- بویین زهرا 5بویین زهراقزوین
قدرت اله 

گوهری نسب
وزارت جهاد کشاورزی50005000

صندوق کارآفرینی امیدآوج،خ طالقانی،1آوجقزوینقالیبافی434
قدم خیر رستم 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

435
پرورش دام 

شیری
بانک کشاورزیقزوین روستای بویینک10قزوینقزوین

قربان پیرمردوند 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

436
جوراب بافی 

صنعتی
5تاکستانقزوین

 35-جاده قزوین همدان 

کیلومتری تاکستان روستای 

-حسین اباد دودانگه سفلی

پشت پاسگاه اول روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450قربانعلی محبیصندوق کارآفرینی امید

1البرزقزوینقالیبافی437

قزوین الوند نصرت اباد 

خیابان گلستان کوچه 

3نسترن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قمرتاج سیاه پریپست بانک
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438
پرواربندی 

گوساله
4قزوینقزوین

شهرستان قزوین  –قزوین 

مشکین آباد –اقبال غربی  –
وزارت جهاد کشاورزی27902790قنبر علیمحمدیصندوق کارآفرینی امید

439

راه اندازی 

کارگاه خیاطی 

زنانه

1بویین زهراقزوین

سگزآباد قلعه پایین خ 

شهید یگانه کوچه نیلوفر 

39پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت7272کبری زیادیپست بانک

440
پرورش گل 

محمدی
2قزوینقزوین

قزوین بخش کوهین 

روستای ساروانک
وزارت جهاد کشاورزی15001500کاظم کریمیصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی441

شهر -قزوین بویین زهرا 

ارداق خ شهید قاضی کوچه 

2پ1اندیشه 

100100کبری امینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری چوبداریپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی442

1قزوینقزوینگلیم بافی443

قزوین الموت شرقی 

روستای روستای اوان منزل 

اقای محمد علی مسعودی

5050کبری حسینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری سلیمیپست بانکآبگرم روستای شینگل1آوجقزوینقالیبافی444

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری یعقوبلوپست بانکآوج روستای پرسبانج1آوجقزوینقالیبافی445

بانک کشاورزیبویین زهرا روستای یریجان1بویین زهراقزوینپرورش ماهی446
کرمعلی امیدی 

شورجه
وزارت جهاد کشاورزی270270

447
توسعه 

زنبورداری
10قزوینقزوین

قزوین الموت غربی روستای 

گشنه رود
پست بانک

کورش کیماسی 

سلخوری
وزارت جهاد کشاورزی100100

40بویین زهراقزوینگاوداری شیری448
جاده قزوین تاکستان 

روستای رحمت اباد بزرگ
بانک کشاورزی

گلنار وکیل 

گیالنی
وزارت جهاد کشاورزی5995059950

1بویین زهراقزوینگلیم بافی449

-بویین زهرا شهر ارداق

خیابان شهید قاضی خ 

13تعاون پ 

100100لیال امینیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1البرزقزوینقالی بافی450

قزوین الوند نصرت آباد 

خیابان نسترن کوچه نسترن 

دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بابائیصندوق کارآفرینی امید

451
باجه خدمات 

بانکی روستایی
1قزوینقزوین

قزوین ناصر اباد اقبال ربروی 

مخابرات
300300لیال باقریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1آوجقزوینقالی بافی452
 13آوج خیابان قایم کوچه 

آبان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بیگدلوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال خمسهپست بانکآبگرم روستای بهشتیان1آوجقزوینقالیبافی453

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رمضانخانیبانک توسعه تعاونآوج آبشار دوم1آوجقزویندوخت لباس454

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رمضانخانیپست بانکآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالی بافی455

456
بافت فرش و 

قالی
1قزوینقزوین

 کیلومتری جاده قزوین 17

به رشت روستای حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال سامانی پوربانک کشاورزی

100100لیال صالحیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی457
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

458
خدمات بانکی 

روستایی
1قزوینقزوین

قزوین الموت غربی روستای 

رجایی دشت روبه روی 

پمپ بنزین

300300لیال عبدلیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال قاسمیپست بانکآوج خیابان طالقانی1آوجقزوینقالی بافی459

460
پرورش دهنده 

زنبور عسل
بانک توسعه تعاونناصر آباد1آبیکقزوین

لیال کاظمی 

جیرانبالغی
وزارت جهاد کشاورزی100100

461
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای قمیک 

جنب مخابرات روستا
300300لیال کریمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

462

تولید و بسته 

بندی 

ترشیجات وشور

وزارت جهاد کشاورزی300300لیال میرزاییصندوق کارآفرینی امیدبویین زهرا روستای خونان4بویین زهراقزوین
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2بویین زهراقزوینپرورش گوساله463
دانسفهان خیابان دکتر 

شریعتی
بانک کشاورزی

ماشاء اله یوسفی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

464
بسته بندی 

مواد غذایی
8قزوینقزوین

قزوین جاده الموت روستای 

حمید اباد پشت پاسگاه 

کورانه

صندوق کارآفرینی امید
مجید خانی پور 

لشکریانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

465

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو100عسل 

وزارت جهاد کشاورزی200200مجید محمدیبانک کشاورزیآوج روستای پروان1آوجقزوین

466
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی22002200مجید وثاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای منبره-البرز - قزوین6البرزقزوین

2قزوینقزوینگلیم بافی467

استان قزوین شهرستان 

قزوین روستای وثوق اباد بن 

بست گل مقابل خیابان 

امامت

4040محبوبه پرهیزکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی468
محبوبه 

نورمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3بویین زهراقزوینگلیم بافی469

روستای - بویین زهرا 

خوزنین خ ولیصعر ک 

2انتظار 

550550محترم محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

470
هر روستا یک 

محصول
صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای اردالن3آوجقزوین

محد تقی 

خدابنده لو
صندوق کارآفرینی امید25002500

1بویین زهراقزوینگلیم بافی471

دشتابی شهر ارداق بلوار 

شهدا جنب مسجد حضرت 

ابوالفضل

100100محدثه ارداغیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بویین زهراقزوینشیالت و آبزیان472
روستای رستم -بویین زهرا 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی407407محرم جاویدبانک کشاورزی

473
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد5آبیکقزوین

محرم طهماسبی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی43004300
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474
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محرمعلی ربانیبانک توسعه تعاونابیک روشتای قشالق2آبیکقزوین

صندوق کارآفرینی امیدالوند روستای کمال آباد6البرزقزوینبافندگی پارچه475
محسن حسین 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

476
پرورش 

بلدرچین
5البرزقزوین

-محمدیه-البرز-قزوین

روستای والمدر
صندوق کارآفرینی امید

محسن 

محمدبیگی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

477
پرورزش زنبور 

 کلنی89عسل 
1تاکستانقزوین

قزوین نرسیده به تاکستان 

روستای قم یک
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن ورسهصندوق کارآفرینی امید

478
پرواربندی 

گوساله
1تاکستانقزوین

تاکستان بخش اسفرورین 

روستای اک خیابان امام 

خمینی جنب کاشی فروشی 

آپادانا

صندوق کارآفرینی امید
محمد ابراهیم 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی24902490

479

طرح توسعه ی 

باجه های 

روستایی

1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آبگرم روستای 

کلنجین خیابان ولی عصر 

کوچه ی شهید تقی آجورلو

300300محمد آجورلوپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیدانسفهان خ شهید مدنی4بویین زهراقزوینپرورش گوساله480
محمد برزگر 

المعی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

481
توسعه خدمات 

بانکی روستایی
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای خوزنین 

خ خلیج فارس نبش خ معلم
پست بانک

محمد جهان 

بخشی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

482

فرآوری 

محصوالت 

معدنی کوچک 

مقیاس

15آوجقزوین
نرسیده به آبگرم روستای 

قرخ بالغ
بانک توسعه تعاون

محمد حاجی 

احمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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22آوجقزوینتولید پوشاک483

شهرستان آوج خیابان 

انقالب کوچه شهید 

اسماعیل علمشاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750محمد حدادیبانک توسعه تعاون

2بویین زهراقزوینکشت زعفران484
- ارداق- بویین زهرا 

روستای قمیک کوچک
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد خدابندهبانک کشاورزی

485
گوسفندی 

داشتی
4بویین زهراقزوین

قزوین شهرستان بویین زهرا 

قریه رودک پالک مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد رحیمیبانک کشاورزی

3قزوینقزوینزنبور داری486

قزوین دبخش مرکزی 

دهستان اقبال غربی 

روستای شید اصفهان

بانک کشاورزی
محمد رضا 

اسدالهی
وزارت جهاد کشاورزی100100

487

افزایش تولید 

وتوسعه 

زنبورستان 

منظور از )

افزایش تولید 

گرده .بره موم

موم .عسل .گل

وزل رویال 

(میباشد

بانک کشاورزیقزوین سگز اباد1بویین زهراقزوین

محمد رضا 

زهرایی محمد 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی5656

488

ساخت و تجهیز 

و تکمیل 

مجتمع خدمات 

رفاهی 

گردشگری

26بویین زهراقزوین

محور .قزوین بویین زهرا

بویین زهرا به قزوین یک 

کیلومتر بعد روستای 

عصمت آباد سمت راست

2000020000محمد زنگنهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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489

پرورش گاو 

 راس 25شیری 

مولد

4بویین زهراقزوین

بویین زهرا بخش مرکزی 

روستای ککین پالک اصلی 

48

بانک کشاورزی
محمد زهرایی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

490

خدمات 

تخصصی وفنی 

مهندسی 

کشاورزی

2بویین زهراقزوین

استان قزوین شهرستان 

بویین زهرا روستای 

شهرستانک

پست بانک
محمد سعیدی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی990990

491
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

استان قزوین شهرستان 

تاکستان روستای کندر 

کوچه بوستان دوم

800800محمد عسگریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

492

طرح توسعه و 

اصالح ن ژاد دام 

شیری شرکت 

کشت و صنعت 

آوین دشت

150تاکستانقزوین

- خرمدشت - تاکستان 

بعد از - جاده ضیاء آباد 

روستای ورسج

بانک کشاورزی
محمد علی 

دقیقی
وزارت جهاد کشاورزی5900059000

1قزوینقزوینزنبورداری493
روستای طارم سفلی 

روستای رزان
بانک توسعه تعاون

محمد فرهادی 

رزانی
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت510510محمد قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان2تاکستانقزویننجاری494

495
تجهیز پست 

بانک
1بویین زهراقزوین

شهرک - بویین زهرا 

خیابان امام - عصمت اباد 

خمینی ره

300300محمد قهرمانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

496

توسعه و تولید 

کنسرو زیتون 

شور و روغن 

زیتون

20قزوینقزوین

 جاده 3کیلومتر - قزوین 

جنب اداره - طارم سفلی 

راه طارم

بانک کشاورزی
محمد 

کشاورزمقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت1800018000
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497
زنبور داری 

فرآوری عسل
1قزوینقزوین

قزوین بخش کوهین قاقازان 

شرقی روستای زیتک 

(خرکان باال)

بانک کشاورزی
محمد گودرزوند 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی100100

10قزوینقزوینتوسعه گاوداری498
قزوین جاده رشت روستای 

هادی آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000محمد میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای فارسجین15تاکستانقزوینپوشاک499

500

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

1قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

محمد نجفی 

چرمینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

501

پرورش دام 

گوسفند -سبک

داشتی

صندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای کهک2تاکستانقزوین
محمدابراهیم 

خلج
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1بویین زهراقزوینکشت زعفران502
بویین زهرا روستای عصمت 

آباد
پست بانک

محمدابراهیم 

مهاجر
وزارت جهاد کشاورزی400400

503

تولید قارچ 

دکمه ای 

خوراکی

3قزوینقزوین
قزوین الموت شرقی 

روستای آسنشتان
صندوق کارآفرینی امید

محمداسماعیل 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

504
پرواربندی 

گوساله
صندوق کارآفرینی امیدروستای قاسم اباد2تاکستانقزوین

محمدتقی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2بویین زهراقزوینپرورش گوساله505
خیابان شهید - دانسفهان

محمد درزی
بانک کشاورزی

محمدحسین 

درزی مقصودی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

506
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیطارم سفلی روستای شیزر2قزوینقزوین

محمدحسین 

راستیان
وزارت جهاد کشاورزی100100

507

تولید و فروش 

گالب و 

عرقیجات سنتی

1آبیکقزوین

قزوین آبیک روستای 

خوزنان نرسیده به نیروگاه 

خورشیدی

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا 

کاظمی تبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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508
هر روستا یک 

محصول
1آوجقزوین

آبگرم روستای اردالن خ 

امام خمینی جنب کوچه 

بهارستان

صندوق کارآفرینی امید10001000محمدرضا نوروزیصندوق کارآفرینی امید

509

سیستم 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

21قزوینقزوین

استان قزوین شهرستای 

قزوین روستای نجف اباد بر 

کانال مادر

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000محمدرضا یوسفیبانک توسعه تعاون

510

پرورش 

زنبورعسل و 

فرآوری آن

2قزوینقزوین
متری 12اقبالیه خ ولی عصر 

نسترن
بانک کشاورزی

محمدعلی 

رضائی حیدری
وزارت جهاد کشاورزی100100

511

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

1قزوینقزوین
قزوین الموت شرقی 

روستای اندج
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی200200

512

توسعه واحد 

گاو شیری 

 راسی1500

40بویین زهراقزوین
بویین زهرا روستای شیشه 

قلعه مزرعه طاهر اباد
وزارت جهاد کشاورزی6000060000محمود جعفریبانک کشاورزی

513
 5پرورش ماهی 

تن سردآبی
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای 

امیرآبادنو جاده امیرآبادنو 

روبروی ساختمان های 

پاکنام مزرعه حسن پور

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود حسن پورصندوق کارآفرینی امید

514
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمود خلجصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای کهک2تاکستانقزوین

1بویین زهراقزوینتولید کفش515
دانشفهان خ شهید ولی اله 

قموشی
صندوق کارآفرینی امید

محمود رضا زاده 

قموشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

516

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

محصوالت آن

وزارت جهاد کشاورزی100100محمود عسگریبانک کشاورزیالموت شرقی روستای اندج1قزوینقزوین
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517

پرورش و 

نگهداریزنبور 

 کندو80عسل 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود محمدیبانک کشاورزیروستای پروان1آوجقزوین

518
پرورش 

زنبورعسل
7آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش مرکزی روستای 

پرسپانج

وزارت جهاد کشاورزی650650محمود یعقوبلوصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی519

بویین زهرا روستای آراسنج 

باال خیابان انقالب کوچه 

بهشتی

پست بانک
مدینه سلطان 

دوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

520

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100مرتضی جعفریبانک کشاورزیروستای گشنه رود2قزوینقزوین

521
پرواربندی 

گوساله
5بویین زهراقزوین

دانسفهان خ میدان امام 

حسین ع
بانک کشاورزی

مرتضی درزی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی27002700

522
فرآوری زیتون 

به صورت علمی
4قزوینقزوین

استان قزوین منطقه طارم 

سفلی روستای سیاهپوش 

جنب شعبه نفت

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی کشاورز 

محمدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

523
تولیدی کیف و 

کفش
10001000مرتضی ورسهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم آباد- تاکستان4تاکستانقزوین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه ایراندوستبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی524
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

525

صندوق خرد 

محلی روستای 

سخص آباد

32بویین زهراقزوین

قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای سخص آباد خ 

3امام خمینی پ 

صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه قاجاریصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی526

- ارداق-قزوین بویین زهرا 

خیابان شهید قاضی ک 

4فرهنگ 

صندوق کارآفرینی امید
مریم ابراهیمی 

ارداقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بویین زهراقزوینگلیم بافی527
جاده بویین زهرا جاده ارداق 

روستای باقرآباد
100100مریم اسدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم اقوزلوصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای وروق1آوجقزوینقالیبافی528

1بویین زهراقزوینگلیم بافی529
قزوین بویین زهرا شهر 

41ارداق خ بهشتی پ 
100100مریم امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی530
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

531
تولید و کاشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی380380مریم اوردی خانیبانک کشاورزیبویین زهرا روستای رودک1بویین زهراقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مریم حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای قمیک8تاکستانقزوینقالیبافی532

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم دوقوزپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی533

534
پرورش گاو 

شیری
2قزوینقزوین

قزوین جاده رشت روستای 

حسین اباد
پست بانک

مریم رجب زاده 

کلسری
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رحیمیصندوق کارآفرینی امیدآبگرم روستای نجف آباد1آوجقزوینقالیبافی535

بانک کشاورزیآبگرم،خ امام،جنب دادگاه1آوجقزوینقالیبافی536
مریم رضا نژاد 

نفوتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم شاهبازیپست بانک6آبگرم،خ طالقانی،ک عدل 1آوجقزوینخیاطی537

100100مریم صالحیبانک کشاورزی6ارداق خیابان وحدت پالک1بویین زهراقزوینگلیم بافی538
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم علمشاهیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای قهوج1آوجقزوینقالیبافی539

540

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100مریم غالم نژادبانک کشاورزیقزوین روستای سوخته چنار2قزوینقزوین

541

فروشگاه سموم 

کشاورزی 

وآزمایشگاه

2البرزقزوین
قزوین حصار خروان خیابان 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی950950مریم فرهانی نژادبانک توسعه تعاون
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صندوق کارآفرینی امیدآبگرم خیابان شهاب1آوجقزوینقالیبافی542
مریم فالح 

علیمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینگلیم بافی543

استان قزوین شهرستان 

-قزوین الموت روستای اندج

منزل اقای غالمحسین 

قاسمی

5050مریم قاسمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینقالیبافی544

 جاده 14قزوین روکیلومتر

تاکستان روستای مهدی اباد 

بزگ

پست بانک
مریم 

کوگیرچگینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

545
صندوق خرد 

محلی روستایی
18البرزقزوین

البرز محمدیه روستای 

شترک
صندوق کارآفرینی امید400400مریم مافی زادهصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینگلیم بافی546

قزوین شهرستان قزوین 

الموت شرقی محلم کالیه 

بلوار شهدا ک معلم سوم

100100مریم مرادیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

547
خانه بوم گردی 

کدخدا
2قزوینقزوین

قزویت الموت ضلع شمال 

شرقی دریاچه اوان روستای 

وربن

25002500مریم ملکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

548
کشتارگاه 

صنعتی شترمرغ
31البرزقزوین

بخش - البرز - قزوین 

اراضی روستای - مرکزی 

شریفیه

وزارت جهاد کشاورزی1500015000مریم نظریانبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینگلیم بافی549

استان قزوین هشرستان 

قزوین الموت شرقی 

روستای اندج شیخ محله 

منزل اقای وکیلی

5050مریم نوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی550

قزوین الموت روستای اندج 

خیابان اصلی منزل اقای 

مسعود نوری

100100مریم نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2قزوینقزوینزنبورداری551
قزوین اقبالیه انتهای جاده 

مهندسی جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی700700مسعود آذرمیصندوق کارآفرینی امید

552
توسعه خدمات 

بانکی و مالی
1تاکستانقزوین

تاکستان خرمدشت 

روستایی رادکان ابتدای 

خیابان امام پست بانک

900900مسعود جعفریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

553

کارگاه طراحی 

، مونتاژ و تولید 

صنایع چوبی

6آوجقزوین

- ابگرم -شهرستان اوج

کوی شهیر - خیابام امام 

عزیزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مسعود رمضانیپست بانک

554

پروژه پرورش 

 راس بز 5000

شیری مورسیا

30آبیکقزوین

 جاده 18قزوین ، کیلومتر 

 6آبیک، کیلومتر - قزوین 

جاده خاکعلی ، مگسال

وزارت جهاد کشاورزی5900059000مسعود نیکدلبانک کشاورزی

555

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

5قزوینقزوین
اراضی چوبین در و - قزوین 

فارسیان
بانک توسعه تعاون

مصطفی افشار 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

556
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی63206320مصطفی رضاییبانک کشاورزیروستای آشنستان5قزوینقزوین

2بویین زهراقزوینتولید کفش557
- دانسفهان خیابان بسیج 

6خیابان گلستان
بانک توسعه تعاون

مصطفی فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

558
تولید فرش 

قالی بافی
2البرزقزوین

الوند نصرت آباد خیابان 

بهارستان یاس چهارم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه امیرزادهبانک توسعه تعاون

1بویین زهراقزوینگلیم بافی559

ارداق - قزوین بویین زهرا 

 11خ شهید قاضی فرهنگ 

2پ 

100100معصومه امینی فرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آبیکقزویندوخت لباس560
ابیک روستای خطایان خ 

44بعثت پ 
پست بانک

معصومه 

بوچلورضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090
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561

بسته بندی 

خشکبار و ادویه 

....و حبوبات و 

20آوجقزوین
آوج،ناحیه صنعتی آوج،زون 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000معصومه بیاتبانک توسعه تعاون

1بویین زهراقزوینفرش بافی562
روستای خیارج منزل مختار 

میرزاحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه پناه علیپست بانک

1آبیکقزویندوخت لباس563

ابیک روستای زرگر خ امام 

رضا رو به روی ک امام 

حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه زرگریانبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینگلیم بافی564

استان قزوین شهرستان 

قزوین الموت روستای اندج 

منزل اقای کتابعلی نوری

100100معصومه عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

565

نمایندگی باجه 

پست بانک 

روستایی 

اشخاص حقیقی

1بویین زهراقزوین
روستای - بویین زهرا 

آراسنج علیا
300300معصومه فضیلتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه فقیه لوپست بانکآوچ روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی566

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قاجارصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی567

1تاکستانقزوینقالیبافی568
روستای رادکان خ شهید 

حسنلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قربانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قهرمانیپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی569

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالیبافی570

1تاکستانقزوینباجه پست بانک571

تاکستان یحیی اباد خ امام 

نبش ک شهید احمد 

قموشی

800800معصومه محمدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1آوجقزوینقالی بافی572

استان قزوین، شهرستان 

آوج، بخش ابگرم ،جنب 

منبع آب

بانک کشاورزی
معصومه 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینخیاطی573
قزوین طارم سفلی روستای 

ارکن کرد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه مقدم 

زرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه علیمحمدیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای اردالن1آوجقزویندوخت لباس574

575
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

ملیحه رضایی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه سلمانیپست بانکآوج روستای هرایین خ امام1آوجقزوینقالیبافی576

وزارت جهاد کشاورزی5900059000منصور بازداربانک توسعه تعاونروستای نودهک120تاکستانقزوینپرورش پولت577

578

پرورش گاو 

 120شیری

راسی

10قزوینقزوین

 جاده قزوین 5کیلومتر 

رشت باالتر از روستای ناصر 

آباد

بانک کشاورزی

منصور 

محمدخانی 

غیاثوند

وزارت جهاد کشاورزی1265012650

579

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای هرایین1آوجقزوین
منصوره جعفر 

بگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آوجقزوینقالیبافی580

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آبگرم دهستان حصار 

ولیعصر روستای اردالن

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منصوره فقیه لوپست بانک

1آوجقزوینقالی بافی581
آبگرم خیابان امام جنب 

اداره برق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیجه غالمیپست بانک

4040منیر پرهیزکارپست بانکقزوین حسن آباد2قزوینقزوینگلیم بافی582
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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583

صندوق خرد 

محلی روستای 

احمد آباد

158بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا ارداق 

روستای احمد اباد خ اصلی
صندوق کارآفرینی امید400400منیژه ایراندوستصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینقالی بافی584
الموت غربی–قزوین  .3  

روستای فشام
بانک توسعه تعاون

منیژه کیماسی 

سلخوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت130100

585

پروار بندی 

گوساله 

راسی180

بانک کشاورزیبویین زهرا سگز اباد6بویین زهراقزوین
مهدی تجدد 

محمد علیخانی
وزارت جهاد کشاورزی41004100

586

توسعه خدمات 

بانک باجه 

روستایی

2بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای زین آباد
300300مهدی زارعیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

587
باجه خدمات 

بانکی
1البرزقزوین

کمال اباد خ اصلی خ اصلی 

پست بانک
315300مهدی شوندیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

588

احداث خدمات 

بانک باجه 

روستایی

1بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا دشتابی 

شرقی روستای موین
پست بانک

مهدی فرجی 

موینی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3قزوینقزوینگاوداری شیری589
قزوین جاده بویین زهرا 

قدیم آباد مجتمع دامداریها
وزارت جهاد کشاورزی42004200مهدی قاسمیبانک کشاورزی

590

تولید مصنوعات 

چوبی اعم از 

مبلمان، 

سرویس خواب، 

ویترین، بوفه، 

غذاخوری و 

سایر تولیدات

1قزوینقزوین
الموت شرقی، روستای 

گرمارود سفلی
200200مهدی قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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591

انبارداری و 

سردخانه ثابت 

باالی صفر درجه

15تاکستانقزوین
استان قزوین شهرستان 

تاکستان روستای اک
بانک کشاورزی

مهدی محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی2650026500

592

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

عسل

2قزوینقزوین

قزوین روستای حمید آباد 

خیابان امام خمینی کوچه 

صداقت

وزارت جهاد کشاورزی100100مهدی محمودیبانک توسعه تعاون

593

طراحی ساخت 

و تولید ماشین 

آالت و ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

همراه با گواهی 

ثبت اختراع

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهدی نادریبانک توسعه تعاونبویین زهرا روستای خونان6بویین زهراقزوین

594

پررورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100مهدی نوریبانک کشاورزیحمید اباد قزوین1قزوینقزوین

1بویین زهراقزوینقالی بافی595

بویین زهرا روستای 

صدرآباد کوچه شهید 

محمدرضا خلج

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه نادریبانک توسعه تعاون

596
پرورش گل 

محمدی
2بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای جهان 

آباد مزرعه شهید باهنر
وزارت جهاد کشاورزی296296مهر انگیز احمدیبانک کشاورزی

597

پرورش ماهیان 

فیل )خاویاری 

(ماهی

2بویین زهراقزوین

- اراضی سگزآباد - سگزآباد 

مزرعه - به سمت قره تپه 

تجدد

صندوق کارآفرینی امید
مهر علی تجدد 

محمد علی خانی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهسا افتخاریپست بانکآوج1آوجقزوینقالیبافی598

599
زنبورستان 

مهشید بویین
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای صدر 

75آباد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی100100مهشید ودادی نیابانک کشاورزی

1بویین زهراقزوینگلیم بافی600
قزوین بویین زهرا شهر 

ارداق روستای سولیقان
100100مهناز افشاربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز شفیع خانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حیدریه1تاکستانقزوینقالیبافی601

602

پرورش گاو 

اصیل شیری 

 راسی200

14بویین زهراقزوین
قزوین روستای محمد اباد 

خره
بانک کشاورزی

موسی رضائی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی1073410734

2بویین زهراقزوینتولید کفش603
خیابان دکتر - دانسفهان

شریعتی
بانک توسعه تعاون

موسی یوسفی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

604
خیاطی تولیدی 

لباس
4تاکستانقزوین

تاکستان روستای قمیک 

بزرگ خیابان امام کوچه 

شاهد

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مولود حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120میترا گلزنیبانک کشاورزیقزوین البرز روستای کوچار1البرزقزوینقالی بافی605

1قزوینقزوینگلیم بافی606
قزوین روستای حسن آباد 

24نوبهار ششم پ
100100میترا مراقیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100میترا نوروزیپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی607

608
پرورش زنبوز 

عسل
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش مرکزی روستای 

پرسپانج

وزارت جهاد کشاورزی200200میثم یعقوبلوبانک کشاورزی

609

طراحی و دکور 

انواع ظروف 

سیلیس دار

1قزوینقزوین

قزوین جاده الموت روستای 

شینقر خ شهید نصری 

جنب کوچه مهر کارگاه 

دکوربلور و کریستال کیمیا 

(نقش قلم  )

پست بانک
میر ابوالفضل 

احمدی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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610
دفتر خدمات 

ارتباطی و بانکی
2تاکستانقزوین

قزوین تاکستان روستای 

حیدریه خ شهید معروفی خ 

امام حسین

200200میالد بهبودیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

611

پرورش گلهای 

آپارتمانی و 

زینتی

2تاکستانقزوین
تاکستان روستای والزجرد 

خ امام کوچه سهراب سپهری
پست بانک

میالد غالمی 

کوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

20تاکستانقزوینقالیبافی612
تاکستان روستای ساج 

خیابان امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مینا ایزدیانصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالیبافی613
آبگرم روستای داسکین خ 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا قهوه چیپست بانک

614

تولید و بسته 

بندی انواع 

زیتون پرورده

8قزوینقزوین
طارم سفلی روستای سیاه 

پوش
بانک توسعه تعاون

مینا کشاورز 

مرآت
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

615

ماهیان زینتی 

 فطعه 100000

ای

3آبیکقزوین

قزوین آبیک بخش مرکزی 

کوهپایه غربی روستای 

27کوندج پالک اصلی 

صندوق کارآفرینی امید
میهن دخت امک 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

616

واحد گاو 

 راس 64شیری 

مولد

5بویین زهراقزوین
- دشتابی - بویین زهرا 

روستای طاهر اباد
وزارت جهاد کشاورزی33183318نادعلی رحیمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازیال جاویدپست بانکآبگرم روستای کیسه جین1آوجقزوینقالیبافی617

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید ملکیبانک توسعه تعاونآوج روستای اردالن1آوجقزویندوخت لباس618

619
پرورش گاو 

شیری
8آبیکقزوین

بشاریات شرقی روستای 

خاکشان
وزارت جهاد کشاورزی40004000نبی کاظمیبانک کشاورزی

620

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوین کوهین روستای 

سوخته چنار
وزارت جهاد کشاورزی100100ندا غالم نژادبانک کشاورزی
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500500نرگس خلجپست بانکقاقازان روستای علینقیه5تاکستانقزوینگلیم بافی621
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای خسرو اباد1آوجقزوینقالیبافی622
نرگس محمد 

علیخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

623

باجه خدمات 

بانکی پست 

بانک

1تاکستانقزوین
تاکستان روستای خرم اباد 

خ امام خمینی
300300نرگس ورسهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100نسرین ایراندوستبانک کشاورزیارداق روستای احمد اباد1بویین زهراقزوینگلیم بافی624
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین بابابانک توسعه تعاونروستای دیال آباد1تاکستانقزوینقالیبافی625

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین باقریبانک کشاورزی-خ طالقانی-آبگرم1آوجقزوینقالیبافی626

100100نسرین صالحیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی627
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی1000010000نور علی رحیمیبانک کشاورزیدشتابی روستای نوده لکوان10بویین زهراقزوینگاوداری شیری628

1آوجقزوینقالیبافی629
ابگرم روستای عباس اباد خ 

حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالیبافی630
ابگرم روستای عباس اباد خ 

حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر کریمیپست بانک

2بویین زهراقزوینتولید کفش631
دانسفهان خ سید حسین 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی انصاریبانک توسعه تعاون

632
زنبورداری و 

فراوری عسل
1بویین زهراقزوین

شال روستای - بویین زهرا 

مندر اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100هادی خالقیبانک کشاورزی

633
پرورش گاو 

شیری
4تاکستانقزوین

تاکستان روستای خرم آباد 

پشت رودخانه
بانک کشاورزی

هادی 

محمدعلیخانی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

634

پریرش و 

نگهداری زنبور 

 کندو50عسل 

1قزوینقزوین
شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی روستای قاللو
وزارت جهاد کشاورزی100100هاشم فالح دینیبانک کشاورزی
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635
تولید شیر 

(دام سنگین)گاو
وزارت جهاد کشاورزی67706770همراه محمودیبانک کشاورزیتاکستان روستای کهک4تاکستانقزوین

636
تولید مصنوعات 

چوبی مدرن
صندوق کارآفرینی امیدقزوین تاکستان روستای اک3تاکستانقزوین

هیبت اهلل 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

637

توزیع و فروش 

نهاده های 

کشاورزی

2تاکستانقزوین

قزوین تاکستان روستای 

یحیی اباد بلوار خامنه ای 

جنب کتابخانه

وزارت جهاد کشاورزی10001000وحید آشوریصندوق کارآفرینی امید

638

تولید 

محصوالت و 

لبنیات سنتی و 

صنعتی پخش و 

بسته بندی

4قزوینقزوین

 جاده قزوین 12کیلومتر 

رشت روستای نظام آباد خ 

19امام خمینی خیام 

وزارت جهاد کشاورزی20002000وحید بنی اسدیصندوق کارآفرینی امید

639

تولید و بسته 

بندی میوه 

خشک

13آوجقزوین
شهرستان - استان قزوین 

ناحیه صنعتی آوج- آوج 
صندوق کارآفرینی امید

وحید داودابادی 

فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

640

پرورش 

 2000بوقلمون 

قطعه ای

وزارت جهاد کشاورزی15001500وحید رمضانخانیپست بانکروستای هرایین-آوج7آوجقزوین

وزارت جهاد کشاورزی25002500ولی اهلل حیدریبانک کشاورزیمورآباد12آبیکقزوینگاو شیری641

642

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

3قزوینقزوین
روستای طارم سفلی 

روستای قاللو
بانک کشاورزی

ولی خدامرادی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی200200
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643

توسعه خدمات 

بانک باجه 

ictروستایی 

1بویین زهراقزوین
قزوین دشتابی روستای 

کچله گرد
300300ولی فرد گنجیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

644
پرورش زنبور 

عسل
1بویین زهراقزوین

شهر ارداق صحرای سعید 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200یاسین شافعیبانک کشاورزی

645
کارگاه تولید 

پوشاک
صندوق کارآفرینی امیدروستای قوزلو- آوج10آوجقزوین

یداله 

عزیزمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

646

پرورش ماهی 

در استخر 

دومنظوره 

کشاورزی

2قزوینقزوین

قزوین اقبالیه باالی توبان 

قزوین زنجان ضلع غربی 

مرکز آموزش، مزرعه فرهادی

بانک کشاورزی
یقین علی 

فرهادی زرین گل
وزارت جهاد کشاورزی900900

647

ساخت تولید 

محصوالت 

صنایع دستی 

در رشته 

 )چلنگری 

آهنگری سنتی 

)

1آبیکقزوین

ابیک خ شهید مطهری ک 

شهید ناصر جهان بخشی پ 

35

200200یوسف توکلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

648
پرواربندی 

گوساله
4قزوینقزوین

قزوین مالصدرا نبش اندیشه 

9
وزارت جهاد کشاورزی98009800یوسف شعبانیپست بانک

649
زنبورداری 

فراوری عسل
1بویین زهراقزوین

سگز آباد بلوار شهدا کوچه 

شهید داود آزمون
بانک کشاورزی

یوسف نجف پور 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

650

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

1قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

یوسف نجفی 

چربینی
وزارت جهاد کشاورزی100100

651
پرورش دام 

سبک
سایر500500ابوالفضل طارمیپست بانکروستای کندر2تاکستانقزوین

سایر350350ابوالفضل کاتبیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری652
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653
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

شهید آباد
سایر350350ابوالقاسم محمدیبانک کشاورزی

سایر350350احد زارعیپست بانکزین آباد1بویین زهراقزویندامداری654

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری655
احمد اینانلو میر 

شاملو
سایر250250

سایر250250احمد باباییپست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری656

پست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری657
احمد فردی 

زهرایی
سایر250250

سایر250250احمد قجرپست بانکمندرآباد1بویین زهراقزویندامداری658

سایر250250احمد ولی پورپست بانکآقچه مزار1بویین زهراقزویندامداری659

1قزوینقزوینپرورش گوسفند660

قزوین بخش طارم سفلی 

دهستان نیارک روستای 

نیارک

سایر500500اسحاق ناصرلوییبانک کشاورزی

سایر350350اسداله فتحعلیپست بانکجوین1بویین زهراقزویندامداری661

سایر350350اسالم زارعیپست بانکزین آباد1بویین زهراقزویندامداری662

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتولید کفش663
اسماعیل جعفری 

یزنی
سایر250250

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینخدمات رایانه664
اسماعیل المعی 

رامندی
سایر250250

پست بانکسوراوجین1بویین زهراقزویندامداری665
اشرفعلی قربانی 

علیایی
سایر250250

1قزوینقزوینپرورش گوسفند666

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
اکبر صادقی 

نیارکی
سایر500500

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری667
امیر چرخلو 

زراعت کار
سایر250250

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزویندامداری668
امیر فصیحی 

رامندی
سایر250250
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پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینخدمات رایانه669
امیر کشاورز 

علیخانی
سایر250250

670

دامداری 

کوچک و 

روستایی 

پرورش )

(گوسفند داشتی

سایر500500ایوب ارجنیبانک کشاورزیوالزجرد خ طالقانی1تاکستانقزوین

671
پرورش دام 

سبک
2تاکستانقزوین

تاکستان منطقه خرمدشت 

روستای برزلجین
سایر500500باقر قلی بگلوپست بانک

پست بانکحیدرآباد1بویین زهراقزویندامداری672
بهرام نعمتی 

چرخلو
سایر250250

سایر250250بهزاد اصلی بیگیپست بانکدانسفهان1بویین زهراقزویندامداری673

674
پرورش دام 

سبک
2تاکستانقزوین

روستای -تاکستان-قزوین

منزل بهمن عسگری- کندر
سایر500500بهمن عسگریپست بانک

675
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سیفلی دهستان 

خندان روستای بغل ذور

سایر500500بهنام دارآفرینبانک کشاورزی

سایر500500پوریا باقریپست بانکغریب مزرعه1آبیکقزویندامپروری676

1قزوینقزوینپرورش گوسفند677

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای میرخوند سفلی

بانک کشاورزی
پوریا میرخوند 

چگینی
سایر500500
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند678

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای کوگیر سفلی

سایر500500جعفر چگینیبانک کشاورزی

سایر250250جواد بابائیپست بانکینگی کهریز1بویین زهراقزویندامداری679

1قزوینقزوینپرورش گوسفند680

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای کلج

بانک کشاورزی
جواد کشاورز 

قدیمی
سایر500500

سایر250250چاپارعلی چگینیپست بانکصدرآباد1بویین زهراقزوینکشت نهال681

682
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای کشکور

سایر500500حامد چگینیبانک کشاورزی

683

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

(گوسفند

1قزوینقزوین
روستای بکندی پشت 

مسجد بن بست حافظ
سایر490490حامد عباسیبانک کشاورزی

سایر350350حسن نصرالهیپست بانکعصمت اباد1بویین زهراقزویندامداری684

پست بانکامیرآباد نو1بویین زهراقزوینکشت نهال685
حسین اینانلو 

شویکلو
سایر350350

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری686
حسین چرخلی 

اینانلو
سایر250250

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزویندامداری687
حسین درزی 

نگهبان
سایر250250

2تاکستانقزوینگوسفنداری688
قزوین تاکستان روستای 

کندر
سایر500500حسین عسگریپست بانک

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتریکوبافی689
حسین فصیح 

رامندی
سایر250250
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690

تولید لباس زیر 

زنانه بچه گانه و 

مردانه

2بویین زهراقزوین

روستای - بویین زهرا 

-خیابان مدرس - چسکین 

5پالک - بن بست یاس

سایر500500حلیمه تاتالریپست بانک

سایر500500حمید حسنیبانک کشاورزیاسفرورین روستای خرم اباد2تاکستانقزویندامداری691

سایر250250حمید شمسیپست بانکحسین اباد شاه نظر1بویین زهراقزوینکشت نهال692

بانک کشاورزیروستای خروزان- اسفرورین 1تاکستانقزویندامداری693
حمید صادقی 

گلرخ
سایر500500

سایر480480حمید عباسعلیبانک کشاورزیاسفرورین روستای خرم آباد1تاکستانقزویندامداری694

سایر350350حمید یوسفیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری695

696

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

7آبیکقزوین

روستای . شهرستان آبیک

. جاده دارالسرور. دارالسرور

. شمال کارخانه طالچین

گلخانه فدک

صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا 

بختیاری هفت 

لنگی

سایر50005000

697
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
حمیدرضا 

جعفری نیارکی
سایر500500

بانک کشاورزیاسفرورین روستای والزجرد2تاکستانقزویندامداری698
حمیدرضا 

محمدقلی
سایر470470

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری699
حیدر کشاورز 

چرخلو
سایر250250

1البرزقزویندامپروری700

روستای - الوند - قزوین 

خیابان - حسن آباد کلج 

7بوستان - شهید وارسته 

سایر250250خبات محمدیبانک کشاورزی

701
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان چوقور 

روستای آلتین کش

سایر500500خلیل معدنچی هابانک کشاورزی
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند702

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
دادرس کلهر 

چگینی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند703

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای قاللو

بانک کشاورزی
داود خان 

محمدی فالح
سایر500500

704

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

(گوسفند

سایر500415رامین رضاییبانک کشاورزیشنازند خ رسالت ک نسیم1قزوینقزوین

پست بانکاحمدآباد1بویین زهراقزویندامداری705
رجب ایران 

دوست
سایر350350

سایر250250رسول شیخیپست بانکحسین آباد شاه نظر1بویین زهراقزویندامداری706

1قزوینقزوینپرورش گوسفند707

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای آقچه قشالق

سایر500500رسول عبدیبانک کشاورزی

پست بانکقشالق مرانلو1بویین زهراقزویندامداری708
رضا اینانلو 

یغمورلو
سایر250250

709

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

(گوسفند

سایر410410رضا رضاییبانک کشاورزیشنازند روبروی امام زاده1قزوینقزوین

710
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

اردالن
سایر350350رضا علیمحمدیبانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند711

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستاننیارک 

روستای آقچه قشالق

سایر500500رضا فالح اصلیبانک کشاورزی
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پست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری712
رضا کشتکار 

چرخلویی
سایر250250

713

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر500500رقیه دولتیپست بانکروستای یحیی اباد1تاکستانقزوین

714

کارگاه تولید 

مصنوعات 

چرمی

1البرزقزوین

بلوار -نصرت آباد-الوند

- خ شهامت-مطهری

روبروی زیباکده گیالنه

سایر100100زهرا امینیپست بانک

1بویین زهراقزوینگلیم بافی715

بویین زهرا ارداق خیابان 

شهید قاضی کوچه فرهنگ 

6 پ 3

سایر100100زهرا صالحیصندوق کارآفرینی امید

سایر100100زهرا قاسمیپست بانکروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی716

سایر250250زهره نجف خانیپست بانکآراسنج باال1بویین زهراقزویندامداری717

سایر100100زینب ایراندوستبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی718

1قزوینقزوینپرورش گوسفند719
شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی فیله وربن
سایر500500سبزیار کرمیبانک کشاورزی

سایر500500سحر تاجیکپست بانکابراهیم آباد1آبیکقزویندامپروری720

سایر350350سعید مرادیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری721

722
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

استان قزوین شهرستان 

قزوین بخش طارم سفلی 

روستای حسین آباد

بانک کشاورزی
سلمان کشاورز 

افشار
سایر420420

1بویین زهراقزوینگلیم بافی723
بویین زهرا ارداق روستای 

سولیقان کوچه مخابرات
سایر6060سمیرا افشارپست بانک

724
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

اردالن
بانک کشاورزی

سید ابوالفضل 

خدابنده لو
سایر350350

725
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای یحیی اباد2تاکستانقزوین

سید احمد 

حسینی
سایر500500
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726
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

استان قزوین شهرستان 

قزوین بخش طارم سفلی 

دهستان نیارک روستای 

نیارک

صندوق کارآفرینی امید
سیدحمید 

موسوی احمدی
سایر500500

727
پرورش دام 

سبک
سایر500500سیدرضا موسویپست بانکروستای یحیی اباد2تاکستانقزوین

728
پرورش دام 

سبک
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

پروان
بانک کشاورزی

سیدفضل اله 

افتخاری
سایر350350

729

پرورش 

 )گوسفند 

(دامداری 

1قزوینقزوین
روستای مشکین اباد جنب 

دوراهی
سایر500500سیدمهران باباییبانک کشاورزی

730
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
شهرام کلهر 

چگینی
سایر500500

731
تولید برق از 

انرژی خورشید
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان آوج شهر آوج1آوجقزوین

شیرین تاج 

عبدالهی
سایر350350

1قزوینقزوینپرورش گوسفند732

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای طوینان

بانک کشاورزی
صابر افشار 

طوینانی
سایر500500

سایر350350صادق افشارپست بانکسولیقان1بویین زهراقزویندامداری733

1قزوینقزوینپرورش گوسفند734

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای ونگین

بانک کشاورزی
صادق افشار 

ونگینی
سایر500500

735
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

حصارولیعصر
سایر350350صفرعلی اصالنیبانک کشاورزی

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری736
صفرعلی اینانلو 

راحتلو
سایر250250
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند737

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای طوینان

بانک کشاورزی
عباس افشار 

طوینانی
سایر500500

سایر350350عباس ایراندوستپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری738

739
نگهداری 

وبازاریابی دام
1تاکستانقزوین

روستای خرم - اسفرورین 

آباد
سایر300300عباس شالیبانک کشاورزی

740
تولید وپرورش 

نهال
1قزوینقزوین

استان قزوین روستای معلم 

کالیه آبادی گازرخان
سایر400400عباس کشتکاربانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند741

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
عبداله کلهر 

چگینی
سایر500500

سایر100100عذری مصلحصندوق کارآفرینی امیدروستای والزجرد1تاکستانقزوینخیاطی پوشاک742

743
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آوج روستای نیریج
بانک کشاورزی

عزت اله انصاری 

متهور
سایر350350

پست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری744
علی اسماعیل 

نژاد
سایر350350

سایر500500علی اصغر المعیبانک توسعه تعاوندانسفهان خ بانک ملی2بویین زهراقزوینتولید کفش745

746
پرورش دام 

داشتی
1آوجقزوین

قزوین شهرستان آوج بخش 

آوج دهستان حصارولیعصر 

روستای حسن آباد

سایر350350علی اکبر آقاخانیبانک کشاورزی

سایر320320علی اینانلو مرانلوبانک کشاورزیقزوین البرز روستای منبره1البرزقزویندامداری747
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748
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علی آشوریبانک کشاورزیروستای اروان1آوجقزوین

749
پرورش دام 

سبک
سایر500500علی باباییپست بانکروستای یحیی اباد2تاکستانقزوین

750
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علی پناهیبانک کشاورزیشهرستان آوج روستای لک1آوجقزوین

سایر350350علی جهانیپست بانکشادمهان1بویین زهراقزویندامداری751

1قزوینقزوینپرورش گوسفند752

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

سایر500500علی چرمینیبانک کشاورزی

سایر400400علی حبیبیپست بانکروستای شنین قاقازان2تاکستانقزوینپوشاک753

1قزوینقزوینپرورش گوسفند754

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان چوقور 

روستای حسین آباد

بانک کشاورزی
علی خان 

محمدی فالح
سایر500500

سایر500500علی خراسانیبانک کشاورزیتاکستان خرم آباد2تاکستانقزویندامداری755

756
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علی رحیمیبانک توسعه تعاونشریف آباد1البرزقزوین

1قزوینقزوینپرورش گوسفند757

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
علی رحیمی 

نیارکی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند758

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

سایر500500علی سونازبانک کشاورزی

759

دامداری 

کوچک و 

روستایی

1آبیکقزوین
آبیک خاکعلی روستای خرم 

1پشته کوچه گلستان 
سایر280280علی عینیبانک کشاورزی
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند760

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
علی میرخوند 

چگینی
سایر500500

761
پرورش دام 

سبک
سایر500500علیرضا خدایاریپست بانکروستای قره باغ2تاکستانقزوین

1بویین زهراقزوینزنبورداری762
سعید آباد جنب شرکت 

تعاونی میثاق
سایر500500علیرضا صالحیصندوق کارآفرینی امید

763
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای اقچه قشالق

بانک کشاورزی
علیرضا قربانی 

قشالقی
سایر500500

764
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علیرضا قوجالوبانک کشاورزیروستای پرسبانج1آوجقزوین

سایر500500عین اله حیدریپست بانکتازه آباد1آبیکقزویندامپروری765

سایر500500غالمرضا جلیلوندپست بانکروستای شنین قاقازان1تاکستانقزویندامداری766

بانک کشاورزیتاکستان روستای شینین1تاکستانقزوینفرش بافی767
فاطمه 

ظهیرالملک
سایر100100

768
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
فانوس کلهر 

چگینی
سایر500500

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری769
فتح اله اینانلو 

چرخلو
سایر350350

770
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
فتح اله کلهر 

چگینی
سایر500500

سایر350350فتحعلی صمدیپست بانکمرادآباد1بویین زهراقزویندامداری771

سایر350350فردین رضاییپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری772
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773
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

آزانبار
سایر350350فرشاد قدیمیبانک کشاورزی

1آوجقزوینقالیبافی774
آوج خیابان طالقانی کوی 

کارمندان
سایر100100فرشته یساوندصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینپرورش گوسفند775

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای دلجک

سایر500500فرض اله کلهربانک کشاورزی

776
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای دشتک1آوجقزوین

فرهاد اینانلو میر 

شانلو
سایر350350

777
پرورش دام 

سبک
سایر500500فرهاد قربانیبانک کشاورزیروستای خروزان- اسفرورین 1تاکستانقزوین

سایر100100فهیمه دودانگهپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی778

779
کشت نهال و 

باغداری
1تاکستانقزوین

- اسفرورین - تاکستان 

روستای محمود آباد
سایر300300قربان روتابانک کشاورزی

780
پرورش دام 

سبک
سایر500500قزخانم قدیریپست بانکروستای نیکوییه2تاکستانقزوین

781
پرورش دام 

سبک
سایر500500کافیه ذوالقدرپست بانکروستای علینقیه2تاکستانقزوین

پست بانکشیشه قلعه1بویین زهراقزویندامداری782
کاوه کامران 

علیایی
سایر250250

1البرزقزوینخدمتی783

قزوین پیریوسفیان خیابان 

امام روبروی شرکت تعاونی 

نفت

سایر300300کرم عبدالرزاقیپست بانک

1قزوینقزوینپرورش گوسفند784

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
کریم صوفی 

نیارکی
سایر500500

سایر350350مالک افشارپست بانکسولیقان1بویین زهراقزویندامداری785

سایر350350مجتبی بزچلوپست بانکتفک1بویین زهراقزویندامداری786
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787
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

حصار ولیعصر
سایر350350مجید عسگریبانک کشاورزی

سایر500500محرم طارمیپست بانکروستای کندر2تاکستانقزویندامداری788

سایر450450محرمعلی صالحیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینکشت نهال789

790
نگهداری 

وبازاریابی دام
سایر450450محسن چوقلیبانک کشاورزیروستای والزجرد1تاکستانقزوین

سایر350350محسن حضرتیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری791

سایر350350محسن کاتبیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری792

1قزوینقزوینپرورش گوسفند793

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای مرتضانک

سایر500500محسن کلهربانک کشاورزی

794
پرورش دام 

سبک
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

شهیدآباد
سایر350350محسن مرادخانیبانک کشاورزی

795
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای میرخوند علیاء

بانک کشاورزی
محسن میرخوند 

چگینی
سایر500500

796

پررورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

1قزوینقزوین
ارمان -ابشار-قزوین

23پالک52
بانک کشاورزی

محسن یاربیگی 

درویشوند
سایر100100

1قزوینقزوینپرورش گوسفند797

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد کوچه 

چمران

بانک کشاورزی
محمد ابراهیم 

گونجی
سایر500500

798
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350محمد الهیاریبانک کشاورزیروستای دشتک1آوجقزوین

799
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمد آشوریپست بانکروستای یحیی آباد2تاکستانقزوین
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پست بانکطزرک1بویین زهراقزویندامداری800
محمد حاج 

حسینی
سایر350350

801
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای چرمین

بانک کشاورزی
محمد حسن 

نجفی چرمینی
سایر500500

1قزوینقزوینگاو شیری802

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای یوزباش چای

سایر500500محمد حسنیبانک کشاورزی

803
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای آلتین کش

سایر500500محمد رستگارزادهبانک کشاورزی

804
خدمات آرایشی 

و بهداشتی
سایر250250محمد زمانیپست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوین

سایر250250محمد زینلیپست بانکطزرک1بویین زهراقزوینکشت نهال805

سایر500500محمد سلیمانیبانک کشاورزیروستای شارین1تاکستانقزوینبازاریابی دام806

پست بانکروستای بندسر1بویین زهراقزویندامداری807
محمد صالح 

رنجبرمحمدی
سایر250250

808
پرورش دام 

سبک
سایر300300محمد صالحیپست بانکروستای نیکوییه1تاکستانقزوین

809
پرورش دام 

سبک
1تاکستانقزوین

روستای داغالن خیابان 

توحید کوچه خانه بهداشت
سایر500500محمد صفدریپست بانک

سایر500500محمد عبدالهیپست بانکفالیزان1آبیکقزویندامپروری810

811
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمد عسگریپست بانکروستای کندر2تاکستانقزوین

سایر500500محمد عظیمیبانک کشاورزیاسفرورین2تاکستانقزویندامداری812



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 

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری813
محمد علی 

اینانلو میرشانلو
سایر250250

814
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

سایر500500محمد علی آبکهبانک کشاورزی

815
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای قوشچی

سایر500500محمد کلهربانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند816

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
محمد کلهر 

چگینی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند817

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
محمد کلهر 

چگینی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند818

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای زه آباد

بانک کشاورزی
محمد مقدم 

زآبادی
سایر500500

سایر250250محمد میرزاییپست بانکناصرآباد1آبیکقزوینخدماتی819

820

خدمات 

مکانیزاسیون 

وادوات لوازم 

کشاورزی

سایر250250محمد نفریپست بانکطزرک1بویین زهراقزوین

بانک کشاورزیمحمداباد خره1بویین زهراقزویندامداری821
محمدباقر 

کشاورز رهبر
سایر350350

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری822
محمدتقی جوری 

چرخلو
سایر250250

سایر250250محمدرضا مهدیپست بانکخوزنین1بویین زهراقزویندامداری823
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سایر450450محمدعلی کاتبیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینکشت نهال824

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتولید کفش825
محمود انصاری 

رامندی
سایر250250

پست بانکابراهیم آباد1بویین زهراقزویندامداری826
مرتضی چارخلی 

اینانلو
سایر250250

سایر250250مرتضی درزیپست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتریکوبافی827

828
پرورش دام 

سبک
2تاکستانقزوین

تاکستان بخش خرمدشت 

روستای کوشکک افشاریه
سایر500500مرتضی رحیمیبانک کشاورزی

829
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای شهیدآباد1آوجقزوین

مرتضی 

علیمحمد لو
سایر350350

سایر100100مریم قربانیبانک کشاورزیروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی830

1قزوینقزوینپرورش گوسفند831

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای طوینان

بانک کشاورزی
مسعود افشار 

طوینانی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند832

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای کوگیر سفلی

بانک کشاورزی
مصطفی کوگیر 

چگینی
سایر500500

833
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

اردالن
سایر350350منصور حسنخانیبانک کشاورزی

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری834
منصور کشاورز 

چرخلو
سایر2500

835
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350مهدی ایرانیبانک کشاورزیروستای شهید آباد1آوجقزوین

سایر500500مهدی خلجبانک کشاورزیروستای کهک- تاکستان1تاکستانقزویندامداری836

1قزوینقزویندامداری سبک837
قزوین روستای سلطان اباد 

قاقازان
سایر500500مهدی سلخوریبانک کشاورزی
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838

پرورش دام 

سبک تولید 

گوشت قرمز

1بویین زهراقزوین
بویین زهرا روستای 

صدرآباد کوچه شهید نظری
سایر350350مهدیار نظریبانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند839

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای جکرود

بانک کشاورزی
مهران اله بخشی 

غیاثوند
سایر500500

840
پرورش زنبور 

عسل
2قزوینقزوین

قزوین کوثر اخر فلکه سوم 

بلوار رزمندگان کوچه اقتدار 

مجتمع بالتین ایران بلوک 

۶ واحد ۱

سایر100100مهربانو کاظمیبانک توسعه تعاون

سایر250250موسی عموئیپست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری841

842
پرورش 

گوسفند داشتی
1تاکستانقزوین

تاکستان بخش قاقازان 

شرقی روستای یحیی اباد
سایر400400میثم محمدیپست بانک

سایر350350ناصر رضاییپست بانککچله گرد1بویین زهراقزویندامداری843

844
پرورش دام 

سبک
سایر500500ناصر مهرعلیانبانک کشاورزیاسفرورین1تاکستانقزوین

845
دفتر         پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

تاکستان بخش ضیااباد 

روستای ساج بلوار ایت اهلل 

خامنه ای کوچه بوستان

سایر300300ندا رستمیپست بانک

846

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

1آوجقزوین

روستای هرایین -آوج 

خیبان امام علی کوچه 

شهید حسن جعفربگلو

سایر100100نرگس جعفربگلوصندوق کارآفرینی امید

پست بانکزیاران5آبیکقزوینقطعات خودرو847
هادی اکبری 

زیارانی
سایر500500
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848
پرورش گاو 

شیری
2البرزقزوین

شهرستان -استان قزوین

روستای حصارخروان-البرز
سایر15001500هادی خالقیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینخدمات رایانه849
هانی درزی 

رامندی
سایر250250

850
پرورش 

گوسففند
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای بورمانک

بانک کشاورزی
وحید غالمی 

بورمانکی
سایر500500

سایر350350وحید قاجاریپست بانکسخص اباد1بویین زهراقزویندامداری851

1قزوینقزوینپرورش گوسفند852

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای آقچه قشالق

بانک کشاورزی
ولی اهلل قربانی 

قشالقی
سایر500500

سایر350350ولی ایراندوستپست بانکاحمدآباد1بویین زهراقزویندامداری853

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری854
وهب لطفی 

چرخلو
سایر250250

سایر500500یداله حیدریپست بانکاصغرآباد1آبیکقزویندامپروری855

1قزوینقزوینپرورش گوسفند856

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای زرین خانی

سایر500500یونس درویشوندبانک کشاورزی

سایر250250یونس شمسیپست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری857


