
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پروش گوساله 

 30پرواری 

راسی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

اکبر اباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی14801480ابراهیم ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

2
پروش گاو 

شیری
3خندابمرکزی

- شهرستان خنداب-اراک

کوچه - روستای ایجان

3چمستان 

بانک کشاورزی
ابراهیم 

محمدپورمستی
وزارت جهاد کشاورزی23002300

3
تولیدی لباس 

زیر زنانه
صندوق کارآفرینی امیدروستای ریحان سفلی2خمینمرکزی

ابراهیم مختاری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم همیتانبانک کشاورزیمرزیجران2اراکمرکزیکمباین4

5

زنبورداری و 

پرورش زنبور 

عسل

بانک کشاورزیشازند2شازندمرکزی
ابوالفضل ادریس 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1فراهانمرکزیکشت زعفران6

شهرستان فراهان فرمهین 

شهرک شهید بهشتی کوچه 

دستجانی

بانک کشاورزی
ابوالفضل امرالهی 

مجدآباد کهنه
وزارت جهاد کشاورزی500500

7

پرورش گاو 

شیری مولد 

 10بظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی16001600ابوالفضل برزوییبانک کشاورزیروستای نیشت-ساوه 1ساوهمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی12001200ابوالفضل بیگیبانک کشاورزیروستا ساکی سفلی2اراکمرکزیگوسفند بومی8

9
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

-جاده قدیم اصفهان - ساوه 

جنب -  روستای هریسان 

خواربارفروشی

صندوق کارآفرینی امید
ابوالفضل 

جمشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

10

تولید 

محصوالت 

گلخانهای

1اراکمرکزی
مرکزی اراک روستای امان 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابوالفضل حسنیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای ایبک اباد2اراکمرکزیگاوداری11
ابوالفضل 

داودآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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12
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1دلیجانمرکزی

دلیجان خاوه اردهال مزرعه 

سرچه
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل رضاییصندوق کارآفرینی امید

13
گوساله پرواری 

 راسی40
1کمیجانمرکزی

کمیجان روستای امازاده 

عباس
بانک کشاورزی

ابوالفضل زندیه 

امازاده عباسی
وزارت جهاد کشاورزی11521152

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل سبزیبانک توسعه تعاونشازند روستای اکبر اباد1شازندمرکزیزنبورداری14

15

کشت گیاه 

دارویی موسیر 

 هکتار2در 

2شازندمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

شازند بخش زالیان روستای 

چهارچریک مزرعه ذوالفقار

وزارت جهاد کشاورزی800800ابوالفضل سعیدیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای گاوخانه4اراکمرکزیگوساله پرواری16
ابوالفضل صالحی 

مرزیجرانی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1ساوهمرکزیزنبورداری17
استان مرکزی ساوه نوبران 

روستای سامان
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل صفریبانک کشاورزی

18
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی900900ابوالفضل صمدیبانک توسعه تعاونخمین1خمینمرکزی

19
کشت گل 

محمدی
3فراهانمرکزی

روستای - فراهان-مرکزی

گازران
وزارت جهاد کشاورزی750750ابوالفضل فراهانیپست بانک

20
پرورش گل 

محمدی
1دلیجانمرکزی

دهستان - شهرستان دلیجان

اراضی روستای - جاسب

وسقونقان

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل فالحیبانک کشاورزی

2خندابمرکزیخرید کمباین21
شهرستان خنداب روستای 

اقداش
وزارت جهاد کشاورزی12801280ابوالفضل کریمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای معصومیه2اراکمرکزیکمباین22
ابوالفضل محمد 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

23
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش مزرعه مرگه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل هاشمیبانک کشاورزی
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24
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
2کمیجانمرکزی

کمیجان روستای سمقاور 

3651پالک
صندوق کارآفرینی امید

ابوالقاسم پیر 

حسینلو
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

25

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1شازندمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

شازند روستای ظهیرآباد 

(عج)آستانه خیابان قایم 

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالقاسم رجبیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی395285ابوطالب فرجیبانک کشاورزیروستای مروارید دره2شازندمرکزیزنبورداری26

27

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی900900احمد اقرلوبانک کشاورزیروستای چهارچریک2شازندمرکزی

28
پرورش گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

قاسم آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد آقا بهرامیبانک کشاورزی

29
پرورش بره 

پرواری
2ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی روستای 

قره چای
وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد دلیریانصندوق کارآفرینی امید

30
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

گازران
وزارت جهاد کشاورزی125125احمد رفیعیبانک کشاورزی

31
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دهنو
بانک کشاورزی

احمد زهره بند 

حصاری
وزارت جهاد کشاورزی125125

وزارت جهاد کشاورزی19001900احمد سهل آبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای سهل آباد4اراکمرکزیگوساله پرواری32

33

احداث کارگاه 

تولیدی کفش 

بچه گانه

7فراهانمرکزی
فراهان فرمهین روستای 

شیرین اباد
صندوق کارآفرینی امید

احمد شیرین 

ابادی فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت960960

34

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی

روستای ابراهیم آباد خیابان 

موسی ابن جعفر کوچه 

شهید غالمرضا نظری

بانک توسعه تعاون
احمد شیرین 

آبادی فراهانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خندابمرکزیزعفران35
. خنداب .استان مرکزی 

روستای آقداش
بانک کشاورزی

احمد علی 

زهروند کله بیدی
وزارت جهاد کشاورزی17553

36
تولید پوشاک 

تریکو
10فراهانمرکزی

فراهان، بورقان، خیابان 

سرخسار، فرعی یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000احمد فراهانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد فهیمی رادصندوق کارآفرینی امیدروستای میچان2اراکمرکزیگوساله پرواری37

38
گوساله پرواری 

 راسی45
وزارت جهاد کشاورزی19801980احمد کوت آبادیبانک کشاورزیکمیجان روستای کوت آباد1کمیجانمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد مشیدیبانک کشاورزیشازند روستای پاکل1شازندمرکزیزنبورداری39

40
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700احمد یوسفیبانک کشاورزیشازند روستای چهارچریک1شازندمرکزی

41
کارگاه تولید 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300احمدرضا شمسیپست بانکشازند روستای فر2شازندمرکزی

42
گوسفندداری 

 راسی3000
25خمینمرکزی

 کیلومتر 2خمین فیروزاباد 

بعد از ورزشگاه کارگران 

منطقه زرین دره واقع در 

اراضی روستای ریحان

وزارت جهاد کشاورزی200005000احمدرضا نجاریپست بانک

43

پرورش شتر 

مرغ پرواری 

 قطعه ای266

بانک کشاورزیکمیجان روستای خاتم اباد7کمیجانمرکزی
اسحق علی 

جلوئی
وزارت جهاد کشاورزی102001800

1خندابمرکزیگل محمدی44
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی250250اسد چگینیبانک کشاورزی

45
پرورش گاو 

شیری صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی1800018000اسد مظفریبانک کشاورزیزرندیه روستای نجف آباد10زرندیهمرکزی
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46
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی915915اسداله احمدیپست بانکشازند روستای حصار و فر1شازندمرکزی

بانک کشاورزیروستای مالک آباد1اراکمرکزیبره پرواری47
اسداله حاجی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی420420

48
پرواربندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی540540اسداله عبادیبانک کشاورزیروستای خوراوند1خمینمرکزی

49
واحدپرواربندی 

بره پرواری
2اراکمرکزی

اراک بخش ساروق روستای 

گنجگلی
صندوق کارآفرینی امید

اسداله گنجگلی 

شراهی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

50
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله نجفیبانک کشاورزیشازند روستای سیدان1شازندمرکزی

51
دامداری شیری 

 راسی15
وزارت جهاد کشاورزی16001600اسفندیار شریفیصندوق کارآفرینی امیداراک روستای دهنمک4اراکمرکزی

52
کاشت و تولید 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی400400اسکندر حمیدیبانک کشاورزیزرندیه روستای حسین آباد1زرندیهمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل ترابیپست بانکشازند روستای تحت محل1شازندمرکزیزنبورداری53

200200اسماعیل جمالوصندوق کارآفرینی امیدروستای سمقاور1کمیجانمرکزیمنبت کاری54
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزرندیه روستای حسین اباد2زرندیهمرکزیکاشت زعفران55
اسماعیل حسین 

زادگان اصغری
وزارت جهاد کشاورزی400400

10کمیجانمرکزیکاشت زعفران56
کمیجان بخش میالجرد 

روستای خسروبیگ
بانک کشاورزی

اسماعیل 

خسروبیگی
وزارت جهاد کشاورزی480480

وزارت جهاد کشاورزی15001500اسماعیل رحمتیبانک کشاورزیروستای مهر سفلی3خندابمرکزیگاو شیری57

2خندابمرکزیکشت زعفران58

استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای قلعه عباس 

آباد طورگیر

وزارت جهاد کشاورزی700700اسماعیل رحمتیبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیروستای مرادآباد4اراکمرکزیگاو شیری59
اسماعیل 

مرادآبادی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

60
گوساله پرواری 

راسی35
وزارت جهاد کشاورزی17301730اسمعیل اسدیبانک کشاورزیکمیجان روستای اسفندان1کمیجانمرکزی

2اراکمرکزیتولید مبل61
روستای مالک آباد خیابان 

مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اسمعیل اله بخشصندوق کارآفرینی امید

62
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1دلیجانمرکزی

دلیجان روستای نشست آباد 

روبروی امام زادگان معصوم
وزارت جهاد کشاورزی500500اسمعیل نجفیپست بانک

1اراکمرکزیتابلو خطاطی63

-روستای حاجی آباد-اراک

خیابان --خیابان امام حسین

کوچه -شهید ابوالحسنی

5گلزار 

200200اشرف ظفربخشصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اراکمرکزیطرح فرش بافی64
اراک روستای مزیجران 

محل پایین
صندوق کارآفرینی امید

اشرف قلیچ تپه 

شراهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

65

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی
روستای شهسواران خیابان 

ولیعصر خیابان اراک
بانک توسعه تعاون

اشکان 

محمدبیگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

66

پرورش گاو 

 20شیری 

راسی نیمه 

صنعتی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

عباس اباد
وزارت جهاد کشاورزی26502650اصغر درویشیپست بانک

100100اعظم زلفیپست بانکشازند آستانه خیابان شهدا1شازندمرکزیقالب بافی67
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ساوهمرکزیقالی بافی68
- روستای غازم آباد - ساوه 

منزل شخصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم ساکتصندوق کارآفرینی امید

69
تولیدی مانتو و 

شلوار
3فراهانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

روستای غیاث آباد-فراهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت455455اعظم غیاث آبادیصندوق کارآفرینی امید
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70
کاشت گیاهان 

دارویی و سیر
وزارت جهاد کشاورزی580580اعظم قربانیپست بانکروستای ظهیر اباد1شازندمرکزی

71
کارگاه صنایع 

دستی قلمزنی
1اراکمرکزی

روستای ابراهیم آباد خیابان 

حرم جنب نانوایی
200200اعظم میقانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100اعظم نصریصندوق کارآفرینی امیدروستای موچان1شازندمرکزیمشبک چوب72
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

73
تولیدی پوشاک 

بچگانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت590590افسانه سرمدیصندوق کارآفرینی امیدخمین روستای حشمتیه4خمینمرکزی

74
احداث کارگاه 

خیاطی
7ساوهمرکزی

- بخش مرکزی - ساوه 

روستای نور علی بیگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300افسانه فرجیصندوق کارآفرینی امید

1خندابمرکزیمعرق چوب75
روستای -شهرستان خنداب

دهنو
پست بانک

افسانه قلعه 

خندابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

76
تولید ژل رویال 

زنبور عسل
3اراکمرکزی

اراک روستای مرزیجران 

باغات زیردست جاده 

کمربندی جوی عمر ، 

گاوداری متروکه اسداله 

صالحی

بانک توسعه تعاون
اقدس السادات 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی270270

77
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر خراسانیپست بانکدلیجان روستای چم صالح1دلیجانمرکزی

78
کشت و بسته 

بندی زعفران
وزارت جهاد کشاورزی400400اکرم ارزومندصندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای اسفندان1کمیجانمرکزی

79

رو دوزی های 

سوزن )سنتی 

دوزی وگلدوزی 

)

2کمیجانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

-روستای سمقاور -کمیجان 

محله قلعه

7070اکرم جهانشاهلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

80
کارگاه میل 

بافتی پوشاک
100100اکرم رضاییپست بانکروستای چشمه سار1شازندمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1آشتیانمرکزیگلیم بافی81
شهرستان - استان مرکزی 

روستای سرهرود-آشتیان 
7070اکرم غفارخانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

82
کارگاه صنایع 

دستی قلمزنی
1اراکمرکزی

روستای ابراهیم آباد خیابان 

حرم ابتدای بن بست الکه
200200اکرم کمالوندبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

83
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای محسن -آشتیان 

انتهای کوچه صداقت- آباد 

صندوق کارآفرینی امید
اکرم محسن 

آبادی فراهانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

84
زنبورداری و 

فراوری عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500اکرم مختاریپست بانکشازند روستای باقر اباد1شازندمرکزی

1ساوهمرکزیقالی بافی85
- روستای الوسجرد - ساوه 

10کوچه یاس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060اکرم واحدیصندوق کارآفرینی امید

86

ارتقا داروخانه 

دامپزشکی 

موجود از حالت 

تامین داروهای 

دامی به حالت 

تامین داروهای 

دامی و 

داروهای مورد 

نیاز مرغداران و 

تجهیزات دام و 

طیور

2اراکمرکزی

داوداباد میدان امام -اراک

-حسن ع جنب نانوایی 

داروخانه دامبزشکی رازی

وزارت جهاد کشاورزی25002500الهام رضاییبانک کشاورزی

87
بافتنی های 

سنتی
1کمیجانمرکزی

کمیجان روستای چلبی 

جنب مدرسه
7070الهام زرگریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی13001300الهام فراهانیبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین88

1ساوهمرکزیقالی بافی89

روستای سوالب - ساوه 

ابتدای جاده منزل دوم 

احمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070الهه احمدیپست بانک

90

خدمات 

مکانیزاسیون 

- کشاورزی 

کمباین جان 

 ایران1055دیر 

2اراکمرکزی
اراک روستای فراهان 

روستای خوشدون
وزارت جهاد کشاورزی12801280الهه یاللیبانک توسعه تعاون

91

پروش گوساله 

 100پرواری 

راسی

4ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

ملک اباد
وزارت جهاد کشاورزی84004300امید فرج دنیویپست بانک

92
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی400400امیر اسماعیلیبانک کشاورزیامامزاده یوجان1خمینمرکزی

93

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی
روستای امان آباد پایین تر 

7819از مسجد جامع پالک 
پست بانک

امیر حاجی 

محمدی
158158

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

94
زنبورداری و 

فرآوری عسل
2دلیجانمرکزی

-خ امام خمینی-نراق

- مسکن مهر- شهرک فاضل

1واحد4بلوک 

بانک کشاورزی
امیر حسین 

حمیدی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

95
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000امیر رشیدیپست بانکروستای میشیجان- خمین 1خمینمرکزی

96
پرورش گلخانه 

گل رز
3اراکمرکزی

اراک جاده تهران روستای 

امان آباد مجتمع گلخانه ای 

مهرگان

وزارت جهاد کشاورزی32003200امیر فیضیانبانک کشاورزی
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97

تأسیس استدیو 

ساخت بازی 

های رایانه ای

3فراهانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای مجدآباد - فراهان 

کهنه

700700امیر متین پورصندوق کارآفرینی امید
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

98

روستای بدون 

هر روستا -بیکار

-یک محصول

اقمتگاه بوم 

گردی

2محالتمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

محالت روستای آبگرم 

شهرک بختیاری

صندوق کارآفرینی امید
امیرحسین علی 

دوست
صندوق کارآفرینی امید25002500

99

طزح توسعه 

واحد پرورش 

قارچ صبا واقع 

در خیراباد

4اراکمرکزی
خیابان -روستای خیراباد

خیابان خرداد-رسالت
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

میرمومنی
وزارت جهاد کشاورزی4000600

100
پرورش 

گوسفند داشتی
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

گازران
وزارت جهاد کشاورزی15001500امین قراگوزلوبانک کشاورزی

101

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد برتر ایرانی 

ورومانوف

4دلیجانمرکزی

دلیجان به سمت نراق بعد 

از شهرک صنعتی نراق 

پشت پمپ بنزین مزرعه 

شمس آباد

وزارت جهاد کشاورزی18001800امین نوروزىصندوق کارآفرینی امید

102

تولید شمش و 

ورق روی به 

روش الکترولیز

60آشتیانمرکزی
آشتیان شهرک صنعتی 

مزرعه نو
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000ایرج افشارنیاپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی21502150ایرج امیری هزاوهصندوق کارآفرینی امیدروستا هزاوه2اراکمرکزیگوساله پرواری103

104
کشت گل 

محمدی
1خندابمرکزی

- روستای دهنو - خنداب 

خ شهید یاسبالغی
وزارت جهاد کشاورزی250250ایوب رضاییبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول سلدوزقندیصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای چلبلو1ساوهمرکزیقالی بافی105

بانک کشاورزیروستای محسن آباد1آشتیانمرکزیخرید کمباین106
بخش علی 

محسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

107
اصالح نژاد گاو 

سمینتال
بانک کشاورزیشازند روستای غینر1شازندمرکزی

بالل نظری 

غینری
وزارت جهاد کشاورزی500500

108

تولید و توسعه 

کشت های کم 

آب

1اراکمرکزی

-  جاده مالیر 6کیلومتر 

باالتر از روستای - سنجان 

روبروی روستای - گوار 

چشمه پهن

وزارت جهاد کشاورزی490490بهاره احمدیبانک کشاورزی

109

پرورش گاو 

 15شیری مولد 

راسی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

جعفر اباد
وزارت جهاد کشاورزی20041500بهروز اکبریبانک توسعه تعاون

200200بهزاد گودرزیپست بانکآستانه خیابان امام حسین1شازندمرکزیآهنگری سنتی110
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3فراهانمرکزیخرید کمباین111

شهرستان - استان مرکزی 

روستای خسروان - فراهان

سفلی

بانک کشاورزی
بهزاد محسن 

آبادی فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

وزارت جهاد کشاورزی10401040بهنام آخوندیبانک کشاورزیشازند روستای قاقان1شازندمرکزیکشت موسیر112

113

تولید سالیانه 

هزار اصله ۵۰۰

نهال زیتون

وزارت جهاد کشاورزی20772077بیرامعلی وکیلیبانک کشاورزیاراک ساوه نوبران خانقاه1ساوهمرکزی

114
انواع عرقیات و 

گالب
25اراکمرکزی

ساروق جاده کالغ نشین 

مقابل منبع آب ساروق
بانک کشاورزی

پروانه خداوردی 

ساروقی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

115
کشت و کار 

زعفران
2فراهانمرکزی

شهرستان فراهان روستای 

اشقل
بانک کشاورزی

پرویز اشقلی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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116

اصالح نژاد دام 

جهت چند قلو 

زایی

وزارت جهاد کشاورزی560560پرویز خراسانیپست بانکروستای یکه چاه1محالتمرکزی

117

واحد دامداری 

 95گوسفند 

راسی

3اراکمرکزی
اراک بخش ساروق روستای 

گنجگلی
صندوق کارآفرینی امید

پرویز گنجگلی 

شراهی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

118

کارگاه تولید 

لباس سری 

دوزی

2شازندمرکزی
شازند روستای حصار 

محمدیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت490490پرویز محمدیبانک توسعه تعاون

119
پرورش زنبور 

عسل
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200پرویز مرادخواهبانک کشاورزی

120

کشت 

هیدروپونیک 

طبقاتی توت 

فرنگی

10اراکمرکزی

اراک ، روستای امان آباد 

شهرک گلخانه ای مهرگان 

 گلخانه خورشید8الاله 

وزارت جهاد کشاورزی49804980پیام الهیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی38003800تقی راهزانیبانک کشاورزیاراک روستای راهزان5اراکمرکزیگوساله پرواری121

122
پرورش ماهیان 

سردآبی
3اراکمرکزی

 جاده 12اراک کیلومتر 

 کیلومتر بعد از 1/5فراهان 

مشهد میقان ابتدای جاده

بانک کشاورزی
تقی سبزآبادی 

بزچلویی
وزارت جهاد کشاورزی28002800

123
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی19301930تقی سهیلیبانک کشاورزیشازند روستای هفته1شازندمرکزی

124

بره پرواری 

راسی نیمه 300

صنعتی

2ساوهمرکزی
 جاده سد 4ساوه کیلومتر 

الغدیر
وزارت جهاد کشاورزی41004100تقی فیروزگرایلوبانک توسعه تعاون

1شازندمرکزیزنبور داری125
شازند خیابان طالقانی 

4طالقانی 
وزارت جهاد کشاورزی300300توحید امیریبانک کشاورزی
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126
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی19221200توکل شمسیبانک کشاورزیشازندروستای تحت محل1شازندمرکزی

127

ساخت صنایع 

دستی در قالب 

مشبک و معرق 

چوب و فلز و 

ساخت انواع 

وسایل چوبی

200200ثمین ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امیدفراهان روستای جالل آباد1فراهانمرکزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

128
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی180180جانعلی ابوترابیبانک کشاورزیروستای سیف الدین1خمینمرکزی

129

تعمیر و تولید 

انواع صنایع 

فلزی و چوبی

5اراکمرکزی
استان مرکزی اراک روستای 

چقا خ امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001600جعفر چقاپست بانک

130
واحدپرواربندی 

بره پرواری
وزارت جهاد کشاورزی700700جعفر دهلقیبانک کشاورزیاراک روستای ایبک آباد2اراکمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی23802380جعفر مرادآبادیبانک کشاورزیروستای مرادآباد3اراکمرکزیگاو شیری131

132
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500جالل شمسیبانک کشاورزیشازند روستای حک سفلی1شازندمرکزی

133
تولید سولفات 

اهن و روی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000جالل قنبریبانک توسعه تعاونشازند روستای اکبر آباد5شازندمرکزی

134
دامداری سنتی 

شیری
2خندابمرکزی

روستای -شهرستان خنداب

کرکان
وزارت جهاد کشاورزی15001500جالل کاوسیپست بانک

135
کشت گل 

محمدی
2ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی روستای 

عباس اباد
وزارت جهاد کشاورزی20001218جمشید پاژنامهبانک کشاورزی

136
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی100006000جمشید خانیپست بانکاراک روستای خیرآباد5اراکمرکزی
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2ساوهمرکزیگل کاری137
ساوه روستای استوج بخش 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700175جمشید قاسمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی270270جمیله خورشیدیبانک کشاورزیروستای دره شور1خمینمرکزیپرورش گوسفند138

139
کشت گل 

محمدی
1خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب شهر جاورسیان
وزارت جهاد کشاورزی12550جواد ذوالفعلیبانک کشاورزی

140

مجتمع خدمات 

رفاهی بین 

 )راهی 

رستوران ، 

سفره خانه ، 

(کافی شاپ 

6آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

دهستان مزرعه نو -آشتیان 

جنب پاسگاه- 

20002000جواد علینقی پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

141
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای دالرام
بانک کشاورزی

جواد گنجعلی 

تفرشی
وزارت جهاد کشاورزی500500

142

کشت زعفران 

در مساحت 

 متر 17000

مربع

1ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران روستای 

مزلقان
وزارت جهاد کشاورزی680680جواد مجردبانک کشاورزی

143
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای کوکان 

اراضی یاکین

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد محبعلیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700چنگیز رباط میلیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط میل2اراکمرکزیشیالت144

145
کشت گل 

محمدی
1خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای سناورد
وزارت جهاد کشاورزی500200حاتم انصاریبانک کشاورزی

146
پرورش گاو 

شیری
2خمینمرکزی

اراضی روستای - خمین 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500حجت اله جعفریبانک کشاورزی
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1خندابمرکزیگل محمدی147
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی6363حجت اله خلجیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای خوشدون4اراکمرکزیخرید گاو شیری148

حجت اله 

خوشدونی 

فراهانی

وزارت جهاد کشاورزی740740

بانک کشاورزیروستای مشهدالکوبه2اراکمرکزیگوساله پرواری149

حجت 

مزیدآبادی 

فراهانی

وزارت جهاد کشاورزی11701170

150
پرواربندی 

گوساله صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی43004300حسن آقا یوسفیبانک کشاورزیروستای خوراک آباد5آشتیانمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی660660حسن خان آبادیبانک کشاورزیروستا ابراهیم آباد فراهان1اراکمرکزیگوساله پرواری151

بانک کشاورزیداود آباد3اراکمرکزیگاو شیری152
حسن داودآبادی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

153
گوساله پرواری 

 راسی100
وزارت جهاد کشاورزی42004200حسن داودیبانک کشاورزیکمیجان روستای کلوان2کمیجانمرکزی

154

پرورش بره 

پرواری 

راسی190

بانک کشاورزیروستای راستگردان2کمیجانمرکزی
حسن 

راستگردانی
وزارت جهاد کشاورزی12901290

155
پرورش گاو 

شیری
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

مس سفلی
وزارت جهاد کشاورزی10501050حسن رحمتیبانک کشاورزی

156

پرورش زنبور 

عسل به 

 50ظرفیت 

کلنی

1شازندمرکزی
استان مرکزی شهرستان 

شازند
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن رحیمیپست بانک

بانک کشاورزیروستای آزاد مرزآباد3اراکمرکزیگوساله پرواری157
حسن رضا 

شهبازی
وزارت جهاد کشاورزی60006000
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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158
پرورش گوساله 

پروراری
2ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی روستای 

طراز ناهید
وزارت جهاد کشاورزی25002500حسن رمضانیصندوق کارآفرینی امید

159
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1دلیجانمرکزی

دلیجان روستای نشست آباد 

(افضلیان و شرکا)
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن شفیعیصندوق کارآفرینی امید

160
پرورش گاو 

شیری
3خندابمرکزی

شهرستان خنداب جاده 

خنداب مالیر روبروی پمپ 

CNG

وزارت جهاد کشاورزی15001500حسن شفیعی پوربانک کشاورزی

161
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن شهرجردیبانک کشاورزیاراک روستای شهرجرد1اراکمرکزی

3فراهانمرکزیخرید کمباین162
شهرستان فراهان روستای 

مجداباد کهنه
بانک کشاورزی

حسن علی 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

وزارت جهاد کشاورزی15001500حسن علیجانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوره سفلی-محالت2محالتمرکزیاحداث گلخانه163

2فراهانمرکزیتولید کفش164
شهرستان -استان مرکزی

روستای شیرین آباد-فراهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حسن فراهانیصندوق کارآفرینی امید

29محالتمرکزیخرید مواد اولیه165
دهستان باقر آباد - محالت 

جاده زیرآب- 
وزارت جهاد کشاورزی2000020000حسن قدسپست بانک

166

توسعه زنبور 

داری و فرآوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی14001400حسن لطفعلیبانک کشاورزیروستای جاسب2دلیجانمرکزی

2اراکمرکزیگوساله پرواری167
- جاده فراهان - اراک 

روستای مشهدالکوبه
بانک کشاورزی

حسن مزیدآبادی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی17201720

بانک کشاورزیروستای مشهدالکوبه2اراکمرکزیبره پرواری168
حسن 

مشهدالکوبه
وزارت جهاد کشاورزی550550
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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بانک کشاورزیروستای مشهدالکوبه3اراکمرکزیگوساله پرواری169
حسن 

مشهدالکوبه
وزارت جهاد کشاورزی221221

بانک کشاورزیروستا داین1اراکمرکزیگوسفند داشتی170
حسن نوروزی 

داینی
وزارت جهاد کشاورزی10101010

171

اصالح نژاد و 

پرورش 

گوسفند داشتی

بانک کشاورزیروستای چهارچریک1شازندمرکزی
حسین علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی1000240

172

طراحی و 

ساخت 

مصنوعات 

هنری چوب 

منبت کاری

200200حسین قربانیپست بانکشازند روستای جزنق1شازندمرکزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

173

 هکتار 4احداث 

باغ گل 

 2محمدی و 

هکتار زعفران

3ساوهمرکزی

 10جاده ساوه همدان 

کیلومتر بعد از نوبران مزرعه 

ترشک

وزارت جهاد کشاورزی13801380حسین بهرامیبانک کشاورزی

174

تریکو دوزی 

تولید دستکش )

(تریکو

2فراهانمرکزی
فراهان فرمهین دهستان 

تلخاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حسین تلخابیصندوق کارآفرینی امید

1زرندیهمرکزیزنبور عسل175
خرقان رازقان روستای 

ورچند
وزارت جهاد کشاورزی530530حسین تیموریبانک کشاورزی

176

توسعه و 

بازسازی 

مجموعه 

پذیرایی بین 

راهی مهاجران

8شازندمرکزی

 جاده اراک 28کیلومتر 

بروجرد روبروی شهر جدید 

مهاجران

صندوق کارآفرینی امید
حسین 

جمشیدی راد
32003200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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177

پرورش 

گوسفند داشتی 

آمیخته گری )

نژاد بومی و 

(رومانف

2فراهانمرکزی
فراهان فرمهین بخش 

خنجین روستای کنچی
وزارت جهاد کشاورزی13601360حسین چراغیبانک کشاورزی

1خندابمرکزیگل محمدی178
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی125125حسین چگنیبانک کشاورزی

179
پرورش دام 

سنگین
3خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

قمشلو
وزارت جهاد کشاورزی24002400حسین چگینیبانک کشاورزی

180

کاشت و 

برداشت گل 

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین حسینیبانک کشاورزیروستای طایقان-محالت1محالتمرکزی

181
قطعات ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حسین حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای میچان3اراکمرکزی

2فراهانمرکزیخرید کمباین182
فراهان فرمهین روستای 

دستجان
بانک کشاورزی

حسین دستجانی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

183
آمیخته گری 

گاو شیری
بانک کشاورزیروستای بیدلو-زرندیه2زرندیهمرکزی

حسین شیرین 

زبان
وزارت جهاد کشاورزی800800

184
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی270270حسین صفدریبانک کشاورزیرستای کجارستان1خمینمرکزی

185
کارگاه تولید 

لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حسین قاسمیبانک توسعه تعاونشازند روستای مالمیر1شازندمرکزی

186

مجموعه 

توریستی 

تفریحی

47اراکمرکزی

روستای نظم آباد،ابتدای 

جاده پدافند،مجتمع 

تفریحی توریستی سی گل

1722017220حسین کرمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خندابمرکزیکشت زعفران187
استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای آقداش
وزارت جهاد کشاورزی350105حسین کریمیبانک کشاورزی

188
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

آقداش
وزارت جهاد کشاورزی250125حسین کریمیبانک کشاورزی

189

پرورش 

گوسفند داشتی 

همراه با قوچ 

روماتوف

3فراهانمرکزی
شهرستان -استان مرکزی 

روستای گونه-فراهان
بانک کشاورزی

حسین 

گونهءفراهانی
وزارت جهاد کشاورزی860860

190

توسعه 

زنبورداری و 

فرآوری عسل

وزارت جهاد کشاورزی14001400حسین لطفعلیبانک کشاورزیروستای جاسب3دلیجانمرکزی

191

دامداری بره 

 500پرواری 

راسی

صندوق کارآفرینی امیداراک روستای شهسواران2اراکمرکزی
حسین 

محمدبیگی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی60006000حسین محمدیبانک کشاورزیروستا امرآباد4اراکمرکزیگوساله پرواری192

193
سردخانه 

دومداره
20زرندیهمرکزی

مرکزی زرندیه جاده قدیم 

تهران ساوه ابتدای جاده 

صدرآباد

وزارت جهاد کشاورزی80008000حسین نیکنامبانک کشاورزی

194
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی560560حسین یوسفیبانک کشاورزیتفرش خیابان امام1تفرشمرکزی

195
پرواربندی 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی900700حسین یوسفیبانک کشاورزیشازند روستای چهار چریک1شازندمرکزی

196
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
4خندابمرکزی

- محله حصار - خنداب 

خیابان خیام
وزارت جهاد کشاورزی17501750حمزه احمدیپست بانک

197
پرورش بره 

پرواری
2شازندمرکزی

شازند بخش سربند روستای 

کلشتر
بانک کشاورزی

حمید کاظمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی18001800
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198
تولید پایه های 

سنگی
1محالتمرکزی

محالت روستای نخجروان 

روبه روی امامزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حمید الهی پورصندوق کارآفرینی امید

199
پرورش بره 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی11501150حمید برجیصندوق کارآفرینی امیداراک روستای نوازن2اراکمرکزی

200
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
2کمیجانمرکزی

-کمیجان روستای سمقاور

روبروی خانه بهداشت
صندوق کارآفرینی امید

حمید حامدی 

خواه
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

201

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

2خمینمرکزی
روستای گوشه - خمین 

محمدبن مالک
وزارت جهاد کشاورزی700700حمید حمزه زادهبانک کشاورزی

202

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

بانک کشاورزیساوه روستایی سلیجرد1ساوهمرکزی
حمید خلج 

بابایی خلج بابایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیاراک روستای عسکر آباد3اراکمرکزیدامداری203
حمید عسکری 

مهرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی33303330

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000حمید علی زندیصندوق کارآفرینی امیدروستای ده نمک5اراکمرکزیتولید پوشاک204

وزارت جهاد کشاورزی800800حمید غالمیبانک کشاورزیزرندیه روستای مالرد1زرندیهمرکزیکشت زعفران205

206

اصالح نژاد 

رومانوف 

گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی480480حمید محسنیبانک کشاورزیشازند روستای عضدیه1شازندمرکزی

207
تولید بذرگواهی 

شده گندم
6اراکمرکزی

اراک خیابان هپکو خیابان 

هادی شرکت تعاونی تولید 

روستایی هفتاد قله

وزارت جهاد کشاورزی1248012480حمید نادریبانک کشاورزی
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208

واحدپرواربندی 

 راسی 100

گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا چراغیصندوق کارآفرینی امیداراک روستای شهرجرد1اراکمرکزی

209
پرورش گاو 

شیری و علوفه
2خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای مست سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500حمیدرضا چگینیپست بانک

210
کاشت و 

برداشت زعفران
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارقده-محالت1محالتمرکزی

حمیدرضا 

غالمرضایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

211

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

بانک توسعه تعاونروستای دانیان-خمین 2خمینمرکزی
حمیدرضا 

مشایخی
وزارت جهاد کشاورزی700700

212
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی53205320حیدر زیدیبانک کشاورزیروستای ورآباد5خمینمرکزی

213

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی735735خدابخش قدمیبانک کشاورزیشازند روستای کزاز1شازندمرکزی

1خندابمرکزیزنبور داری214
شهرستان خنداب روستای 

امامزاده دهچال
وزارت جهاد کشاورزی400400خداداد کرمیبانک کشاورزی

215
کشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی375110خدایار کریمیبانک کشاورزیروستای آقداش1خندابمرکزی

216
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

کوچه - خیابان ولیعصر 

منزل حسن زارع- کبابی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه خارقیصندوق کارآفرینی امید

217
کارگاه صنایع 

دستی قلمزنی
1اراکمرکزی

روستای ابراهیم آباد خیابان 

حرم
بانک توسعه تعاون

خدیجه صالحی 

منفرد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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218
احداث کارگاه 

قالی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

کوچه صیاد - کوی مسجد

خیابان امام  - 1شیرازی 

خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه موالییصندوق کارآفرینی امید

219
گاو شیری مولد 

 راسی10
1ساوهمرکزی

ساوه بخش نوبران روستای 

خان آباد
وزارت جهاد کشاورزی19501950خدیجه وکیلیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی16701670خلیل غالمیبانک کشاورزیروستا ساقی2اراکمرکزیگاو شیری220

3فراهانمرکزیخرید کمباین221
فراهان فرمهین روستای 

کودزر
وزارت جهاد کشاورزی12601260داود اقازیارتیبانک کشاورزی

222

پرورش گل رز 

به روش 

هیدروپونیک و 

لیسیانتوس 

خاکی

6خمینمرکزی
خمین جاده اراک روستای 

لیلیان شهرک گل و گیاه
وزارت جهاد کشاورزی1960019600داود براتیبانک کشاورزی

223
کشت گل 

محمدی
4کمیجانمرکزی

شهرستان کمیجان بخش 

میالجردروستای محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی640640داود خداوردیبانک کشاورزی

224
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
160160داود شاهمیرزالوصندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای سمقاور2کمیجانمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی450450داود طهماسبیبانک کشاورزیشازند روستای زالیان1شازندمرکزیزنبور عسل225

بانک کشاورزیروستای مصلح آباد2اراکمرکزیکمباین226
داود نعمتی 

مصلح آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

بانک کشاورزیشازند روستای جالیر3شازندمرکزیخرید کمباین227
ذبیح اهلل 

خانمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی12851285

228
تولید مبل 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000ذبیح اله سلیمیصندوق کارآفرینی امیدروستا گاوخانه4اراکمرکزی
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229
پرورش گاو 

شیری
3خندابمرکزی

مرکزی شهرستان خنداب 

روستای حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500ذبیح اله کرمیپست بانک

4اراکمرکزیگوساله پرواری230
روستای ابراهیم آباد فراهان 

دهلق
پست بانک

ذوالفقار انوری 

نصر
وزارت جهاد کشاورزی40004000

6060راضیه بادامکیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای علی اباد1شازندمرکزیکارگاه بافتنی231
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

232

ابر اشیاء در 

کشاورزی 

هوشمند

1اراکمرکزی
- روستای معصومیه-اراک

کوچه حمام
15001500راضیه گنجیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیروستای نوده- اشتیان 1آشتیانمرکزیخرید کمباین233
رجبعلی نوده 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1ساوهمرکزیکشت زعفران234
نوبران روستای 

...............................قارلق
پست بانک

رحمت اله 

حدادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

235

بسته بندی 

مواد غذایی 

کشمش

وزارت جهاد کشاورزی1400014000رحیم انصاریبانک کشاورزیروستا سناورد15خندابمرکزی

236

پرورش 

کوسفند داشتی 

و پرواری و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی38703870رحیم رحیمیبانک کشاورزیاراک روستای داین4اراکمرکزی

237
کشت گل 

محمدی
2خندابمرکزی

شهرستا ن خنداب روستای 

جاورسیان
وزارت جهاد کشاورزی625180رحیم رضاییبانک کشاورزی

238

تولید کیف و 

کوله 

(سراجی)پشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رحیم موسویصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای کزاز2شازندمرکزی

239
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی750750رستم داودآبادیبانک کشاورزیاراک روستای شمس آباد1اراکمرکزی
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240
پرورش گوساله 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی25002500رستمعلی مسرورصندوق کارآفرینی امیدزرندیه خورشید اباد3زرندیهمرکزی

241

پرورش 

گوسفند افشار 

(اصالح نژاد گله 

1فراهانمرکزی
فراهان فرمهین روستای 

گونه
بانک کشاورزی

رسول گوته 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

7فراهانمرکزیتولیدی کفش242
شهرستان فراهان روستای 

امیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت14501450رضا امیرآبادیپست بانک

243

کارگاه تعمیر 

ادوات مکانیزه 

کشاورزی

3خندابمرکزی

روستای - خنداب - مرکزی 

نبش - خ امام - استوه 

کوچه شهید علی قربان 

شرفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700رضا آراستهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی520400رضا باقریپست بانکشازند روستای پاکل1شازندمرکزیتولید زعفران244

245
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دهنو
وزارت جهاد کشاورزی125125رضا پاک نژادبانک کشاورزی

246
تولید پوشاک 

زنانه
4خندابمرکزی

خ شهدا انتهای - خنداب 

خیابان
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضا پرهیزکارپست بانک

1ساوهمرکزیخرید کمباین247
ساوه بخش نوبران روستای 

ستق
وزارت جهاد کشاورزی18561856رضا تیر سمندربانک کشاورزی

248

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی
روستای جیریا کوچه نبوت 

1
200200رضا جیریاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

249

پرورش 

شترمرغ و 

تولید 

محصوالت 

مرتبط

2اراکمرکزی
روستای انجدان ، روستای 

ذبیح اباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا حمزه لویانبانک توسعه تعاون
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250

تولیدی پیراهن 

مردانه و لباس 

کار مردانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500رضا حیدریبانک توسعه تعاونروستای مرزیگران6اراکمرکزی

2فراهانمرکزیخرید کمباین251
شهرستان فراهان روستای 

حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی14061406رضا داودیبانک کشاورزی

1اراکمرکزیمنبت کاری252
اراک روستای میقان ک 

شهید میقانی روبروی حمام
100100رضا رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

253

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل طبیعی

1خندابمرکزی

میدان - خنداب - مرکزی 

کوچه - امام حسین ع 

شهید سلیمی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا رضاییبانک کشاورزی

254
روستای بدون 

بیکار زرنوشه
صندوق کارآفرینی امیدآشتیان روستای زرنوشه8آشتیانمرکزی

رضا زرنوشه 

فراهانی
صندوق کارآفرینی امید50005000

255
پرورش گاو 

شیری
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

اناج
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زمانیبانک کشاورزی

1فراهانمرکزیکشت زعفران256
شهرستان فراهان فرمهین 

کوی المهدی خیابان دانشجو
بانک کشاورزی

رضا سربندی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2زرندیهمرکزی هکتار5زعفران 257
زرندیه پرندک خیابان 

شهرداری
وزارت جهاد کشاورزی640160رضا سعید خانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300رضا فراهانیبانک کشاورزیروستای آزاد مرزآباد2اراکمرکزیکمباین258

1خندابمرکزیگل محمدی259
شهرستان خنداب روستای 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی125125رضا محمدیبانک کشاورزی

260
توسعه 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا مرادیپست بانکشازند روستای ظهیر اباد1شازندمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300رضا مومنی زادهبانک کشاورزیروستای گاوخانه2اراکمرکزیکمباین261

وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا نجفیبانک کشاورزیاراک روستای قنیاروق2اراکمرکزیکمباین262

وزارت جهاد کشاورزی18501850رضا نودهءبانک کشاورزیروستای نوده1آشتیانمرکزیخرید کمباین263
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264
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای غازم آباد - ساوه 

بعد از خانه - جاده اصلی 

بهداشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090رقیه علیوردی لوصندوق کارآفرینی امید

265

پرورش بره 

پرواری با 

 100ظرفیت 

راس

2ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

صالح اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000رقیه فیروزیبانک کشاورزی

266
تولید زعفران 

ارگانیک
1زرندیهمرکزی

شهرستان زرندیه مامونیه 

خیابان امام خیابان آیت اهلل 

 و 4کاشانی بین نهضت 

 ساختمان نیکان 5نهضت 

11واحد 

وزارت جهاد کشاورزی400400رقیه متدینبانک کشاورزی

267

اصالهح نژاد 

سیمنتال گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضان خسرویپست بانکشازند روستای حک سفلی2شازندمرکزی

268
روستای بدون 

بیکار زرنوشه
صندوق کارآفرینی امید450450رمضان فاضلیصندوق کارآفرینی امیدآشتیان روستای زرنوشه1آشتیانمرکزی

269

پرورش زنبور 

عسل تعداد 

 کلنی100

3خمینمرکزی

روستای -شهرستان خمین 

خیابان (خان آباد)محمدیه 

شهید ترابعلی جمشیدی 

کوچه مهر

وزارت جهاد کشاورزی550550روح اهلل قاسمیبانک کشاورزی

270
زنبور داری و 

فرآوری عسل
1شازندمرکزی

روستای - آستانه - شازند 

ظهیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500350روح اله قطب زادهپست بانک

271
تولید کفش 

بچگانه
6فراهانمرکزی

فراهان فرمهین روستای 

امیراباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000روح اله نجف زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی45004500رویا نمکیصندوق کارآفرینی امیدروستای ده نمک3اراکمرکزیگوساله پرواری272
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273
احداث کارگاه 

خیاطی
1ساوهمرکزی

روستای نور علی - ساوه 

- خیابان ولیعصر - بیگ 

منزل - جنب نانوایی لواشی 

ابوالفضل امینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ریحانه اسدیبانک توسعه تعاون

274

طراحی با چوب 

در رشته گره 

چینی

1تفرشمرکزی
استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای کووکان
200200ریحانه مال اکبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

275
احداث کارگاه 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زلیخا رستمیصندوق کارآفرینی امیدروستای هریسان- ساوه 1ساوهمرکزی

276
کارگاه صنایع 

دستی قلمزنی
1اراکمرکزی

روستای ابراهیم آباد خیابان 

صاحب الزمان جنب نانوایی 

لواشی

200200زهرا ابراهیمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین277
زهرا تبرته 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی18501850

278

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا رجبیبانک کشاورزیروستای فرنق- خمین 2خمینمرکزی

279
احداث کارگاه 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امیدروستای قره چای- ساوه 1ساوهمرکزی

280
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1شازندمرکزی

شازند روستای حصار 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی750750زهرا صابریپست بانک

2خندابمرکزیکشت زعفران281
- بخش قره چای - خنداب 

خ قایم
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا صادقیبانک کشاورزی

282
اقامتگاه بوم 

گردی
2اراکمرکزی

اراک ، روستای هزاوه، محله 

3سرآسیاب، کوچه شقایق 
صندوق کارآفرینی امید

زهرا عسگری 

هزاوه
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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200200زهرا فرجیپست بانکشازند روستای علی آباد1شازندمرکزیمعرق کاری283
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

284

پرورش گاو 

 12شیری مولد 

راسی صنعتی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

استوج
وزارت جهاد کشاورزی15841584زهرا فلزیبانک کشاورزی

285
زنبور داری و 

فراوری عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا کمالیبانک کشاورزیساوه روستای هریسان1ساوهمرکزی

7070زهرا کوت آبادیصندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای کوت اباد1کمیجانمرکزیفرش دستبافت286
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

287
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای محسن -آشتیان 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
زهرا محسن 

آبادی فراهانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

288
تولیدی لباس 

زنانه
1اراکمرکزی

خیابان  –روستای گاوخانه 

بن  – متری چمران 12

طبقه  –بست موسوی 

همکف

صندوق کارآفرینی امید
زهرا مشهدالکوبه 

فرهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

6فراهانمرکزیکاشت زعفران289
روستای - شهرستان فراهان

کودزر
صندوق کارآفرینی امید

زهرا نوری 

کودزری
وزارت جهاد کشاورزی450450

290
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

یل - ساوه - استان مرکزی 

ک تعویض روغنی ، - آباد 

منزل علی نیری - 4ولیعصر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا نیریصندوق کارآفرینی امید

291
کشت گیاه گل 

محمدی
2دلیجانمرکزی

استان مرکزی دلیجان 

روستای رباط ترک
وزارت جهاد کشاورزی600600زهره سلطانیبانک کشاورزی

292
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

- دهستان قره چای 

روستای قلعه شیرخان

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهره شاهدیصندوق کارآفرینی امید
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293

توسعه و تجهیز 

دفتر پیشخوان 

روستایی

1ساوهمرکزی
ساوه روستای نورعلی بیگ 

میدان اول روستا
800800زینب سلیمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

294
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی880880ساالر عباسیبانک کشاورزیشازند روستای چهارچریک1شازندمرکزی

295
پرورش گاو 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی924924سجاد ایرانشاهیبانک کشاورزیروستای ارزقان- خمین 2خمینمرکزی

296
طرح منبت 

چوب مبلمان
200200سجاد لشنیپست بانکاراک روستای مرزیجران3اراکمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

297
تولید مصنوعات 

چرم
200200سجاد محمدیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای سورانه1شازندمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی20002000سحر کریمیبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین298

299
کشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
وزارت جهاد کشاورزی500500سعادت قهاریصندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای راوه1دلیجانمرکزی

300

احداث کارخانه 

خوراک آماده 

آبزیان

40شازندمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

رو -توره _جاده اراک- شازند

به روی روستای حسن آباد

وزارت جهاد کشاورزی2380018200سعید خاکیبانک کشاورزی

301

ساخت انواع 

دربهای چوبی 

،کابینت وسایر 

مصنوعات چوبی

1کمیجانمرکزی

خیابان -محله باال -کمیجان 

-شهاب الدین کمیجانی 

-بلوار مصطفی خمینی 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
سعید سعادت 

بخش
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

وزارت جهاد کشاورزی700700سعید سعیدیبانک کشاورزیاراک ساروق2اراکمرکزیدامداری شیری302
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303
طرح زعفران 

کاری
1اراکمرکزی

اراک روستای مرزیجران خ 

شهید محمد صالحی
وزارت جهاد کشاورزی650650سعید صالحیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی13601360سعید عسگریبانک کشاورزیروستا ساقی3اراکمرکزیگاو شیری304

305
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی600600سعید غالمیبانک توسعه تعاونشازند روستای تاج دولتشاه1شازندمرکزی

306
پرورش گاو 

گوشتی
5زرندیهمرکزی

 3مامونیه خ امام کیلومتر 

جاده خشکرود
وزارت جهاد کشاورزی70007000سعید فتح اللهیبانک توسعه تعاون

307
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی360360سعید قنبریبانک کشاورزیروستای رازان1خمینمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300سعید همتیانبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین308

309ict 1ساوهمرکزیروستایی
ساوه روستای الوسجرد 

خیابان شهید عقابی
500500سعیده ناصریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

310
پرورش گل 

محمدی
50کمیجانمرکزی

قریه -میالجرد -کمیجان 

اکبر اباد
بانک کشاورزی

سکینه 

آقامحمدی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

100100سکینه صادقیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای عضدیه1شازندمرکزیبافتنی سنتی311
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

312
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

یل - ساوه - استان مرکزی 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060سکینه نیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14501450سلطانعلی کاظمیپست بانکعلی آباد مصور- محالت2محالتمرکزیتجهیز گلخانه313

314
تولید پروتیین 

گیاهی سویا
17زرندیهمرکزی

زرندیه شهرک صنعتی زاویه 

خیابان اول شرکت بهین 

راژدانه گندم

وزارت جهاد کشاورزی70007000سلمان باقرخانیبانک توسعه تعاون

1دلیجانمرکزیکشت زعفران315
دلیجان خیابان امام کوچه 

ی مهدیه
وزارت جهاد کشاورزی500500سمانه ابراهیمیپست بانک

316
کارگاه قالب 

بافی
100100سمیرا توکلیپست بانکشازند روستای ضیاآباد1شازندمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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317
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی438438سمیرا چگنیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100سمیرا مداحیپست بانکروستای مالک آباد1اراکمرکزیتولید پوشاک318

319
تولیدات چرمی 

دست دوز
1خندابمرکزی

روستای -شهرستان خنداب

دهنو
200200سمیه رضائیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

320
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

8ولیعصر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیه عینیصندوق کارآفرینی امید

321
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

-روستای طرازناهید - ساوه 

 روبروی پاسگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سهیال کاظمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی13001300سوسن زینقیبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین322

323

کارگاه 

تراشکاری تولید 

اکسل و توپی 

تریلی

صندوق کارآفرینی امیدشازند روستای قدمگاه1شازندمرکزی
سید عباس 

عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

324

پرورش گاو 

 12شیری مولد 

راسی صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی900900سیاوش صالحیبانک توسعه تعاونساوه بخش مرکزی شهر آوه1ساوهمرکزی

325
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش تپه خرازان
بانک کشاورزی

سید اصغر 

میرکاظمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

326
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیشازند روستای اکبر اباد2شازندمرکزی

سید جعفر 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1دلیجانمرکزیکشت زعفران327
دلیجان خیابان بهشتی 

شمالی کوچه بهمن
وزارت جهاد کشاورزی500500سید داوود جاللیصندوق کارآفرینی امید

328
تولید مبلمان و 

منبت کاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سید رضا کریمیصندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای سمقاور1کمیجانمرکزی
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329
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب محله 

حصار
بانک کشاورزی

سید سعید 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی125125

330
تولید ادوات 

کشاورزی
بانک توسعه تعاونشازند روستای قدمگاه4شازندمرکزی

سید محسن 

عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت28002800

1ساوهمرکزیزنبور داری331
دهستان نورعلبیک - ساوه 

روستای قلعک
بانک توسعه تعاون

سید مهدی 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدروستای خاوه2دلیجانمرکزیبره پرواری332
سید یوسف میر 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی900900

صندوق کارآفرینی امیدروستای شاه وری1دلیجانمرکزیگوسفند داشتی333
سیداحسان 

جاللی
وزارت جهاد کشاورزی900900

334
دامداری سبک 

سنتی
صندوق کارآفرینی امیداراک روستای چشمه پهن1اراکمرکزی

سیدجالل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

335

پرورش 

گوسفند مولد 

داشتی

3خندابمرکزی

مرکزی شهرستان خنداب 

محله حصار جاده روستای 

3سیردر کیلومتر

صندوق کارآفرینی امید
سیدحسین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

پست بانکشازند شهباز محله هفته1شازندمرکزیزنبورداری336
سیدرضی 

میرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

337

واحد پرواربندی 

 50گوساله 

راسی

بانک کشاورزیاراک روستای مالک آباد2اراکمرکزی
سیدسعید 

موسوی قایم
وزارت جهاد کشاورزی12001200

بانک توسعه تعاونخمین1خمینمرکزیزنبور عسل338
سیدمحسن 

شریفی
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیروستای چشمه پهن2اراکمرکزیگاو شیری339
سیدمحسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

340
پرورش زنبور 

عسل
2اراکمرکزی

اراک ساروق نوازن روستای 

مشهد گرمه
بانک توسعه تعاون

سیدمحمد 

هاشمی نسب
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2زرندیهمرکزیخرید کمباین341
مرکزی شهرستان زرندیه 

روستای پروین آباد
بانک کشاورزی

سیدمحمود 

کشفیان
وزارت جهاد کشاورزی12801280
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342

پرواربندی 

گوسفند به 

روش صنعتی

صندوق کارآفرینی امیداراک روستای چشمه پهن4اراکمرکزی
سیدمصطفی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

343

توسعه خدمات 

ICT و خدمات 

فناوری اطالعات

1اراکمرکزی

اراک ضامنجان خیابان 

شهیدچمران پست بانک 

ضامنجان

950300سیدمهدی رضاییپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیزرندیه روستای حسین آباد1زرندیهمرکزیزعفران344
سیده اعظم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی640640

پست بانکشازند روستای مروارید دره1شازندمرکزیپالس بافی345
سیده مریم 

حیدری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی343343سیف اهلل میرزائیبانک کشاورزیروستای مجدیان1خمینمرکزیپرورش گوسفند346

347
پرورش دهنده 

گل محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600شاهین نجمیبانک توسعه تعاوناراک اراضی ساروق3اراکمرکزی

348
پرواربندی 

گوساله صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی25602560شعبان اطاعتصندوق کارآفرینی امیدزرندیه روستای امانیه4زرندیهمرکزی

349
تولید رشته 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شعبانعلی صفریصندوق کارآفرینی امیدشازند آستانه قلعه عباس اباد1شازندمرکزی

صندوق کارآفرینی امیدشازند روستای عضدیه1شازندمرکزیبافتنی سنتی350
شکوفه حیدری 

نیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

351

طرح احداث 

رودخانه 

تفریحی شیالتی

35اراکمرکزی

 جاده 21اراک کیلومتر 

سلفچگان بین شهرک 

صنعتی خیرآباد و پمپ 

بنزین الله صحرا

وزارت جهاد کشاورزی3500035000شمس اهلل باقریبانک توسعه تعاون

5اراکمرکزیگوساله پرواری352
داود آباد خیابان شهید 

رضوی
بانک کشاورزی

شمس اله داود 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی70007000
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353
تولید کابینت 

mdf
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صابر تقی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای سیف الدین2خمینمرکزی

354
توسعه خدمات 

فناوری اطالعات
1شازندمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

شازند روستای باغ بر آفتاب
1000800صابر لطفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

4اراکمرکزیگاوشیری355
روستای ایبک آباد خ نانوایی 

لواش
وزارت جهاد کشاورزی18001800صادق باباییبانک کشاورزی

356
زنبور عسل 

 کندو500
1زرندیهمرکزی

زرندیه بخش خرقان 

روستای میل
وزارت جهاد کشاورزی880880صالح اشرفیبانک کشاورزی

2فراهانمرکزیتولید سیر357
فراهان فرمهین روستای 

کودزر
بانک کشاورزی

صحبت اله نوری 

کودزری
وزارت جهاد کشاورزی500500

358
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
2کمیجانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی

روستای -کمیجان

گردشگری وفس

14501450صدیقه دارابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

359

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700صغرا دارابیبانک کشاورزیروستای گلماگرد- خمین 2خمینمرکزی

360
احداث کارگاه 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری خدیوصندوق کارآفرینی امیدروستای هریسان- ساوه 1ساوهمرکزی

1آشتیانمرکزیگلیم بافی361
شهرستان - استان مرکزی 

روستای دستجرده- آشتیان 
صندوق کارآفرینی امید

صغری رضائی 

دستجردهء
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

362

تولید زیره 

 و PVCکفش 

کفش بچگانه

8فراهانمرکزی
فراهان فرمهین روستای 

امیراباد
صندوق کارآفرینی امید

صغری ونکی 

فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت31503150

363
کارگاه 

تریکودوزی
1شازندمرکزی

شازند روستای حصار 

محمدیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صفر جمشیدیپست بانک
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2تفرشمرکزیخرید کمباین364

استان مرکزی شهرستان 

تفرش کوه پناه روستای 

کشه

بانک کشاورزی
صفر علی کشه 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

365

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی
منبع - روستای امان آباد 

6936پالک - آب 
200200صفر ولی خانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

366
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
2کمیجانمرکزی

کمیجان روستای سمقاور 

6461محله قلعه پالک 
160160صفرعلی احمدلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

367
کارگاه جوراب 

بافی
2اراکمرکزی

اراک روستای معصومیه 

مجله خندق کوچه پشت 

آبادی کوچه میر طیبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500طاهره رنجبریانصندوق کارآفرینی امید

368
روستای بدون 

بیکار زرنوشه
صندوق کارآفرینی امیداشتیان روستای زرنوشه2آشتیانمرکزی

عابد صفرآبادی 

فراهانی
صندوق کارآفرینی امید500500

369
کشت گل 

محمدی
2ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی دشت 

لویین
وزارت جهاد کشاورزی500500عادل مجیدیبانک کشاورزی

370
سری دوزی 

مانتو
1اراکمرکزی

روستای شهوه محله خندق 

خ امام علی نبش کوچه 

محمد آقا سعیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عاطفه عسکریصندوق کارآفرینی امید

3فراهانمرکزیخرید کمباین371
فراهان فرمهین روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

عباس اسفینی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

وزارت جهاد کشاورزی12801280عباس ایمانی پوربانک کشاورزیروستای مشهد میقان2اراکمرکزیکمباین372

373
کاشت و 

برداشت زعفران
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس بخشیبانک توسعه تعاونمحالت روستای سنجه باشه1محالتمرکزی

374
خرید یک 

دستگاه کمباین
وزارت جهاد کشاورزی19601960عباس پرویشبانک کشاورزینوبران روستای باغچه غار1ساوهمرکزی
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375
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس جدیدیبانک کشاورزیروستای فرفهان1خمینمرکزی

376
بسته بندی 

حبوبات
بانک کشاورزیساروق قلعه باال6اراکمرکزی

عباس جیریایی 

شراهی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

377
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای کوکان
بانک کشاورزی

عباس حاج 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی560560

378

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

هریسان
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس خالقیبانک کشاورزی

1اراکمرکزیپرورش قارچ379
اراک بخش معصومیه 

روستای سهل اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس داودبانک توسعه تعاون

380
بهره برداری 

دام سبک
4خندابمرکزی

روستای -شهرستان خنداب

مس سفلی
وزارت جهاد کشاورزی19601960عباس رحمتیبانک کشاورزی

381

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی

روستای امان آباد کوچه زیر 

منبع آب چهرا راه اول 

سمت راست

200200عباس روشنبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس صباغیبانک توسعه تعاونروستای فرنق1خمینمرکزیزنبور داری382

383
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس عسگریبانک کشاورزیتفرش روستای سفید شبان1تفرشمرکزی

1خندابمرکزیزنبورداری384
اراک شهرستان خنداب 

روستای جوشیروان
وزارت جهاد کشاورزی250250عباس غفاریبانک کشاورزی

385

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700عباس قدیمیبانک کشاورزیروستای دانیان- خمین 2خمینمرکزی

386
اقامتگاه بوم 

گردی
700700عباس لرصندوق کارآفرینی امیدروستای آتشکوه1محالتمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک کشاورزیروستای مشهدالکوبه2اراکمرکزیگوساله پرواری387
عباس مزید 

آبادی فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی800800عباس مشایخصندوق کارآفرینی امیدروستای فارسیجان1اراکمرکزیگوساله پرواری388

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس مشهدیبانک کشاورزیروستای قلعه اقا حمید1شازندمرکزیزنبورداری389

390
کاشت و 

برداشت زعفران
1محالتمرکزی

روستای حاجی -محالت

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400عباسعلی احمدیبانک کشاورزی

391
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

جوشیروان
بانک کشاورزی

عباسعلی 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی250250

392

پرورش گاو 

شیری مولد 

راسی 200

صنعتی

6ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

طراز ناهید
بانک کشاورزی

عبدالرزاق امینی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1300013000

393

صنایع دستی 

چوبی 

وحصیری 

(منبت چوب)

1کمیجانمرکزی
روستای سمقاور کوی شهید 

علی اصغر جهانشاهلو
160160عبدالرضا اروجلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

394
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش محدوده استیریه
وزارت جهاد کشاورزی560560عبدالرضا امینیبانک کشاورزی

395

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند داشتی

بانک کشاورزیشازند روستای چهارچریک1شازندمرکزی
عبدالرضا علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی1647200

396
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی900900عبداهلل عبدیبانک توسعه تعاونروستای پرکله1شازندمرکزی

397
پرورش گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی510125عبداهلل نجفیبانک کشاورزیدلیجان مزرعه دایم آباد1دلیجانمرکزی

398
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزش شهرستان 

تفرش روستای کوکان
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل هدایتیبانک کشاورزی
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399
کشت گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دیزآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله ابراهیمیبانک کشاورزی

400
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1دلیجانمرکزی

 جاده 5دلیجان کیلومتر 

دلیجان قم اراضی کشاورزی 

ویر

وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله رحیمیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونشازند روستای حصار1شازندمرکزیپارکینگ401
عبداله زاد شیری 

عراقی
300300

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

بانک کشاورزیاراک روستای هزاوه4اراکمرکزیپرورش بز سانن402
عزت اله 

حسینخانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی190190عزت اله ساجدیبانک کشاورزیروستای قزلیجه2اراکمرکزیزنبور داری403

1خندابمرکزیگل محمدی404
شهرستان خنداب روستای 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی125125عزت اله محمدیبانک کشاورزی

1خندابمرکزیزنبور داری405
شهرستان خنداب روستای 

دهچال
وزارت جهاد کشاورزی300300عزت اله وفائیبانک کشاورزی

406

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

پست بانکخمین روستای قاسم آباد2خمینمرکزی
عزیزاهلل حاج 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

407
سری دوزی 

لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عشرت رجبیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای اکبر اباد1شازندمرکزی

4خندابمرکزیتولید پوشاک408
- جاورسیان - خنداب 

خیابان ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001000عصمت معصومیپست بانک

4کمیجانمرکزیپرورش بوقلمون409

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای فضل آباد جاده 

کمیجان به فضل آباد 

خیابان اصلی پرورش 

بوقلمون علی اکبر بهادری

وزارت جهاد کشاورزی70007000علی اکبر بهادریبانک کشاورزی
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410
پرورش و تولید 

گیاهان دارویی
2تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای قره جاقیه
بانک کشاورزی

علی ابراهیم 

عاصم آبادی 

بزچلویی

وزارت جهاد کشاورزی600600

2خندابمرکزیکشت زعفران411
مرکزی شهرستان خنداب 

شهر جاورسیان
وزارت جهاد کشاورزی700700علی ابراهیمیبانک کشاورزی

412

خدمات مدرن 

سازی تعمیر 

ماشین آالت و 

ادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

2تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش رودبار روستای احمد 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی12801280علی احمد آبادیبانک کشاورزی

413
طرح توسعه 

زنبور داری
وزارت جهاد کشاورزی10501050علی احمدیبانک کشاورزیکمیجان روستای وفس1کمیجانمرکزی

414

پرورش گاو 

 10شیری مولد 

راسی

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

قشالق یوسف اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اسدیبانک کشاورزی

415
جوراب 

(پوشاک)بافی
صندوق کارآفرینی امیدشازند روستای دستجرده2شازندمرکزی

علی اصغر 

پوستینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

416

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

بانک کشاورزیکمیجان روستای کلوان1کمیجانمرکزی
علی اصغر حسن 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1خندابمرکزیگاو شیری417
شهرستان خنداب روستای 

مس سفلی
بانک کشاورزی

علی اصغر 

رحمتی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

418
گلخانه 

هیدروپونیک رز
3اراکمرکزی

اراک روستای رودباران 

گلخانه ی علی .2مشاع .

اصغر رودبارانی

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر 

رودبارانی
وزارت جهاد کشاورزی31863186
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419

پرورش 

گاوشیری 

راسی30

بانک کشاورزیکمیجان روستای فضل آباد1کمیجانمرکزی
علی اصغر 

شمشیری
وزارت جهاد کشاورزی19201920

420
کشت گل 

محمدی
1دلیجانمرکزی

دلیجان روستای قالهر 

مزارعه برکسین
وزارت جهاد کشاورزی500100علی اصغر عزیزیبانک کشاورزی

150150علی اصغر فتحیپست بانکشازند روستای تحت محل1شازندمرکزیسبد بافی421
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای گاوخانه2اراکمرکزیکمباین422
علی اصغر 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

وزارت جهاد کشاورزی300300علی اصغر فضلیبانک توسعه تعاونروستای زورقان1خمینمرکزیبره پرواری423

424
پرورش گاو 

شیری
2زرندیهمرکزی

زرندیه روستای احمد اباد 

فصیح
وزارت جهاد کشاورزی20001800علی اصغر مفخمبانک کشاورزی

425
پرورش ماهیان 

سردآبی
2شازندمرکزی

شازند روستای فیروزان 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اصغر نعیمیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای نوده1آشتیانمرکزیخرید کمباین426
علی اصغر نوده 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

پست بانکروستای مس علیا1خندابمرکزیکشت زعفران427
علی اکبر اهلل 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی550550

بانک کشاورزیروستای سیاوشان1آشتیانمرکزیخرید کمباین428
علی اکبر بهرامی 

سیاوشانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی270270علی اکبر حیدریبانک کشاورزیروستا ویسمه1اراکمرکزیزنبورداری عسل429

430

کاشت و 

برداشت گل 

محمدی

بانک کشاورزیروستای یکه چاه-محالت1محالتمرکزی
علی اکبر 

خراسانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی18501850علی اکبر داودیبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین431
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432
پروش گوسفند 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی770770علی اکبر عبادیبانک کشاورزیروستای خوراوند1خمینمرکزی

1ساوهمرکزیخرید کمباین433
ساوه بخش مرکزی روستای 

ملک اباد
وزارت جهاد کشاورزی18501850علی اکبر کارخانهبانک کشاورزی

434
پرورش گاو 

شیری
3تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش قریه گلزار فم منطقه 

یاکین

بانک کشاورزی
علی اکبر کریم 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

435
 19گاو شیری 

راسی
بانک کشاورزیکمیجان روستای کوت آباد1کمیجانمرکزی

علی اکبر کوت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

436
پرورش گاو 

شیری
3فراهانمرکزی

فراهان فرمهین روستای 

گازران
وزارت جهاد کشاورزی11001100علی اکبر گازرانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای محسن آباد1آشتیانمرکزیخرید کمباین437
علی اکبر محسن 

آبادی فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

438
پرواربندی 

گوساله
4اراکمرکزی

اراک روستای سوسن آباد 

دامداری علی اکبر وحیدی 

فرد

بانک کشاورزی
علی اکبر 

وحیدی فرد
وزارت جهاد کشاورزی60006000

وزارت جهاد کشاورزی630630علی امیریصندوق کارآفرینی امیدروستای مرق- ساوه 1ساوهمرکزیکشت زعفران439

440

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

1ساوهمرکزی
- دهستان بیات - ساوه 

روستای مراغه
وزارت جهاد کشاورزی400400علی امیریپست بانک

441
کشت گل 

محمدی
5کمیجانمرکزی

شهرستان کمیجان، روستای 

فضل آباد
بانک کشاورزی

علی اوسط 

شمشیری
وزارت جهاد کشاورزی14261426

442
پرواربندی 

گوساله پرواری
وزارت جهاد کشاورزی544544علی آخوندیپست بانکشازند روستای قاقان1شازندمرکزی

443
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای حسین اباد1خندابمرکزی

علی بارانی 

حسین ابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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444

یک روستا یک 

محصول 

وروستای بدون 

مجموعه -بیکار

-گردشگری 

-سوییت 

آبدرمانی

2محالتمرکزی
محالت آبگرم روبروی 

دهیاری
صندوق کارآفرینی امید20002000علی بختیاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500علی پارسابانک کشاورزیشازند روستای قاییدان1شازندمرکزیزنبورداری445

446

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی
روستای شهسواران کوچه 

پاسداران
200200علی جعفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

447
کاشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی جمشیدیبانک کشاورزیروستای دهنو- خمین 2خمینمرکزی

1خندابمرکزیگل محمدی448
شهرستان خنداب روستای 

شهید
وزارت جهاد کشاورزی125125علی چگینیبانک کشاورزی

2تفرشمرکزیپرورش اسب449
استان مرکزی شهرستان 

تفرش آسیاب جالل
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی حاجی حسنبانک کشاورزی

450

کارگاه تولید 

کت دامن و 

کت شلوار زنانه

2اراکمرکزی

اراک روستای گاوخانه 

 2خیابان امام رضا عدالت 

خیاطی هاشمی

بانک توسعه تعاون
علی حسن 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

451
پرورش گاو 

شیری
1خمینمرکزی

روستای رباط - خمین 

ارجمند
وزارت جهاد کشاورزی500500علی حسنیبانک توسعه تعاون

452
طرح توجیهی 

گردشگری
7خمینمرکزی

 6شهرستان خمین کیلومتر 

محالت - محور خمین 

روستای اسدآباد

1000010000علی حسین زلکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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453
پرورش 

گوسفند داشتی
3خندابمرکزی

مرکزی شهرستان خنداب 

روستای دارانجیر
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی داد زهره وندبانک کشاورزی

454

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی100

بانک کشاورزیکمیجان روستای کلوان1کمیجانمرکزی
علی داودی 

بزچلویی
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی داودی نژادبانک کشاورزیداود آباد2اراکمرکزیکمباین455

456

مجموعه 

خدمات چاپ 

عکس اینترنتی

2خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای مست و 

ایجان خیابان اصلی

600600علی رحیمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

457
پرورش بره 

پرواری
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

علی اباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی رضا چگینیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500علی رضا رضاییبانک کشاورزیروستای سورانه1شازندمرکزیزنبورداری458

459
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

جوشیروان
وزارت جهاد کشاورزی700700علی رضا شعبانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی رضا شمسیپست بانکروستای موت اباد1اراکمرکزیگاو شیری460

461

پرورش گوساله 

 45پرواری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی12481248علی رضا کمالوبانک کشاورزیکمیجان روستای سمقاور2کمیجانمرکزی

4فراهانمرکزیتریکو دوزی462
تلخاب کوی -فراهان-اراک

طبیعت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی رضاییصندوق کارآفرینی امید

463
تولید شیر و 

گوشت
1خندابمرکزی

بخش قره چای روستای 

کرکان
وزارت جهاد کشاورزی750750علی رفیعیبانک کشاورزی
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464

تزریق 

پالستیک پلی 

اتیلن

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000علی رمضانیپست بانکروستای نخجیروان3محالتمرکزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایبک آباد3اراکمرکزیگوساله پرواری465
علی سبزآبادی 

بزچلوئی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

466
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی500500علی صفابانک کشاورزیروستای سنگک1ساوهمرکزی

467

--تجهیز دفتر

-تعویض تابلو

استحکام درب 

نصب -ورودی

خرید -دوربین

صندلی برای 

ارباب رجوع

1فراهانمرکزی
شهرستان --استان مرکزی 

روستای فشک--فراهان
پست بانک

علی طبری 

فشکی
360360

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی25502550علی عبدلیانبانک کشاورزیروستای مالک آباد2اراکمرکزیگاو شیری468

469

کمباین مدل 

 کابین 1055

دار جاندیر

بانک کشاورزیکمیجان روستای فامرین2کمیجانمرکزی
علی عزیزی 

بزچلوئی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

وزارت جهاد کشاورزی520520علی عسگریبانک کشاورزیشازند روستای نوراباد1شازندمرکزیگل محمدی470

471
پرواربندی 

گوساله روستایی
6زرندیهمرکزی

زرندیه روستای سلطان 

احمدلو
وزارت جهاد کشاورزی56005600علی علی خانیبانک توسعه تعاون

472

پرورش ماهیان 

سرد آبی 

تن5بظرفیت 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی دهستان 

نورعلی بیک روستای یوالق
وزارت جهاد کشاورزی280280علی علیمحمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی فیض آبادیبانک کشاورزیروستای فیض آباد1آشتیانمرکزیخرید کمباین473

474
پرورش گاو 

شیری و علوفه
3خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای مهر علیا
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی قمیپست بانک
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475
پرورش گاو 

شیری
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700علی کرمیپست بانک

476

شرکت تعاونی 

دامداری 

ماهدشت ساوه

9ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران روستای 

مسلم اباد
وزارت جهاد کشاورزی97078877علی کرمیبانک توسعه تعاون

477

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

یاری اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500علی کریمیبانک کشاورزی

478
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی180180علی لطفیبانک کشاورزی(هرانکله)روستای خیرآباد 1خمینمرکزی

479
تولید سبد 

چوبی
1خندابمرکزی

روستای -شهرستان خنداب

آلودر
پست بانک

علی ماشاءاله 

بهرامی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی45004500علی مجللی نسببانک کشاورزیروستای ایبک آباد10اراکمرکزیگاو شیری480

481
پرورش و 

نگهداری زنبور
2خمینمرکزی

خمین احمد اباد کوچه 

شهید ندری
بانک کشاورزی

علی محمد 

رسولی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1فراهانمرکزیکشت زعفران482
فراهان فرمهین روستای 

غیاث اباد
بانک کشاورزی

علی محمد غیاث 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای ایبک آباد2اراکمرکزیگاو شیری483
علی محمد 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1خندابمرکزیگل محمدی484
شهرستان خنداب روستای 

فاراب
بانک کشاورزی

علی محمد 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی125125

485

صنایع دستی 

چوبی و 

حصیری

200200علی محمدیپست بانکشازند روستای کتیران علیا1شازندمرکزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

486
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600علی محمدیانبانک کشاورزیروستای پاینه بند1خمینمرکزی
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وزارت جهاد کشاورزی20002000علی مرادیبانک کشاورزیروستای ده شیرخان قلعه4خندابمرکزیگاو شیری487

2خندابمرکزیخرید گاو شیری488
شهرستان خنداب روستای 

مهر علیا
وزارت جهاد کشاورزی900900علی مظفریپست بانک

489

پرورش گاو 

شیری مولد 

راسی 50

صنعتی

5ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران غرق آباد 

روستای دشت لویین
وزارت جهاد کشاورزی1000010000علی ملزم شریفلوبانک کشاورزی

490
ارتقاء دفاتر 

خدمات بانکی
1تفرشمرکزی

استان مرکزی روستای 

شهراب
500500علی موساییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی19001900علی مومنی زادهبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین491

3اراکمرکزیگاو شیری492

ساروق نرسیده نیروی 

انتظامی بن بست شهید 

داود نجمی

بانک کشاورزی
علی میرزایی 

مورچه خورتی
وزارت جهاد کشاورزی39003900

493
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی540540علی نجمیبانک توسعه تعاونروستای قیدو1خمینمرکزی

494
پیراهن دوزی 

مردانه
2آشتیانمرکزی

اشتیان روستای کردیجان 

خیاطی علی جوهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700علی نقی جوهریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی13001300علی همتیانبانک کشاورزیروستا گاوخانه2اراکمرکزیکمباین495

6فراهانمرکزیکشت زعفران496
فراهان فرمهین روستای 

کودزر
وزارت جهاد کشاورزی500500علی وروانیبانک کشاورزی

1خندابمرکزیگل محمدی497
شهرستان خنداب روستای 

ثمر دشت
وزارت جهاد کشاورزی250250علیرضا باباییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300علیرضا جدیدیبانک کشاورزیروستا گیلی2اراکمرکزیگوسفند بومی498

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا رحمانیبانک کشاورزیشازند روستای عمارت1شازندمرکزیزنبورداری499

500
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی750750علیرضا رحمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهر سفلی1خندابمرکزی
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501

کارگاه تولیدی 

محصوالت 

چوبی

7اراکمرکزی
روستای قلعه نو جنب اتوبان 

اراک قم
وزارت صنعت، معدن و تجارت38403840علیرضا سعادتیصندوق کارآفرینی امید

502

احداث گلستان 

گل محمدی به 

 11مساحت 

هکتار

3محالتمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

 جاده 20محالت کیلومتر 

 5کیلومتر .محالت دلیجان 

جاده چاکال

وزارت جهاد کشاورزی15001500علیرضا عسگریپست بانک

503
اصالح نژاد گاو 

شیری
1شازندمرکزی

شهرستان شازند شهر 

هندودر روستای ده کوثر
وزارت جهاد کشاورزی900900علیرضا محمدیبانک کشاورزی

504
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700علیرضا مشایخیبانک توسعه تعاونروستای دانیال1خمینمرکزی

505
کارگاه نبات 

سازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت42004200علیرضا مالییصندوق کارآفرینی امیدروستای سقانلیق- ساوه 3ساوهمرکزی

506

کشت گل 

محمدی و 

زعفران

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی دشت 

لویین
وزارت جهاد کشاورزی600600عماد مجیدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800عین اله امامی فربانک کشاورزیروستا گاوجلو1اراکمرکزیبره پرواری507

1خندابمرکزیگل محمدی508
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
بانک کشاورزی

غالم حسین 

غفوری زاده
وزارت جهاد کشاورزی250250

509

طرح توجیهی 

اقامتگاه بوم 

گردی

3خمینمرکزی
استان مرکزی، شهرستان 

خمین، بخش سرکوبه
صندوق کارآفرینی امید

غالم حسین 

فتحعلی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

510
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1دلیجانمرکزی

روستای راوه مزرعه جعفر 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

ابوالحسنی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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511

ترکیب گوسفند 

نژاد شال ایرانی 

با گوسفند 

رومانف روسی 

(آمیخته گری)

2فراهانمرکزی
فراهان فرمهین روستای 

عزیزاباد
وزارت جهاد کشاورزی10501050غالمرضا بورقانیبانک کشاورزی

512

توسعه و 

سرمایه در 

گردش مجتمع 

تولیدی آسیا 

آزگار

15اراکمرکزی
کیلومتر نه جاده - اراک 

هزاوه
بانک کشاورزی

غالمرضا تیموری 

ثابت
وزارت جهاد کشاورزی80008000

بانک کشاورزیروستای حسین آباد بغدادی1اراکمرکزیزنبورداری عسل513

غالمرضا 

جمیشیدیان 

گلپایگانی

وزارت جهاد کشاورزی8080

بانک کشاورزیروستای هزاوه2اراکمرکزیگوساله پرواری514

غالمرضا 

حسینخانی هزاوه 

ء

وزارت جهاد کشاورزی12001200

515

کاشت و 

برداشت گل 

محمدی

1محالتمرکزی
مرکزی محالت روستای 

یکه چاه
وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا خراسانیصندوق کارآفرینی امید

1خمینمرکزیشیالت516
خمین روستای حاجی آباد 

داالیی
وزارت جهاد کشاورزی600600غالمرضا دوستیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای فضل آباد3کمیجانمرکزیمنبت کاری517
غالمرضا 

شمشیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای مصلح آباد2اراکمرکزیگاو شیری518
غالمرضا عسگری 

مصلح آبادی
وزارت جهاد کشاورزی14301430
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519

طرح پرورش 

ماهی سردآبی 

قزل آال

وزارت جهاد کشاورزی10001000غالمرضا کارچانیپست بانکاراک کارچان مزرعه عزیزآباد2اراکمرکزی

520
کشت گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

استوه
وزارت جهاد کشاورزی375375غالمرضا مرادیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای قالهر--دلیجان1دلیجانمرکزیگالب گیری521
غالمرضا 

نوروززاده قالهر
وزارت جهاد کشاورزی700700

522
پرورش ماهیان 

سردآبی
3اراکمرکزی

اراک روستای خیرآباد بخش 

7
پست بانک

غالمعلی 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

523
پرورش گاو 

شیری
2فراهانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

روستای شتریه-فراهان
بانک کشاورزی

غالمعلی شتریه 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

524

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700غالمعلی فرقدانیبانک توسعه تعاونخمین روستای سرطاق1خمینمرکزی

525

ایجاد دامداری 

راسی 10دام 

شیری

2اراکمرکزی

روستای ده نمک محله 

حمام دوقلو منزل غالمعلی 

نورایی زاده

بانک کشاورزی
غالمعلی نورائی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی15951595

526
تکمیل و تجهیز 

پرورش شترمرغ
8فراهانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

فراهان روستای بورقان 

ابتدای جاده آهنگران به 

آشتیان

بانک کشاورزی
غالمعلی ویسمه 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی1100011000

527

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوساله دورگ 

با هلشتاین و 

سیمینتال

وزارت جهاد کشاورزی18001800فاطمه باقریپست بانکفراهان روستای عباس اباد2فراهانمرکزی
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528
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای قره چای - ساوه 

- خیابان شهید فرمانی 

جنب مدرسه جواد االیمه

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه برزگرصندوق کارآفرینی امید

529
تولید مصنوعات 

چرمی
1شازندمرکزی

شازند آستانه روستای قلعه 

عباس اباد
پست بانک

فاطمه بیات 

چالسپاری
200175

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

530

تکمیل تجهیز و 

اصالح طرح گل 

خانه

2اراکمرکزی
اراک شهرک امان اباد پ 

5 قطعه 14 فرعی از 113
وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه توحید نژادبانک کشاورزی

531
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای الوسجرد - ساوه 

منزل  - 3نبش یاس 

شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090فاطمه جمشیدیصندوق کارآفرینی امید

5050فاطمه چاهکیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای غینر1شازندمرکزیکارگاه میل بافی532
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آشتیانمرکزیگلیم بافی533
شهرستان - استان مرکزی 

روستای مزرعه نو-آشتیان 
7070فاطمه داودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5اراکمرکزیکارگاه درودگری534
روستا رباط میل خیابان 

فردوس
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فاطمه رباط میلیصندوق کارآفرینی امید

535

بوم گردی و 

گردش گری 

روستای باط 

ترک

19501950فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای رباط ترک1دلیجانمرکزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

536

واحد پرواربندی 

 80گوساله 

راسی

بانک کشاورزیاراک روستای گاوخانه3اراکمرکزی
فاطمه سادات 

صدرنور
وزارت جهاد کشاورزی32003200

537
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای الوسجرد - ساوه 

10کوچه یاس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه شبانصندوق کارآفرینی امید
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538
تولید مصنوعات 

چرمی
200200فاطمه شعبانیپست بانک خرداد15شازند خیابان 1شازندمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

539

تولید نشاء 

سبزی صیفی، 

زینتی و دارویی 

به روش 

اولین )مکانیزه 

مرکز مکانیزه 

تولید نشاء 

تخصصی در 

(استان

4خمینمرکزی
روستای لیلیان، شهرک گل 

29و گیاه لیلیان، قطعه 
وزارت جهاد کشاورزی76207620فاطمه شیرازیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800فاطمه صابریصندوق کارآفرینی امیدروستای مالک آباد1اراکمرکزیتولید پوشاک540

541
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای محسن -آشتیان 

کوچه باغ-آباد 

100100فاطمه کالءصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

542

بافتنی های 

بافت با )سنتی

چهار میل یا 

(پنج میل

صندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای کوت آباد1کمیجانمرکزی
فاطمه کوت 

آبادی
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

543
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

کوچه شهید داود فالح 

گرایلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه لطیفیصندوق کارآفرینی امید

544
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای الوسجرد - ساوه 

منزل آقای  - 3کوچه یاس 

شعبانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060فاطمه متدینصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه محمدعلیبانک توسعه تعاونروستای شاهوری- دلیجان 1دلیجانمرکزیکشت زعفران545
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546
اصالح نژاد بز 

بومی مهابادی
4خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

جوشیروان خیابان امام 

خمینی جنب خانه بهداشت

وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه محمدیپست بانک

547
پرورش گلخانه 

گل رز
3اراکمرکزی

اراک جاده تهران روستای 

امان آباد مجتمع گلخانه ای 

مهرگان

بانک کشاورزی
فاطمه مرادی 

نایینی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

1خندابمرکزیتذهیب548

شهر - شهرستان خنداب

میدان امام - جاورسیان

کوچه شهید - (ع)حسین 

قمی

200200فاطمه مرجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

549
احداث کارگاه 

خیاطی
1ساوهمرکزی

- جاده همدان - ساوه 

روستای سوسنقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه مظلومیصندوق کارآفرینی امید

100100فاطمه نادریصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای عضدیه1شازندمرکزیبافتنی سنتی550
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

551
تولید فرش 

دستباف
32ساوهمرکزی

استان مرکزی، ساوه، 

روستای بند چای، رو به 

(ع)روی مسجد امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت67006700فاطمه نجاتبانک کشاورزی

2زرندیهمرکزیکشت زعفران552
شهرستان زرندیه بخش 

خرقان روستای ازبیزان
وزارت جهاد کشاورزی840640فاطمه نیکونامبانک کشاورزی

1خندابمرکزیگل محمدی553
شهرستان خنداب روستای 

علی آباد
بانک کشاورزی

فتاح چگینی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی125125

554
جوشکاری 

ادوات کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000800فتح اله میرزاییپست بانکشازند روستای زنگ در1شازندمرکزی

555
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700فرامرز عبدیپست بانکشازند روستای دستجرده1شازندمرکزی
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556
پرورش گاو 

 راسی38شیری 
وزارت جهاد کشاورزی21602160فرزاد تقویبانک کشاورزیزرندیه روستای ورده2زرندیهمرکزی

557

-صنایع دستی

ساخت سازهای 

سنتی

200200فرشید صالحیبانک توسعه تعاونروستای مرزیجران محله باال1اراکمرکزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

558
تولید مصنوعات 

چرمی
150150فرنوش شیریصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای سورانه1شازندمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

559

توسعه و تجهیز 

 ICTدفتر 

روستایی

1فراهانمرکزی

روستای - شهرستان فراهان 

بعد از مسجد  –غیاث آباد 

دفتر پست بانک –جامع 

500500فریبا غیاث آبادیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ساوهمرکزیخیاطی560

ساوه روستای یل آباد کوچه 

شهید فالح گرایلو ولیعصر 

18

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160فریبا قاسمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15001500فرید شفیعیبانک کشاورزیروستای امان اباد3اراکمرکزیماهیان سردآبی561

562
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

- خیابان امام خمینی 

انتهای کوچه شهدای گمنام 

منزل روح اهلل دبیری- 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده اصغریصندوق کارآفرینی امید

2اراکمرکزیکمباین563

اراک خیابان جهاد خیابان 

شهید نواب صفوی کوچه 

شهید عباس صالحی

وزارت جهاد کشاورزی12801280فضل اله رحیمیبانک کشاورزی

564
اقامتگاه بوم 

گردی
500500فضه دانشیپست بانکروستای نخجیروان1محالتمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اراکمرکزیتجهیز گلخانه565
روستای امان آباد مجتمع 

8گلخانه ای مهرگان یاس 
وزارت جهاد کشاورزی15001500فهیمه رودبارانیبانک کشاورزی

566
تولید صنایع 

دستی
1محالتمرکزی

مرکزی محالت روستای 

سبز کندر
200200فهیمه سخاوتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

567

بسته بندی 

زعفران، قند و 

شکر و ادویه

7خمینمرکزی
خمین روستای کوکه جاده 

باباکا
وزارت جهاد کشاورزی28002800قاسم سخاییصندوق کارآفرینی امید

568
کشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500قاسم قاسمیبانک کشاورزیجوی نو. دودهک1دلیجانمرکزی

569

کارگاه صنایع 

دستی ملیله 

سازی نقره

1اراکمرکزی
روستای شهسواران خیابان 

3ولیعصر بن بست معاد 
200200قاسم محمد بیگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خندابمرکزیگل محمدی570
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی125125قدرت اله چگینیبانک کشاورزی

571

کاشت و 

برداشت گل 

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی300300قربانعلی خراسانیبانک توسعه تعاونمحالت روستای یکه چاه1محالتمرکزی

572

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

1اراکمرکزی

 4اراک جاده تهران کیلومتر 

بسمت اراک نرسیده به 

جادی احمدآباد

بانک کشاورزی
کاظم حسین 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

573

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

طرخوران
وزارت جهاد کشاورزی400400کاظم فکریبانک توسعه تعاون

1شازندمرکزیکشت زعفران574

شازند روستای لنجرود 

خیابان امام خمینی کوچه 

سعدی

وزارت جهاد کشاورزی600600کبری بیگیپست بانک
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1آشتیانمرکزیگلیم بافی575
شهرستان - استان مرکزی 

روستای سرهرود-آشتیان 
صندوق کارآفرینی امید

کبری محمدعلی 

پور
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آشتیانمرکزیگلیم بافی576
شهرستان - استان مرکزی 

روستای سرهرود-آشتیان 
صندوق کارآفرینی امید

کبری محمدعلی 

پور
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

577

سامانه آژانس و 

آکادمی 

دیجیتال 

مارکتینگ 

برگزار کننده )

دوره های 

آنالین و آفالین 

در زمینه 

طراحی وب، 

گرافیک و 

بازاریابی 

و  (دیجیتال

مجری 

طرحهای 

تجارت 

الکترونیک 

www .honare

2اراکمرکزی

 جاده خمین، 15کیلومتر 

نرسیده به دو راهی امان 

روبروی روستای - آباد 

پارک علم و - انجیرک 

فناوری استان مرکزی

پست بانک
کتایون باقری 

مکی
28001810

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

578
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500کریم احمدیبانک کشاورزیشازند روستای حصار و فر1شازندمرکزی

579
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب روستای ایجان
وزارت جهاد کشاورزی25080کریم جمشیدیبانک کشاورزی
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1خندابمرکزیگل محمدی580
شهرستان خنداب روستای 

قاسم آباد
وزارت جهاد کشاورزی375375کریم کریمیبانک کشاورزی

581

تولیدی پوشاک 

مدرن پوش 

تفرش

8تفرشمرکزی
استان مرکزی شهرستان 

تفرش شهرک اصناف
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000کلثوم فرکصندوق کارآفرینی امید

582

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

10اراکمرکزی

 جاده 13کیلومتر - اراک 

- ضلع غربی جاده - فراهان 

اراضی روستای ایبک آباد

پست بانک
کمال الدین 

میرهاشمی
وزارت جهاد کشاورزی200005000

وزارت جهاد کشاورزی500500کمال محمودیبانک کشاورزیشازند روستای سورانه1شازندمرکزیزنبورداری583

وزارت جهاد کشاورزی10001000کوثر قمیپست بانکخنداب روستای مست علیا1خندابمرکزیدامداری شیری584

1شازندمرکزیزنبورداری585
آستانه میدان مدرسی خ 

شهید محمدی
بانک کشاورزی

کوروش شاه 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی490490

وزارت جهاد کشاورزی800800کوکب داودآبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایبک آباد1اراکمرکزیگوسفند داشتی586

587
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای قره چای - ساوه 

منزل - کوچه شهید رجایی 

مالیی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلزار خوشروبانک توسعه تعاون

17اراکمرکزیگاو شیری588
 جاده تهران جاده 5کیلومتر 

موت آباد خیابان کوشش
وزارت جهاد کشاورزی3000030000گیسو مسلمیبانک کشاورزی

589
پروش ماهیان 

سردآبی
3اراکمرکزی

اراک بخش مشک آباد 

روستای مراد آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000الدن شفیعیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی10001000لطف اله زهره وندپست بانکروستا سیر در2خندابمرکزیگوساله پرواری590

1شازندمرکزیقلم زنی591
شهرستان شازند روستای 

موچان
100100لیال رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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592
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

روستای هریسان
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال رستمیصندوق کارآفرینی امید

300300لیال علی محمدیبانک توسعه تعاونروستای اکبرآباد.شازند1شازندمرکزیچرم دوزی593
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

594
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

ک صاحب - روستای شرفلو 

منزل بهروز کهن - 11زمان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080لیال فالحصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی فضلیپست بانکشهباز روستای عمارت1شازندمرکزیزنبوداری595

3فراهانمرکزیخرید کمباین596
شهرستان - استان مرکزی

روستای حسین اباد- فراهان
بانک کشاورزی

مجید اسفینی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

597

کاشت و 

برداشت گل 

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی200200مجید خراسانیصندوق کارآفرینی امیدروستای یکه چاه-محالت1محالتمرکزی

598
پرورش ماهیان 

سرد آبی
2اراکمرکزی

-قلعه ساروق - شهر ساروق 

 صحرای سینا
وزارت جهاد کشاورزی15001500مجید سلیمیبانک توسعه تعاون

599
توسعه و 

تکمیل گلخانه
5اراکمرکزی

اراک روستای امان اباد 

مجتمع گلخانه ای کوچه 

2الله 

وزارت جهاد کشاورزی50005000مجید قاسمیصندوق کارآفرینی امید

600

مصنوعات 

چوبی شامل 

دکوراسازی و 

خراطی و کاسه 

تراشی

3تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش شهرک صنعتی 

شهدای سعیدیه سوله 

2کارگاهی شماره

پست بانک
مجید گل 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

وزارت جهاد کشاورزی500500مجید مسیبیبانک کشاورزیشازند روستی دوخواهران1شازندمرکزیزنبورداری601

602
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700مجیدرضا رضاییبانک توسعه تعاونروستای ریحان1خمینمرکزی
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603
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

روستای قلعه - ساوه 

شیرخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محبوب شاهدیصندوق کارآفرینی امید

604
سری دوزی 

پیراهن مردانه
1آشتیانمرکزی

آشتیان روستای کردیجان 

منزل عباس قلی جوهری
بانک توسعه تعاون

محبوبه جوهری 

کردیجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

605
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی250250محبوبه چگینیبانک کشاورزی

606
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای محسن -آشتیان 

آباد

100100محبوبه زرنوشهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

607
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای قره چای - ساوه 

منزل رضا شجاع
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محترم همتیصندوق کارآفرینی امید

608
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001600محرمعلی مفخمبانک کشاورزیروستای احمد اباد فصیح2زرندیهمرکزی

609
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی600600محسن غالمیبانک کشاورزیروستای دهنو1خمینمرکزی

1خمینمرکزیپرورش ماهی610
روستای -روستای جلماجرد

نفیس
وزارت جهاد کشاورزی300300محسن غالمیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای آهنگران2فراهانمرکزیخرید کمباین611
محسن فرمهینی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

612

تجهیز دفتر 

پیشخوان 

روستایی با 

امکانات روز

1ساوهمرکزی

ساوه روستای یل اباد 

خیابان ولی عصر جنب 

تعاونی

800800محسن لطیفیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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613

پرورش دام 

سنگین 

دامداری صنعتی

بانک کشاورزیروستای طرمز5اراکمرکزی
محسن 

محمدطالبی
وزارت جهاد کشاورزی38503850

وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن نصریصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای اکبر اباد4شازندمرکزیگالب گیری614

615

احداث کارگاه 

تولید 

منسوجات 

تولید )چوبی 

درب های ضد 

سرقت، انواع 

. دکوراسیون و 

 . .)

2فراهانمرکزی
فراهان فرمهین روستای 

دستجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15601560محسن یوسفیصندوق کارآفرینی امید

616

پرورش گاو 

شیری وتولید 

شیر ومشتقات 

ان

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد احمدیبانک کشاورزیروستای استوه2خندابمرکزی

617
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی700600محمد احمدیپست بانکشازند روستای حصار و فر1شازندمرکزی

618
پرورش گوساله 

پرواری
2اراکمرکزی

اراک روستای مشهد الکوبه 

محله باال منزل محمد 

اسماعیل قلعه نوی

صندوق کارآفرینی امید
محمد اسمعیل 

قلعه نوی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

619

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی80عسل 

1ساوهمرکزی
- دهستان بیات - ساوه 

روستای مرغه
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد امیریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی900900محمد انصاریبانک کشاورزیروستا سناورد3خندابمرکزیگلخانه620

621
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای بهاران
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد آباییبانک کشاورزی
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622

اجراء و تکمیل 

کاشت گل 

محمدی

1محالتمرکزی
روستای ارقده - محالت 

(اسدآباد)
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد آشوریبانک توسعه تعاون

623
اصالح نژاد گاو 

شیری
بانک کشاورزیشازند روستای تحت محل1شازندمرکزی

محمد باقر 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی15001440

2ساوهمرکزیگاوه شیری624
ساوه بخش مرکزی روستای 

عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد بنورهبانک کشاورزی

625
کارگاه تولید 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد بوالحسنیپست بانکشازندروستای جمال آباد1شازندمرکزی

626
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی975975محمد ترکی نژادبانک کشاورزیشازند روستای چهار چریک1شازندمرکزی

627
کشت گل 

محمدی
1ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی روستای 

استوج
بانک کشاورزی

محمد تقی 

فتوحی
وزارت جهاد کشاورزی700175

6فراهانمرکزیتریکو دوزی628
روستای -شهرستان فراهان

تلخاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد تلخابیصندوق کارآفرینی امید

629
زنبور عسل 

 کندو500
3زرندیهمرکزی

زرندیه بخش خرقان 

روستای منجقان
وزارت جهاد کشاورزی11201120محمد تیموریبانک کشاورزی

630

فرآوری و بسته 

بندی میوه و 

سبزیجات

پست بانکشازند زالیان پل دو اب27شازندمرکزی
محمد جمال 

عدلی
وزارت جهاد کشاورزی300007000

631

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

2خمینمرکزی
بلوار شهدای - خمین 

دانشجو
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد جهانشاهیبانک توسعه تعاون
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632

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1آشتیانمرکزی

 –شهرستان آشتیان 

 –دهستان سیاوشان 

خ  –روستای دستجرده 

پ  –ک اکبری  –قدس 

1933

بانک کشاورزی

محمد جواد 

رضایی 

دستجردئی

وزارت جهاد کشاورزی800800

633
پرورش ماهی 

قزل آال
1اراکمرکزی

مرزیجران،کمربندی 

جدید،جاده کوره آجر پزی
پست بانک

محمد جواد 

صالحی 

مرزیجرانی

وزارت جهاد کشاورزی750750

634
کشت گیاهان 

داروی زعفرانی
بانک کشاورزیروستای خاوه1دلیجانمرکزی

محمد جواد 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی510510

635
توجیهی کشت 

خیار خاکی
3اراکمرکزی

اراک شهرک گلخانه ای 

امان اباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد حبیبیبانک توسعه تعاون

636
پرورش گاو 

شیری
2اراکمرکزی

اراک روستای مرزیجران 

 جاده فراهان11کیلومتر 
بانک کشاورزی

محمد حسن 

ضرغامی
وزارت جهاد کشاورزی22502250

637
اصالح نژاد گاو 

شیری
بانک کشاورزیشازند روستای راشان1شازندمرکزی

محمد حسن 

غالمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

638
کشت گل 

محمدی
2ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی روستای 

استوج
بانک کشاورزی

محمد حسن 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی560120

1خندابمرکزیگل محمدی639
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
بانک کشاورزی

محمد حسین 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی125125

پست بانکشازند خیابان امام خمینی1شازندمرکزیزنبورداری640
محمد حسین 

مشیدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

641
کشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی510510محمد حمیدیبانک کشاورزیمزرعه کندقه-نراق1دلیجانمرکزی

642
پرواربندی 

گوساله پرواری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد خلیلیبانک کشاورزیشازند روستای نهرمیان1شازندمرکزی
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1شازندمرکزیزنبورداری643
شازند خیابان امام سجاد 

کوچه ناصر میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی450450محمد خوش نوازبانک کشاورزی

3اراکمرکزیتولید پوشاک644
روستای دهنمک خیابان 

شهید عباس دهنمکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200محمد دهنمکیصندوق کارآفرینی امید

645

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد رجبی فربانک کشاورزیروستای فرنق- خمین 2خمینمرکزی

646
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
3خندابمرکزی

- بخش قره چای - خنداب 

روستای مس سفلی
وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد رحمتیپست بانک

647
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1دلیجانمرکزی

دلیجان روستای واران 

جاسب
بانک کشاورزی

محمد رضا 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

7خمینمرکزیاشتغال648
خمین جاده اراک روبروی 

شهرک صنعتی تاالر مهتاب
پست بانک

محمد رضا 

کریمیان
200005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

649

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژد شده

وزارت جهاد کشاورزی40004000محمد رضاییبانک کشاورزیشهرستان خنداب3خندابمرکزی

650
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
160160محمد رضائیصندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای سمقاور2کمیجانمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

651
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی270270محمد رفیعیپست بانکاراک روستای موت آباد1اراکمرکزی

652
روستای بدون 

بیکار زرنوشه
صندوق کارآفرینی امیداشتیان روستای زرنوشه2آشتیانمرکزی

محمد زرنوشه 

فراهانی
صندوق کارآفرینی امید600600

653
کشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی625625محمد زهره وندیبانک کشاورزیروستای شهید2خندابمرکزی
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654
کشت گل 

محمدی
3خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

عباس اباد
وزارت جهاد کشاورزی1875188محمد زهره وندیبانک کشاورزی

655

تجهیز دفتر 

خدمات بانکی 

روستایی

1ساوهمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

روستای -بخش نوبران-ساوه

سامان

500500محمد سلمانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

656
پرورش زنبور 

عسل
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

ثمر دشت علیا
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد سلیمیبانک کشاورزی

657
ساخت احجام 

چوبی سنتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

روبه روی مسجد - گازران

(عج)صاحب الزمان 

200200محمد سهروردیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160160محمد شمشیریصندوق کارآفرینی امیدروستای فضل اباد1کمیجانمرکزیمنبت کاری658
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

659
گاوداری وتولید 

کنسانتره
6اراکمرکزی

روستای مالک اباد خیابان 

فوالد درخشان ر وبروی 

مرغداری قلمی

صندوق کارآفرینی امید
محمد 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1شازندمرکزیزنبورداری660
شازند زمین های کشاورزی 

آستانه
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد شیری لردبانک کشاورزی

661

بسته بندی و 

غنی سازی 

خوراک دام

5شازندمرکزی
روستای - بخش زالیان 

اسکان
وزارت جهاد کشاورزی39003900محمد صابربانک توسعه تعاون

662
دامداری 

صنعتی پرواری
5زرندیهمرکزی

چاه اب -خشکرود -زرندیه 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000محمد عابدبانک کشاورزی

663
طراحی و تولید 

مبلمان خانگی
12اراکمرکزی

-روستای شهسواران - اراک 

 خیابان امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000محمد عباسیصندوق کارآفرینی امید
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664

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1خمینمرکزی
روستای امام زاده - خمین 

یوجان
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد عزیزیانبانک توسعه تعاون

665

تولید نان 

سنتی پیران 

رستاک

1تفرشمرکزی
تفرش شهرک صنوف خ 

کاریابی جنوبی سوله اول
وزارت جهاد کشاورزی950950محمد عسکریبانک کشاورزی

666
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای راونج2دلیجانمرکزی

محمد علی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

667
بهره برداری 

گاو شیری
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

نصیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی21502150محمد علی زارعیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا یحیی7خندابمرکزیگاو شیری668
محمد علی 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی80008000

2تفرشمرکزیخرید کمباین669

استان مرکزی شهرستان 

تفرش دهستان کوه پناه 

روستای کشه

بانک کشاورزی
محمد علی کشه 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی18501850

670
پرورش گاو 

شیری
2فراهانمرکزی

فراهان فرمهین روستای 

سلیم اباد
وزارت جهاد کشاورزی28802880محمد فراهانیبانک کشاورزی

2فراهانمرکزیخرید کمباین671
شهرستان فراهان روستای 

شتریه
وزارت جهاد کشاورزی19301930محمد فراهانیبانک کشاورزی

672
پرورش گاو 

شیری
5اراکمرکزی

اراک جاده فراهان روستای 

ایبک آباد جنب منبع آب
بانک کشاورزی

محمد فراهانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی42604260
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673

امکان سنجی 

تولید خالل 

سیب زمینی به 

روش 

F rench 

fries

75کمیجانمرکزی

-روستای سمقاور- کمیجان

 47 فرعی از 25پالک 

 15واقع در بخش - اصلی

 5در فاصله - ثبتی کمیجان

کیلومتری کمیجان

وزارت جهاد کشاورزی4800048000محمد قابضیبانک توسعه تعاون

674
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

شهید
بانک کشاورزی

محمد قربان 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی188188

675

طرح توجیهی 

گلخانه 

هیدروپونیک

6اراکمرکزی

اراک روستای امان آباد 

شهرک گلخانه ای مهرگان 

59 قطعه 6خیابان الله 

وزارت جهاد کشاورزی27902790محمد قلیبانک کشاورزی

676
تولیدی کفش 

مردانه
6فراهانمرکزی

فراهان فرمهین روستای 

کاظم اباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد کاظم 

آبادی فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640

2خندابمرکزیکشت زعفران677
شهرستان خنداب روستای 

آقداش
وزارت جهاد کشاورزی11001100محمد کریمیپست بانک

1ساوهمرکزیزنبورداری678
بخش مرکزی روستای 

نیوشت،
وزارت جهاد کشاورزی450450محمد کریمیبانک کشاورزی

679
تولیدی لباس 

بچه گانه
4شازندمرکزی

شازند روستای حصار 

محمدیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد کریمیپست بانک

680
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی172172محمد محمدنژادبانک کشاورزیروستای نازی1خمینمرکزی

2خمینمرکزیگلخانه681
خمین روستای حسین آباد 

سادات
وزارت جهاد کشاورزی45003335محمد محمدیپست بانک

682
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای نصرت آباد1دلیجانمرکزی

683
پرورش صیفی 

جات و گل رز
3اراکمرکزی

اراک روستای امان اباد 

مجتمع گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی50005000محمد محمودیبانک کشاورزی



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

684

پرورش و 

نگهداری زنبور 

کلنی64عسل 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران روستای 

سنگگ
بانک کشاورزی

محمد 

مرشدخانلو فرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

685
اصالحی نژاد 

بومی به شال
وزارت جهاد کشاورزی15201520محمد مقصودیبانک کشاورزیروستای عیسی آباد2محالتمرکزی

686

تولید مصنوعات 

چوبی و کابینت 

و تجهیز کارگاه

3شازندمرکزی
شازند روستای باغ برآفتاب 

خیابان جهاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد نعیمیبانک توسعه تعاون

687
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

مرکزی شهرستان خنداب 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد نعیمیبانک کشاورزی

688

اصالح نژاد 

سیمنتال گاو 

شیری

پست بانکشازند روستای پرکله1شازندمرکزی
محمدابراهیم 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی500500

689
پرواربندی 

گوسفند
بانک توسعه تعاونشازند روستای اسکان4شازندمرکزی

محمداسمعیل 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

690

واحد پرواربندی 

گوساله صنعتی 

 راسی60

2اراکمرکزی
اراک روستای امان آباد 

14 پالک اصلی 8بخش 
وزارت جهاد کشاورزی25002500محمدتقی زارعبانک کشاورزی

691
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدتقی غفاریبانک کشاورزیروستای میشیجان1خمینمرکزی

692
تولید فراوری 

جانبی انگور
بانک توسعه تعاونروستای هزاوه5اراکمرکزی

محمدحسن 

طالب بگی هزاوهء
وزارت جهاد کشاورزی92029202
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693
پرورش گاو 

شیری
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

مس سفلی
بانک کشاورزی

محمدحسن 

مظفری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

694

توسعه وتجهیز 

 ICTدفتر

فناوری 

اطالعات 

وارتباطات 

روستایی 

وخدمات 

الکترونیک

1دلیجانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی

-روستای راوه -دلیجان

خیابان امام خمینی 

ساختمان دفتر خدمات (ره)

بانکی پست بانک راوه

پست بانک
محمدحسین 

حاج علی
700700

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیشازند روستای غینر1شازندمرکزیزنبورداری695
محمدحسین 

محسنی
وزارت جهاد کشاورزی710710

1خندابمرکزیگل محمدی696
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی125125محمدرضا چگینیبانک کشاورزی

697

پرورش بره 

 40پرواری 

راسی

بانک کشاورزیکمیجان روستای خسروبیگ1کمیجانمرکزی

محمدرضا 

خسروبکی 

بزچلویی

وزارت جهاد کشاورزی300300

698
دامداری 

راسی شیری19
صندوق کارآفرینی امیداراک روستای دهنمک4اراکمرکزی

محمدرضا ده 

نمکی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

4فراهانمرکزیتریکو دوزی699
تلخاب کوی -فراهان-اراک

طبیعت
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300محمدرضا رضاییصندوق کارآفرینی امید

700

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700محمدرضا رضاییبانک توسعه تعاونخمین خیابان تختی1خمینمرکزی

701
اقامتگاه بوم 

گردی
22002200محمدرضا صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای انجدان4اراکمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکروستای جودان1محالتمرکزیپرورش گوساله702
محمدرضا 

فریدونی
وزارت جهاد کشاورزی750750

703
پرورش گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا مدنیصندوق کارآفرینی امیدمحالت روستای چهل رز1محالتمرکزی

704
پرورش گوساله 

پرواری
2اراکمرکزی

اراک جاده فراهان رو 

مشهدالکوبه
بانک کشاورزی

محمدرضا 

مزیدآبادی 

فراهانی

وزارت جهاد کشاورزی20002000

705

تولید قطعات 

فلزی خودرو و 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000محمدرضا ملکیصندوق کارآفرینی امیداراک روستای احمدآباد2اراکمرکزی

706

کاشت و 

برداشت گل 

محمدی

بانک توسعه تعاونجنب شهرک صنعتی-ارقده1محالتمرکزی
محمدرضا 

مهدیزاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

707
پروش گوسفند 

پرواری
بانک کشاورزیروستای خوراوند1خمینمرکزی

محمدصادق 

صفائی
وزارت جهاد کشاورزی900900

708
تولید ادوات 

کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدشازند روستای کرک1شازندمرکزی

محمدطاهر 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت جهاد کشاورزی18001800محمدعلی امیریبانک کشاورزیروستای سیاوشان1آشتیانمرکزیخرید کمباین709

710
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی900900محمدعلی صفائیبانک کشاورزیروستای خوراوند1خمینمرکزی

711
پرورش بز 

آلپاین
2فراهانمرکزی

روستای مشهد -فراهان 

زلف آباد
بانک کشاورزی

محمدعلی 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

712
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدعلی کریمیبانک کشاورزیخنداب روستای آقداش1خندابمرکزی

1زرندیهمرکزیزنبور داری713
زرندیه بخش خرقان 

روستای منجقان
بانک کشاورزی

محمدکاظم 

سبزی
وزارت جهاد کشاورزی530530



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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714
پرورش گاو 

شیری
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دهنو
بانک کشاورزی

محمدکریم 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

715

محصوالت 

گلخانه ای 

سبزی و صیفی

وزارت جهاد کشاورزی51005100محمود افشار مهربانک کشاورزیشهرستان کمیجان3کمیجانمرکزی

716
تولید پوشاک 

زمستانی
2فراهانمرکزی

فراهان فرمهین دهستان 

تلخاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600محمود تلخابیصندوق کارآفرینی امید

717
توسعه 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی500500محمود حدادیپست بانکشازند روستای پاکل1شازندمرکزی

718
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود خسرویبانک کشاورزیشازند روستای حک سفلی2شازندمرکزی

719

تولید کیف و 

کوله و چمدان 

و پوشاک 

ورزشی

5خندابمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

خنداب بخش قره چای 

روستای دهشیرخان

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300محمود رحمانیصندوق کارآفرینی امید

720
تولید کفش 

بچگانه
10فراهانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی

روستای شیرین آباد -فراهان

کوچه مسجد امام حسین -

کوچه نانوایی سنگک -2(ع)

طبقه همکف-

پست بانک
محمود شیرین 

آبادی فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

721
توسعه 

زنبورداری
پست بانکشازند روستای چهارچریک1شازندمرکزی

محمود علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

722
پرورش ماهیان 

گرمابی
1تفرشمرکزی

-آیت اله صدوقی -تفرش 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمود فروهرصندوق کارآفرینی امید
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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723

پرورش گاو 

 15شیری مولد 

راسی

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

مراد خانلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود قاسمیبانک کشاورزی

724
گوساله پرواری 

 راسی50
وزارت جهاد کشاورزی38501450محمود یاریبانک توسعه تعاونساوه روستای اوجان3ساوهمرکزی

725
پرورش زنبور 

عسل
1اراکمرکزی

اراک بخش مشک آباد 

روستای مراد آباد
بانک کشاورزی

مرتضی حسینی 

خو
وزارت جهاد کشاورزی650650

وزارت جهاد کشاورزی24002400مرتضی رجبیپست بانکروستای مهر سفلی3خندابمرکزیگاو شیری726

727

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران روستای 

زنبر
وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی رستمیپست بانک

2زرندیهمرکزیزنبور داری728
زرندیه بخش خرقان 

روستای منجقان
وزارت جهاد کشاورزی700560مرتضی سبزیبانک کشاورزی

729

پرورش ماهیان 

سردآبی در 

استخر

وزارت جهاد کشاورزی210210مرتضی سرلکیبانک کشاورزیروستای فرفهان- خمین 2خمینمرکزی

730

پرورش و 

نگهداری 

گوسفند داشتی 

 100ظرفیت 

راس در هر دوره

3شازندمرکزی

شهرستان -استان مرکزی

-بخش قره کهریز-شازند

روستای آبباریک

وزارت جهاد کشاورزی15501550مرتضی طالبیبانک کشاورزی

200200مرتضی علیخانیپست بانکشازند روستای علی اباد1شازندمرکزیمعرق کاری731
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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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 

732

توسعه و تبدیل 

به گل خانه 

هیدروپونیک

3اراکمرکزی

اراک روستای امان اباد 

 فرعی از 113 پ 8بخش 

 اصلی14

وزارت جهاد کشاورزی40004000مرتضی فروغی فربانک کشاورزی

733
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش ییالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی قنبریپست بانک

734
پرورش گاو 

شیری اصیل
17اراکمرکزی

جاده 30اراک کیلومتر

فراهان بعد از غیاث 

آبادمزرعه سنقرآباد

وزارت جهاد کشاورزی2500025000مرتضی مرادیبانک کشاورزی

735

پست بانک 

خدمات )

فناوری 

(ICTاطالعات

700700مریم باباخانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردیجان1آشتیانمرکزی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

110110مریم بختیاریپست بانکشازند روستای سورانه1شازندمرکزیمنجوق دوزی736
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم بیاتپست بانکشازند روستای البرز1شازندمرکزیقالب بافی737
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

738

پرورش واصالح 

نژاد گاو دورگ 

با هلشتاین

وزارت جهاد کشاورزی25102510مریم چراغیبانک کشاورزیروستای عباس اباد2فراهانمرکزی

100100مریم حسنیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای دستجرده1شازندمرکزیبافتنی سنتی739
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

740
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

کوچه - خیابان ولیعصر 

کوچه شهید خانه  )کبابی 

منزل محمد خارقی - (زر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خارقیبانک توسعه تعاون
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741

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

وزارت جهاد کشاورزی14401440مریم رزجیبانک کشاورزیکمیجان روستای کلوان1کمیجانمرکزی

742
احداث فروشگاه 

پوشاک
1ساوهمرکزی

-روستای طرازناهید - ساوه 

-  متری یاس 20 نبش 

روبروی نانوایی بربری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم زارعصندوق کارآفرینی امید

743

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای 

سبزی و )

(صیفی جات

1اراکمرکزی

روستای امان آباد - اراک 

مجتمع گلخانه ای امان )

(آباد

وزارت جهاد کشاورزی600600مریم سیفوریبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیقالی بافی744

- روستای یل آباد -ساوه 

کوچه - خیابان امام خمینی 

شهید رنجبر

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090مریم شاه باغیصندوق کارآفرینی امید

745
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- بخش مرکزی - ساوه 

- دهستان طراز ناهید 

3ولیعصر- خیابان ولیعصر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160مریم شهبازیصندوق کارآفرینی امید

746

ساخت کندو 

مریم شیخ )

(حسینی 

بانک کشاورزیخمین روستای میشیجان2خمینمرکزی
مریم شیخ 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

747
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

جاده قدیم ساوه به - ساوه 

روستای صالح - سلفچگان 

ابتدای روستا- آباد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مریم صمدیصندوق کارآفرینی امید

748
احداث فروشگاه 

پوشاک
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

هریسان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم قمریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی600600مریم کرمعلیپست بانکمحالت محمداباد1محالتمرکزیگل محمدی749
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750
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای محسن -آشتیان 

کوچه سعادت- آباد 

صندوق کارآفرینی امید
مریم محسن 

آبادی فراهانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی350350مریم مرادی تباربانک کشاورزیشازندروستای سرسختی1شازندمرکزیزنبورداری751

752
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای هریسان - ساوه 

منزل شخصی علی اوسط 

صفایی فرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070مریم مسعودیصندوق کارآفرینی امید

1آشتیانمرکزیگلیم بافی753
شهرستان - استان مرکزی 

روستای سرهرود-آشتیان 
7070مریم نورمحمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

754
احداث کارگاه 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم همتیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره چای- ساوه 1ساوهمرکزی

755

ساخت 

مصنوعات 

 MDFچوبی 

در حجم باال با 

قیمت مناسب 

و کیفیت باال

3تفرشمرکزی

- بعد از گلزار شهدا- تفرش

خیابان - شهرک اصناف

- کوچه کاریابی- رهبر

کابینت سازی گنجه

پست بانک
مسعود حسین 

جانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

756

پرورش دهند و 

تولید کننده 

گل محمدی

3اراکمرکزی
- روستای هزاوه - اراک

اراضی کوهمال
وزارت جهاد کشاورزی500500مسعود ذوالفقاریبانک کشاورزی

757

اصالح نژاد 

سیمنتال 

پرورش گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی26151320مسلم صفریبانک کشاورزیشازند روستای کوسعلی2شازندمرکزی
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758
تولید ملکه 

زنبور عسل
1اراکمرکزی

اراک روستای حسین آباد 

بغدادی جنب تاالر یاس
وزارت جهاد کشاورزی250250مسلم فراهانیپست بانک

759

مرکز تلفن 

ابری به همراه 

نرم افزار تحت 

ب مدیریت .و

مشتریان

2زرندیهمرکزی
زرندیه بخش خرقان مجتمع 

شتر مرغ
15001500مسیعود بیاتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

760
گوساله)دامداری

( پرواری
2اراکمرکزی

اراک روستای میچان 

فراهان خیابان دکتر 

شریعتی کوچه شهید نبی 

اله اسدی

وزارت جهاد کشاورزی16001600مصطفی اسدیصندوق کارآفرینی امید

761

کارگاه صنایع 

دستی 

پیکرتراشی

1فراهانمرکزی
روستای حاتم آباد روبروی 

حمام قدیم
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی حاتمی 

نسب
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

762
کشت گل 

محمدی
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

قشالق عباس آباد
بانک کشاورزی

مصطفی زهره 

وندی
وزارت جهاد کشاورزی625625

763

طرح توسعه 

دفتر ای سی 

تی روستایی

1اراکمرکزی
استان مرکزی روستای 

خیرآباد خ رسالت
800800مصطفی زینلیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

764

ساخت قطعات 

و ادوات صنعتی 

و کشاورزی

1تفرشمرکزی
استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای آسیاب جالل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مصطفی شهرابیبانک کشاورزی

765

پرورش گاو 

 18شیری مولد 

راسی

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی15001500مصطفی صدیفبانک کشاورزی

766
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
1خندابمرکزی

روستای - خنداب - مرکزی 

قلیچ تپه
پست بانک

مصطفی هاشمی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی525525
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767
پرورش زنبور 

عسل
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای آسیاب جالل
وزارت جهاد کشاورزی500500مظاهر نوروزیبانک توسعه تعاون

768

تولید پرورش و 

کشتار و بسته 

بندی بلدرچین

6دلیجانمرکزی
شهرستان دلیجان روستای 

دودهک حجت آباد
وزارت جهاد کشاورزی90009000معصومه ابراهیمیپست بانک

769
تولید مصنوعات 

چرم
1شازندمرکزی

آستانه خ امام حسین 

تعویض روغنی
195195معصومه امیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

770
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی375375معصومه چگینیبانک کشاورزی

771
بسته بندی 

سبزیجات تازه
2فراهانمرکزی

شهرستان -استان مرکزی

شهر فرمهین-فراهان
پست بانک

معصومه حاجی 

میرزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

772
اقامتگاه بوم 

گردی
پست بانکروستای مزور2محالتمرکزی

معصومه حسین 

بیکی
664664

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

773
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

هریسان خ شهدا، خواربار 

فروشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070معصومه رستمیصندوق کارآفرینی امید

774
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه سلیمیبانک توسعه تعاونروستای یاتان1ساوهمرکزی

775

پرورش گوساله 

 30پرواری 

راسی صنعتی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

الالیین
وزارت جهاد کشاورزی23002300معصومه شفیعیانبانک توسعه تعاون

1آشتیانمرکزیگلیم بافی776

شهرستان - استان مرکزی 

روستای سیاوشان -آشتیان 

جنب مخابرات- 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه صالحی 

سیاوشانی
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت800800معصومه صباغیصندوق کارآفرینی امیدزرندیه روستای حکیم آباد2زرندیهمرکزیتولیدی پوشاک777

778
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی10001000معصومه عبدلیبانک کشاورزیکمیجان روستای چلبی2کمیجانمرکزی

779
کشت نهال و 

بذر
2ساوهمرکزی

ساوه بخش نوبران روستای 

خانقاه
وزارت جهاد کشاورزی850850معصومه غفاریبانک کشاورزی

780
خیاطی تولید 

زنانه و دخترانه
3ساوهمرکزی

ساوه بخش مرکزی روستای 

14یل اباد کوچه ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200معصومه فضلیبانک توسعه تعاون

781
کارگاه قالب 

بافی
100100معصومه کاظمیپست بانکشازند روستای ضیا اباد1شازندمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

782

بافتنی های 

بافت با )سنتی

چهار میل یا 

(پنج میل

صندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای کوت اباد1کمیجانمرکزی
معصومه کوت 

آبادی
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

783

اجرا و تکمیل 

کاشت گل 

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی12601260منصور امیرخانیپست بانکروستای محمدآباد- محالت 3محالتمرکزی

784
احداث باغ گل 

محمدی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

منصور بارانی 

حسین ابادی
وزارت جهاد کشاورزی125125

785
اصالح نژاد گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500منصور بیاتبانک کشاورزیشازند روستای حسین اباد1شازندمرکزی

786
 25گاوداری 

راسی گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000منصور رفیعیبانک کشاورزیروستای قلعه ازرج4خندابمرکزی

1دلیجانمرکزیگل محمدی787

-روستای الران. دلیجان

مشهد اردهال مزرعه حسین 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی500500منصور شعبانیبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی76927692منصور کر دآبادیبانک کشاورزیروستای خیرآباد12اراکمرکزیگاو شیری788

789
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500منیر شیخیبانک کشاورزیروستای کفسان2خمینمرکزی

790
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

روستای الوسجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060منیر یلیصندوق کارآفرینی امید

791

خیاطی تولید 

مانتو زنانه و 

دخترانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت959959منیره جهانگردیپست بانکساوه روستای یل آباد6ساوهمرکزی

1شازندمرکزیزنبورداری792

شازند روستای اکبراباد 

جنب مسجد ابوالفضل خ 

جهاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدیه سبزیبانک کشاورزی

793

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700500مهدی ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای بهدشت- خمین 2خمینمرکزی

794

مجتمع 

خدماتی و 

تفریحی

2اراکمرکزی

بر .روستای حسین آباد.اراک

ابتدای .جاده اصلی

جنب منزل آقای احد .روستا

حسین آبادی

25002500مهدی احمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای سمقاور1کمیجانمرکزیمنبت کاری795
مهدی ارداللی 

طمعی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

796
کاشت گل 

محمدی
1زرندیهمرکزی

انتهای -2بسیج-ساوه

باالتر از سالن امام -2بسیج

جنب چاپخانه ترنم-علی

وزارت جهاد کشاورزی440440مهدی اوتادیبانک کشاورزی

797
تولید وساخت 

صنایع دستی
3خمینمرکزی

شهرستان خمین روستای 

اسنفجه
16001600مهدی اویسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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798
پروش گوسفند 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی735735مهدی باقریبانک کشاورزیروستای جهان قلعه1خمینمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی12801280مهدی خراسانیبانک توسعه تعاونزیر بلوار دهکده گل-محالت2محالتمرکزیتجهیز گلخانه799

وزارت جهاد کشاورزی12801280مهدی خلیلی رادبانک کشاورزیروستای خیرآباد2اراکمرکزیکمباین800

801
گوساله پرواری 

 راسی70
2خندابمرکزی

بخش - شهرستان خنداب 

روستای نعمتیه- قره چای 
وزارت جهاد کشاورزی13001300مهدی خیریبانک کشاورزی

802

ساخت 

پرژکتورهای 

ماشینهای 

کشاورزی

2اراکمرکزی
اراک جاده تهران روستای 

احمد اباد بن بست البرز
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مهدی دیباچیصندوق کارآفرینی امید

803
زنبور داری و 

فرآوری عسل
وزارت جهاد کشاورزی950950مهدی رجبیبانک توسعه تعاوندلیجان روستای راونج2دلیجانمرکزی

804

پرورش گاو 

 10شیری مولد 

راسی

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

سیف اباد
وزارت جهاد کشاورزی20302030مهدی رستمیبانک کشاورزی

200200مهدی رضاییپست بانکشازند روستای چشمه سار1شازندمرکزیمعرق کاری805
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی رفیعیبانک کشاورزیشازند روستای قلعه بالمان1شازندمرکزیزنبورداری806

807
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی270270مهدی رفیعیپست بانکاراک روستای موت آباد1اراکمرکزی

2فراهانمرکزیخرید کمباین808
شهرستان - استان مرکزی

روستای شتریه- فراهان
بانک کشاورزی

مهدی شتریه 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

809
زنبورداری و 

فرآوری عسل
1شازندمرکزی

شازند زمین های روستای 

عمارت
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی شهبازیبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدروستای غیاث اباد5فراهانمرکزیپوشاک مانتو810
مهدی غیاث 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640

3فراهانمرکزیخرید کمباین811
فراهان فرمهین روستای 

فشک
وزارت جهاد کشاورزی12601260مهدی فشکیبانک کشاورزی

812

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کلنی70عسل 

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

عباس اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی قربانیبانک کشاورزی

813
پرورش دام 

سبک
1خندابمرکزی

مرکزی شهرستان خنداب 

روستای دهنو
بانک کشاورزی

مهدی قلعه 

خندابی
وزارت جهاد کشاورزی300300

814
تولید مبل 

ومنبت چوب
200200مهدی کریمیصندوق کارآفرینی امیدکمیجان روستای فضل آباد1کمیجانمرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

815
پروش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیددشت چال- آشتیان 1آشتیانمرکزی

مهدی کشفی 

آشتیانی
وزارت جهاد کشاورزی900900

816
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700500مهدی کوچکیبانک توسعه تعاونخمین1خمینمرکزی

1زرندیهمرکزی هکتار1زعفران 817
زرندیه روستای حسین آباد 

گلزار شهدا منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی گودرزیبانک کشاورزی

818
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی مختاریبانک کشاورزیخمین روستای جلماجرد1خمینمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی18001800مهدی مرادآبادیبانک کشاورزیروستای مرادآباد1اراکمرکزیگاو شیری819

820

زنبورستان 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی نباتیبانک کشاورزیاحمدآباد- خمین 2خمینمرکزی

بانک کشاورزیروستای نوده- آشتیان 1آشتیانمرکزیخرید کمباین821
مهدی نوده 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی18501850
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822
 80بره پرواری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی نوروزیپست بانکروستای ور علیا1محالتمرکزی

2اراکمرکزیساخت مبلمان823
اراک روستای نظم آباد 

7کوهساران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی نوروزیصندوق کارآفرینی امید

824
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای الوسجرد - ساوه 

خیابان ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070مهدیه کرمیصندوق کارآفرینی امید

825
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آشتیانمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای محسن -آشتیان 

کوچه سعادت- آباد 

صندوق کارآفرینی امید
مهدیه محسن 

آبادی فراهانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

826
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهران ابراهیمیبانک کشاورزیروستای بهدشت1خمینمرکزی

بانک کشاورزیروستای میچان2اراکمرکزیکمباین827
مهرداد آقاجانی 

موچانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

828
 ictدفتر 

روستایی
1شازندمرکزی

روستای - شهرستان شازند

پاکل
500300مهرداد حیدریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

829
احداث کارگاه 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهری عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای یل آباد- ساوه 1ساوهمرکزی

1شازندمرکزیبافندگی830
روستای قله نو رحیم خان 

بخش سربند
110110مهری قاسمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

831
تولید زعفران و 

پیاز زعفران
وزارت جهاد کشاورزی400400مهناز عباسیبانک کشاورزیعلیدرزی1ساوهمرکزی

832
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
وزارت جهاد کشاورزی510510مهین دالوریبانک کشاورزیروستای فیروز آباد دلیجان1دلیجانمرکزی

وزارت جهاد کشاورزی1300800مهین عابدیبانک توسعه تعاونروستای اکبر اباد1شازندمرکزیپرورش قارچ833

834

پروش گوساله 

 30پرواری 

راسی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران روستای 

چمران
وزارت جهاد کشاورزی17001700موسی شکوریصندوق کارآفرینی امید
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835
کارگاه چرم 

دوزی
صندوق کارآفرینی امیدشازند روستای ورقا1شازندمرکزی

میترا علی 

محمدی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3فراهانمرکزیخرید کمباین836
فراهان فرمهین روستای 

تبرته
وزارت جهاد کشاورزی11801180میثم کاظمیبانک کشاورزی

837
مبلمان و 

مصنوعات چوبی
2تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش شهرک اصناف کوچه 

پروفسور حسابی قوام زاده 

24جنوبی قطعه ی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500میالد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

838
احداث باغ گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی250250میالد رضاییبانک کشاورزیشهرستان خنداب1خندابمرکزی

839
روستای بدون 

بیکار زرنوشه
صندوق کارآفرینی امیدآشتیان روستای زرنوشه1آشتیانمرکزی

میالد زرنوشه 

فراهانی
صندوق کارآفرینی امید450450

840

تولید بذر گندم 

گواهی شده 

طبقه سرداری

6اراکمرکزی

 جاده 35کیلومتر -اراک

جنب پلیس راه -فرمهین

فرمهین اراک

وزارت جهاد کشاورزی1000010000نادر احمدیبانک کشاورزی

1خندابمرکزیگل محمدی841
شهرستان خنداب روستای 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی250250نادر چگنیبانک کشاورزی

842

طرح توجیحی 

تولید نان فتیر، 

کسمه، فانتزی 

و نانهای حجیم

6اراکمرکزی
- روستای قاسم آباد 

روبروی مرکز مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000نادر نوریبانک توسعه تعاون

843

تولید انواع 

چمدان، ساک 

کیف

15خندابمرکزی

روستای - بخش قره چای 

جنب مدرسه - خانقاه 

شهیدان تقی زاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت150005500ناصر پورتوکلیانپست بانک
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844

طرح تجهیز 

کارگاه ساخت 

مبلمان

2اراکمرکزی
روستای شهسواران محله 

پایین جنب مسجد الغدیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر جعفریبانک توسعه تعاون

845
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی21002100ناصر رضاییبانک کشاورزیشازند روستای چشمه سار1شازندمرکزی

846
کشت گل 

محمدی
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

جاورسیان
وزارت جهاد کشاورزی625188ناصر قدمیبانک کشاورزی

847
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد - ساوه 

8ولیعصر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ناهید مسعودیصندوق کارآفرینی امید

848
پرورش زنبور 

عسل
1اراکمرکزی

اراک جاده حسین آباد 

بغدادی روبروی تاالر یاس
بانک توسعه تعاون

نبی اهلل صادقیه 

خلج
وزارت جهاد کشاورزی120120

849
گوسفند 

(نوسازی)داشتی
بانک کشاورزیکمیجان روستای اسفندان1کمیجانمرکزی

نبی اله بیرامی 

بزچلوئی
وزارت جهاد کشاورزی750750

صندوق کارآفرینی امیدروستای حک علیا1شازندمرکزیگلیم بافی850
نجمه سادات 

حسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آشتیانمرکزیگلیم بافی851
شهرستان - استان مرکزی 

روستای دستجرده- آشتیان 
صندوق کارآفرینی امید

نرگس رضائی 

دستجردهء
7070

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

852
صنایع چوبی 

MDF
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700نصراله موالئیپست بانکتفرش شهرک صنوف5تفرشمرکزی

853
پرورش زنبور 

عسل
1اراکمرکزی

اراک روستای موت آباد 

نهالستان منابع طبیعی 

جنب زندان و سایر نقاط 

استان

وزارت جهاد کشاورزی400400نعمت اله رفیعیبانک کشاورزی

854
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی500500نقی صفابانک کشاورزیزنبر-روستای سنگک1ساوهمرکزی
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855

طرح توجیه 

فنی ، مالی و 

اقتصادی 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل با ظرفیت 

هفتاد کندو

1ساوهمرکزی
روستای - غرق آباد- ساوه 

منطقه دشتک- سنگگ 
وزارت جهاد کشاورزی500500نقی گلشنبانک کشاورزی

856
 38دامداری 

راسی شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000نیره روستائیبانک کشاورزیاراک داودآباد7اراکمرکزی

1ساوهمرکزیزنبور داری857

شهرک علوی خیابان ثامن 

- الحجج کوچه سوم 

 - 6مجتمع بهاران طبقه 

33واحد 

وزارت جهاد کشاورزی400400هاجر صابربانک توسعه تعاون

858
تهیه تجهیزات 

بیشخوان
1ساوهمرکزی

ساوه روستای طرازناهید خ 

امام
700700هاشم آبیارصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

859

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی
روستای شهسواران خیابان 

پاسداران
200200هانی افشاربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی810810هرمز اسدیبانک کشاورزیکمیجان روستای اسفندان3کمیجانمرکزیکشت زعفران860

وزارت جهاد کشاورزی15001500هوشنگ یزدان فربانک کشاورزیروستای گوره زار2خندابمرکزیگاو شیری861

2فراهانمرکزیخرید کمباین862
شهرستان فراهان فرمهین 

روستای شتریه
وزارت جهاد کشاورزی14061406وحید رضوانپوربانک کشاورزی

863
زنبور عسل 

 کندو250
1زرندیهمرکزی

زرندیه خرقان روستای 

مصرقان
وزارت جهاد کشاورزی880880وحید سعیدیبانک کشاورزی

864

کارگاه صنایع 

دستی منبت 

کاری

1اراکمرکزی

 متری 16روستای گاوخانه 

بشارت بن بست مرغداری 

1222پالک 

200200وحید شمشیریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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865

دامداری گاو 

شیری 

راسی، 30

اصالحی نژاد 

سمینتال

وزارت جهاد کشاورزی20002000وحید وفاییپست بانکروستای سبزکندر3محالتمرکزی

866

پرورش 

زنبورداری و 

فرآوری 

محصوالت 

مرتبط با زنبور 

عسل

1تفرشمرکزی
تفرش دهستان خرازان 

روستای آال
وزارت جهاد کشاورزی843843ولی اهلل گنجعلیپست بانک

867

پروش گوساله 

 30پرواری 

راسی

2ساوهمرکزی
ساوه بخش نوبران روستای 

فستق
صندوق کارآفرینی امید

ولی اله رضابنده 

لو
وزارت جهاد کشاورزی17001700

868

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

وزارت جهاد کشاورزی830830ولی اله شمشیریبانک کشاورزیکمیجان روستای فضل اباد1کمیجانمرکزی

869
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

جوشیروان
وزارت جهاد کشاورزی450450ولی اله غفاریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی24902490ولی اله فراهانیبانک کشاورزیاراک روستای مشهدالکوبه2اراکمرکزیگاو شیری870

1خندابمرکزیکشت زعفران871

اراک شهرستان خنداب 

بخش قره چای روستای 

آقداش

وزارت جهاد کشاورزی17553ولی اله کریمیبانک کشاورزی

872
کشمش سایه 

خشک
5خندابمرکزی

شهر . استان مرکزی 

. خنداب روستای اقداش

. خیابان صاحب زمان 

.خیابان رجایی

وزارت جهاد کشاورزی29001150ولی کریمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

873
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی10581058یاسر سرلکبانک کشاورزیروستای فرج آباد2خمینمرکزی

874
کشت و 

صادرات زعفران
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب شهر 

جاورسیان
وزارت جهاد کشاورزی700700یاسین ابراهیمیبانک کشاورزی

875

بره 

راس195پرواری

ی

2کمیجانمرکزی
کمیجان میالجرد روستای 

امامزاده عباس
وزارت جهاد کشاورزی14501450یاور جلولیبانک کشاورزی

876
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800یداله جانجانهبانک کشاورزیروستای استوه3خندابمرکزی

877
توسعه 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی500463یعقوب فاتحیبانک کشاورزیروستای چقاسیاه1شازندمرکزی

878
 90دامداری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی530530یوسف خراسانیبانک کشاورزیخمین روستای اوچستان1خمینمرکزی

879

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1ساوهمرکزی
 کیلومتری جاده 11ساوه 

سلفچکان روستای دالستان
وزارت جهاد کشاورزی500500یوسف رحمانیبانک کشاورزی

880
پرورش گوساله 

پرواری
4خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

استوه جاده طورگیر
وزارت جهاد کشاورزی20002000یوسف رضا برفیپست بانک

881
زنبورداری و 

فراوری عسل
1شازندمرکزی

شازند روستای سرسختی 

علیا
وزارت جهاد کشاورزی10001000یوسف شیری لردبانک توسعه تعاون

882

احداث 

واحدبوجاری 

وبسته بندی 

حبوبات وغالت 

وخشکبار

8خمینمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

- بخش کمره - خمین 

اراضی ملی محدوده جاده 

خمین به قورچی باشی 

موسوم به دانیان

وزارت جهاد کشاورزی1304713047یوسف طاهریبانک کشاورزی
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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 

2ساوهمرکزیگوسفند داشتی883
ساوه بخش مرکزی روستای 

رضا اباد
وزارت جهاد کشاورزی37603760یوسف لطفی پوربانک کشاورزی

سایر250250ابراهیم اکبریبانک کشاورزیساوه روستای قردین1ساوهمرکزیگوسفند داشتی884

885

پرورش گاو 

دام  )شیری 

(سنگین 

بانک کشاورزیروستای خورچه1آشتیانمرکزی
ابراهیم خروچه 

فراهانی
سایر350350

886
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای کردیجان1آشتیانمرکزی

ابراهیم 

خسروخانی
سایر350350

1خمینمرکزیپرورش گوسفند887
روستای فرنق کوچه شهید 

قدرت اله احمدی
سایر200200ابراهیم رضاییبانک کشاورزی

888
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای وفس

سایر300300ابراهیم سیماییبانک توسعه تعاون

1ساوهمرکزیگاو شیری889
- روستای یل آباد- ساوه 

روبه روی جاده قشالق
سایر450450ابراهیم کاردانبانک کشاورزی

سایر320320ابوالحسن اصالنیبانک کشاورزینوبران روستای آقداش1ساوهمرکزیدامداری890

891
گوسفند داشتی 

 راسی45
2زرندیهمرکزی

مرکزی زرندیه خرقان 

روستای بولوبند
سایر500500ابوالفضل حامدیبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگوسفندداشتی892
- - روستای یل آباد- ساوه 

8ولیعصر 
بانک کشاورزی

ابوالفضل ربانی 

وصال
سایر250250

2محالتمرکزیکاشت زعفران893
استان مرکزی شهرستان 

دهستان آتشکوه-محالت 
سایر10001000ابوالفضل سروشبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربجوقا1دلیجانمرکزیگلیم894
ابوالفضل عبدلی 

دربجوقا
سایر250250
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سایر320320ابوالفضل فتحیبانک کشاورزیغرق آباد روستای کله دشت1ساوهمرکزیدامداری895

896

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دام سبک  )

بانک کشاورزیروستای محسن آباد1آشتیانمرکزی
ابوالفضل محسن 

آبادی
سایر300300

سایر318318ابوالفضل ولدخانیبانک کشاورزینوبران روستای جوشقان1ساوهمرکزیدامداری897

898
پرورش زنبور 

عسل
2کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان اسفندان روستای 

یساول

بانک کشاورزی
ابوالفضل یساولی 

شراهی
سایر250250

سایر700700ابوذر صدقیبانک کشاورزیشازند آستانه2شازندمرکزیزنبورداری899

900
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان اسفندان

سایر250250اجاقعلی قره باغیبانک کشاورزی

901
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان سلیمان فارسی 

کوچه شهید رحمان عزیزی

سایر250250احمد آقامحمدیبانک کشاورزی

902
توسعه 

زنبورداری
سایر500500احمد رحمانیبانک کشاورزیشازند روستای عمارت1شازندمرکزی

903
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای فضل آباد

سایر250250احمد شمشیریبانک کشاورزی

904
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای فضل آباد

سایر250250احمد شمشیریبانک کشاورزی

سایر318318احمد میرزاییبانک کشاورزینوبران روستای یاتان1ساوهمرکزیدامداری905
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سایر250250ارسالن نیک نظرپست بانکساوه روستای دالستان1ساوهمرکزیگوسفندداشتی906

سایر318318اسماعیل جوادیبانک کشاورزیغرق آباد روستای اردمین1ساوهمرکزیدامداری907

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی908

شهرستان - استان مرکزی 

روستای قلعه - ساوه 

شیرخان

سایر250250اسماعیل مرادیصندوق کارآفرینی امید

909
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

غینرجه
بانک کشاورزی

اسمعیل جمالی 

راد
سایر450450

910
دامداری 

گوسفند داشتی
1ساوهمرکزی

جنب -کمربندی -غرق اباد

رستوران شقایق
سایر320300اسمعیل رضاخانلوبانک کشاورزی

911
گوسفند داشتی 

راسی45
2زرندیهمرکزی

مرکزی زرندیه بخش خرقان 

روستای عباس آباد الویر
سایر500500اصغر رمزیبانک کشاورزی

912
پرورش گاو 

شیری
سایر800800اعظم باقریبانک کشاورزیروستای چهل رز- محالت2محالتمرکزی

913
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- روستای غازم آباد - ساوه 

کوچه جنب مسجد امام 

حسین درب دوم

سایر100100اعظم واحدیصندوق کارآفرینی امید

914
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

حصار قلیچ
سایر7070اقدس ساکتصندوق کارآفرینی امید

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند915
استان مرکزی شهرستان 

کمیجان روستای ذادق آباد
بانک کشاورزی

اکبر امیری 

بزچلویی
سایر250250

سایر500500اکبر خانجانیبانک کشاورزیهندودر روستای لوزدر علیاء1شازندمرکزیدامداری916
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سایر500500اله وردی شفیعیبانک کشاورزیشازند روستای اب باریک1شازندمرکزیپرورش گوسفند917

بانک کشاورزیساوه روستای سیف آباد1ساوهمرکزیگاو شیری918
الیاس سلمانی 

اسودی
سایر250250

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند919
کمیجان شهر میالجرد 

محله محمدآباد
بانک کشاورزی

ام البنین 

غالمحسینی
سایر250250

سایر250250امراله دانگوبانک کشاورزیساوه روستای الالیین1ساوهمرکزیگاو شیری920

سایر300300امیر آوانلوبانک کشاورزیغرق آباد خیابان امام1ساوهمرکزیدامداری921

سایر450450امیر علیشاهیبانک کشاورزیساوه روستای احمدآباد1ساوهمرکزیگاو شیری922

923
پرورش 

گوسفند داشتی
1ساوهمرکزی

- روستای یل آباد- ساوه 

کوچه بانک ملت چهار راه 

دوم

سایر250250امیر کشاورزیبانک کشاورزی

سایر250250اهلعلی بهرامیبانک کشاورزیساوه روستای سرخ ده1ساوهمرکزیگاو شیری924

1ساوهمرکزیگوسفندداشتی925
- روستای قره چای - ساوه 

خیابان شهید فرمانی
سایر250250ایوب صفابانک کشاورزی

3ساوهمرکزیدامداری926
ساوه بخش مرکزی روستای 

الالیین
سایر46501800آزاده رحیمیپست بانک

927
گوسفند داشتی 

 راسی30
سایر500500بابعلی رحمتیبانک کشاورزیزرندیه خرقان روستای بریه2زرندیهمرکزی

سایر450450بهادر عسگریبانک کشاورزیساوه روستای احمدآباد1ساوهمرکزیگاو شیری928

929

توسعه ادوات 

کشاورزی و 

تراکتور جفت ، 

گاو آهن و 

ردیف کار

سایر220220بهزاد اسفندیبانک کشاورزیهندودر روستای حاجی بیگ1شازندمرکزی
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930

پرورش و 

نگهداری دام 

گاو )سنگین 

(شیری

1تفرشمرکزی
شهرستان - استان مرکزی 

روستای کوره- تفرش
سایر400400بهمن جعفریبانک کشاورزی

سایر320320بهنام حدادیبانک کشاورزینوبران روستای قارلق1ساوهمرکزیدامداری931

سایر250250پرویز قاسمیبانک کشاورزیساوه روستای قره بالق1ساوهمرکزیگوسفندداشتی932

933
بسته بندی 

خشکبار
پست بانکساوه روستای الوسجرد1ساوهمرکزی

پریسا 

سیدحسینی
سایر500500

934
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان خسروبیگ 

روستای ینگی ملک

سایر250250پیمان نیک ملکیبانک کشاورزی

935

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

بانک کشاورزیروستای زرنوشه1آشتیانمرکزی
ترابعلی قربانی 

زاده
سایر250250

936
تولید نهال 

گردو و بادام
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

- روستای کوکان- تفرش

باالتر از حسینیه

سایر250250تقی پرندوشبانک کشاورزی

937
دامداری گاو 

شیری
سایر500500تقی نجفیبانک کشاورزیاراک روستای ساقی1اراکمرکزی

938

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- بخش مرکزی- تفرش

روستای - دهستان رودبار

کوره

سایر250250جالل قراگزلوبانک کشاورزی

939
پرورش گاو 

شیری
سایر300300جمشید مهدیبانک کشاورزیشازند روستای راشان1شازندمرکزی
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1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند940

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان سعدی

سایر250250جواد جلولیبانک کشاورزی

سایر450450جواد رستمیپست بانکساوه روستای هریسان1ساوهمرکزیگاو شیری941

942
پرورش گاو 

شیری
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان رودبار-تفرش

محله پایین- روستای وسمق

بانک کشاورزی
جواد سهرابی 

اطهر
سایر400400

سایر450450جواد صفایی فردپست بانکساوه روستای مرق1ساوهمرکزیگاو شیری943

سایر250250حامد خراسانیبانک کشاورزیروستای یکه چاه-محالت1محالتمرکزیگوسفندداشتی944

سایر500500حامد عسگریبانک کشاورزیشازند روستای ظهیر اباد1شازندمرکزیپرورش گوسفند945

946
پرورش دام 

سبک
1ساوهمرکزی

شهرستان - استان مرکزی 

روستای صالح آباد- ساوه 
سایر340340حبیب رحیمیپست بانک

947
دامداری گاو 

شیری
1اراکمرکزی

- شهرستان داودآباد- اراک 

خیابان امام کوچه توحید
بانک کشاورزی

حجت اله داود 

آبادی فراهانی
سایر500500

948
پرورش دام 

سبک
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

- روستای کشه- تفرش

ابتدای روستا

سایر400400حجت اله میرزاییبانک کشاورزی

949
کاشت گل 

محمدی
سایر300300حسن آقاباباییبانک کشاورزیروستای عیسی آباد-محالت1محالتمرکزی

950

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دام سبک  )

بانک کشاورزیروستای خورچه1آشتیانمرکزی
حسن خورچه 

فراهانی
سایر350350
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پست بانکروستای دستجان1فراهانمرکزیپرورش گوسفند951
حسن دستجانی 

فراهانی
سایر500500

952
دامداری و 

دامپروری
سایر318318حسن شاهیبانک کشاورزیغرق آباد روستای بالقلو1ساوهمرکزی

953
گوسفند داشتی 

 راسی45
بانک کشاورزیمرکزی زرندیه کریم اباد2زرندیهمرکزی

حسن علی 

فرامرزی
سایر400400

سایر318318حسن فرخبانک کشاورزینوبران روستای توحیدلو1ساوهمرکزیدامداری954

955
پرورش دام 

سبک گوسفند
سایر300220حسن کاشیبانک کشاورزیهندودر روستای لوزدر وسط1شازندمرکزی

956
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1شازندمرکزی

شازند روستای سرسختی 

علیا
سایر250250حسن کریمیبانک کشاورزی

957
طرح تولید 

زعفران
1فراهانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

فراهان بخش مرکزی 

روستای گازران

بانک کشاورزی
حسن گازرانی 

فراهانی
سایر500500

958
گوسفند داشتی 

 راسی45
2زرندیهمرکزی

مرکزی زرندیه روستای 

چلسبان
سایر500500حسن مبین تنهابانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگاو شیری959
روستای قلعه - ساوه 

شیرخان
سایر450450حسن نجاتپست بانک

960

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دام سبک  )

بانک کشاورزیروستای نوده1آشتیانمرکزی
حسن نوده 

فراهانی
سایر350350

961
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حسین اکبریبانک کشاورزیشازند روستای قاقان1شازندمرکزی
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2زرندیهمرکزیطیور تخم گذار962
زرندیه خرقان روستای عین 

اباد
سایر500500حسین اوتادیبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگاو شیری963
نورعلبیک - ساوه روستای 

11ولیعصر 
سایر250250حسین جعفریبانک کشاورزی

964
پرورش دام 

سبک
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای دربر-تفرش
سایر250250حسین حبیبیبانک کشاورزی

965
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای نقوسان- تفرش
سایر400400حسین درودیانبانک کشاورزی

966
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای بزیجان-محالت1محالتمرکزی

حسین سلطان 

محمدی
سایر500500

967
پرورش دام 

سنگین
سایر500350حسین صفدریبانک کشاورزیهندودر1شازندمرکزی

1تفرشمرکزیپرورش گوسفند968

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان رودبار- تفرش

روستای گزاوند

سایر400400حسین علییبانک کشاورزی

969
پرورش 

گوسفند داشتی
1محالتمرکزی

روستای امیرآباد -محالت

بزیجان
سایر300300حسین فرجیبانک کشاورزی

970
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای محمدآباد- تفرش
بانک کشاورزی

حسین 

محمدآبادی
سایر400400

971
گوسفند داشتی 

 راسی45
1زرندیهمرکزی

مرکزی زرندیه بخش خرقان 

روستای چلسبان
بانک کشاورزی

حسینعلی 

کاظمی
سایر350350

سایر318318حمزه یوسفیبانک کشاورزینوبران روستای خانقاه1ساوهمرکزیدامپروری972

1ساوهمرکزیگاو شیری973
- ساوه روستای قردین

کوچه نانوایی
سایر250250حمید حالجیبانک کشاورزی
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974

ساخت و تولید 

دنباله بندهای 

مورد استفاده 

در بخش 

کشاورزی 

دنباله بند )

(تراکتور

1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای آسیاب - تفرش

جالل

سایر250250حمید عباسیبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی975
غرق آباد خیابان امام 

خیابان رسالت
سایر300300حمید قهرمانلوبانک کشاورزی

سایر320320حمید مروتیبانک کشاورزیغرق آباد روستای غازم آباد1ساوهمرکزیدامداری976

بانک کشاورزیروستای نوده- آشتیان 1آشتیانمرکزیخرید کمابین977
حمیدرضا بزرگ 

نیا
سایر13001300

978
گوسفند داشتی 

راسی45
1زرندیهمرکزی

زرندیه خرقان روستای 

مصرقان
سایر350350حمیدرضا جباریبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی979
شهرستان - استان مرکزی 

روستای سیف آباد- ساوه 
سایر250250حمیدرضا زلفیپست بانک

980
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

روستای امامزاده عباس 

روبروی خانه بهداشت

بانک کشاورزی
حمیدرضا زندیه 

امامزاده عباسی
سایر250250

981
دامداری و 

دامپروری
1ساوهمرکزی

غرق آباد کمربندی ساوه 

همدان
سایر318318حمیدرضا فاتحبانک کشاورزی

982
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250حمیدرضا قنبریبانک کشاورزیروستای کردیجان1آشتیانمرکزی
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983

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

)

بانک کشاورزیروستای نوده1آشتیانمرکزی
حمیدرضا نوده 

فراهانی
سایر250250

984
پرورش گاو 

شیری
1فراهانمرکزی

فراهان فرمهین روستای 

درویشان
سایر245245خدیجه باباییبانک کشاورزی

985
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

- ساوه - استان مرکزی 

یل آباد- نورعلی بیگ 
سایر5050خدیجه تمیزیصندوق کارآفرینی امید

986
تولید و پرورش 

گل
سایر250250خدیجه کاکاییبانک کشاورزیخمین روستای قاسم آباد1خمینمرکزی

سایر318300خدیجه کنعانیبانک کشاورزیغرق اباد روستای غازم اباد1ساوهمرکزیدامداری987

1ساوهمرکزیگوسفندداشتی988
- روستای قره چای - ساوه 

خیابان شهید فرمانی
سایر250250داداش صدیقبانک کشاورزی

سایر200200داریوش آزرخوشپست بانکروستای حسین اباد1خمینمرکزیپرورش گوسفند989

990
گوسفند داشتی 

راسی45
سایر400400داود برج سازبانک کشاورزیزرندیه روستای بیدلو2زرندیهمرکزی

سایر250250داود رعدبانک کشاورزیساوه روستای شورقویی1ساوهمرکزیگاو شیری991

1زرندیهمرکزیزنبور عسل992

زرندیه خشگرود خیابان امام 

خمینی چهارراه مجیدی 

3پالک

سایر500500داوود دلیریانبانک کشاورزی

993
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

روستای حسین آباد شکرایی

سایر250250دختر رنجبربانک کشاورزی

سایر250250ذبیح اله خاکساربانک کشاورزیساوه روستای دالستان1ساوهمرکزیگاو شیری994
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995
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیشازند روستای فر1شازندمرکزی

ذبیح اله عالی 

خانی
سایر500500

سایر320320رسول فالحبانک کشاورزیغرق اباد روستای کله دشت1ساوهمرکزیدامداری996

997
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان آزادی

سایر250250رضا اتابکیبانک کشاورزی

سایر320320رضا امینیبانک کشاورزینوبران روستای آقچه قلعه1ساوهمرکزیدامداری998

999
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان اسفندان روستای 

اسفندان منزل رضا آرین مهر

سایر250250رضا آرین مهربانک کشاورزی

سایر250250رضا پاریاببانک کشاورزیکمیجان روستای سمقاور1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1000

1001

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1تفرشمرکزی
شهرستان - استان مرکزی

روستای سفیداب-تفرش
بانک کشاورزی

رضا ترابی 

سفیدآبی
سایر400400

1002
پرورش گاو 

شیری
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای وسمق- تفرش
بانک کشاورزی

رضا جواهری 

شعاع
سایر400400

1003
گوسفند داشتی 

 راسی45
2زرندیهمرکزی

مرکزی زرندیه بخش خرقان 

روستای علیشار
سایر350350رضا حاجلوبانک کشاورزی

1004

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

سایر200200رضا ربیعیپست بانکروستای خوگان1خمینمرکزی

سایر250250رضا رضاییبانک کشاورزیساوه روستای بندچای1ساوهمرکزیگاو شیری1005
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1006
اصالح نژاد گاو 

سمینتال
سایر500500رضا سرائیصندوق کارآفرینی امیدهندودر روستای خلج مالمیر1شازندمرکزی

1خندابمرکزیپوشاک فروشان1007
شهرستان خنداب خیابان 

شهید بهشتی
سایر500500رضا سلیمیبانک کشاورزی

1008

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر400400رضا عبدالحسینیبانک کشاورزیروستای کردیجان1آشتیانمرکزی

1009

خرید ادوات 

کشاورزی 

ردیف _تریلی)

کلتی _کار

(سم پاش _واتور

1خندابمرکزی
شهرستان خنداب روستای 

غینرجه
بانک کشاورزی

رضا قلیچ تپه 

شراهی
سایر400400

سایر250250رضا مجردصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای طرخوران1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1010

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1011

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان آیت اله محمودی

سایر250250رقیه آقامحمدیبانک کشاورزی

1012
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای مزوش1دلیجانمرکزی

رقیه مرادی 

مزوشی
سایر500500

1013

پروش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر350350رمضان شاکریبانک کشاورزیروستای سیاوشان1آشتیانمرکزی
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1014
پروش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای زرنوشه1آشتیانمرکزی

روح اله زرنوشه 

فراهانی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای کودزر1فراهانمرکزیپرورش گوسفند1015
روح اله کودزری 

فراهانی
سایر245245

1016
پرورش گاو 

شیری
سایر500500روشنعلی عابدینیصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای سورانه1شازندمرکزی

1017
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

چخماق تپه
سایر500500زری کرمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای رباط ترک1دلیجانمرکزیکشت زعفران1018
زهرا اسماعیلی 

رباط ترکی
سایر500500

سایر250250زهرا بهرامیبانک کشاورزیروستای نخجیروان-محالت1محالتمرکزیگاوشیری1019

1020
کارگاه خیاطی 

سری دوز زنانه
3خندابمرکزی

روستای - بخش قره چای 

خیابان امام - کرکان 

مقابل کوچه - خمینی 

شهید خلیلی

سایر200200زهرا حسنیصندوق کارآفرینی امید

سایر200200زهرا زارعصندوق کارآفرینی امیدروستای شانق1دلیجانمرکزیگلیم بافی1021

1022
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

شهرستان کمیجان شهر 

میالجرد دهستان 

خسروبیگ روستای سوران

بانک کشاورزی
زهرا سورانی 

بزچلویی
سایر250250

سایر200200زهرا شعبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای قالهر1دلیجانمرکزیگلیم بافی1023

سایر320320سجاد امینیبانک کشاورزینوبران روستای اقچه قلعه1ساوهمرکزیدامداری1024

1025
پرورش دام 

سبک
1شازندمرکزی

هندودر روستای تواندشت 

علیاء
بانک کشاورزی

سجاد تمیمی 

تواندشتی
سایر500500
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1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1026

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان شهید آیت اله 

محمودی کوچه شهید 

مجید راور راد

سایر250250سجاد جلولیبانک کشاورزی

سایر300280سعید جداخانیبانک کشاورزینوبران روستای گزل دره1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1027

1028
پرورش دام 

سبک
1تفرشمرکزی

شهرستان -استان مرکزی 

-دهستان رودبار - تفرش 

روستای دربر

سایر400400سعید حبیبیبانک کشاورزی

سایر250250سعید دلداربانک کشاورزیساوه روستای امام آباد1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1029

1030
دامداری گاو 

شیری
1اراکمرکزی

اراک روستای ده نمک 

خیابان امام خمینی کوچه 

7یاس 

سایر500500سعید زندیبانک کشاورزی

1031
پرورش دام 

سبک
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- روستای ثمردشت- تفرش

ابتدای روستا

سایر250250سعید عربلوبانک کشاورزی

1032

دامداری 

گوسفند داشتی 

 راسی20

1ساوهمرکزی
ساوه بخش مرکزی روستای 

دوللو
سایر500500سکینه سخندانبانک توسعه تعاون

1فراهانمرکزیپرورش گوسفند1033
شهرستان -استان مرکزی 

روستای فردقان-فراهان
سایر200200سلمه آقا محمدیبانک کشاورزی

1034
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای هفتیان- تفرش
بانک کشاورزی

سلیمان عنبر 

جعفری
سایر400400

1035
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500سلیمان لربانک کشاورزیروستای مزور-محالت1محالتمرکزی



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 

1036
طراحی و 

خیاطی لباس
2خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دهنو
سایر500500سمیرا صالحیبانک کشاورزی

1037
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان دهستان اسفندان 

روستای راستگردان

بانک کشاورزی
سهراب آقازیارتی 

فراهانی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای شتریه1فراهانمرکزیپرورش گوسفند1038
سید محمود 

روشنائی
سایر200200

1039

خدمات 

کشاورزی 

کاشت نهال 

میوه

1اراکمرکزی

اراک روستای هزاوه محله 

تره زار کوچه شهید بهمن 

مرادبیگی جنب نانوایی 

سنگک

بانک کشاورزی

سیدابراهیم 

میرعبدالحق 

هزاوه

سایر500500

1040
گوسفند داشتی 

 راسی45
سایر350350سیدعلی موسویبانک کشاورزیزرندیه روستای ورده1زرندیهمرکزی

1041
احداث فروشگاه 

پوشاک
1ساوهمرکزی

- بخش مرکزی -ساوه 

روستای یل آباد
پست بانک

سیدکمال 

موسوی سلطانی 

نیا

سایر300300

1042
پرورش زنبور 

عسل
1شازندمرکزی

شهرستان شازند روستای 

آبباریک
سایر500500سیدمجید رضاییبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1043
- روستای اندیس - ساوه 

-خیابان امام خمینی 
بانک کشاورزی

سیدمحمد جواد 

هاشمی
سایر250250

1044
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300شعبان آرمانبانک کشاورزیشهرستان خنداب محله قلعه1خندابمرکزی

1045

خرید ادوات 

کشاورزی گاو 

آهن و ردیف کار

سایر500500شکراله فرخیبانک کشاورزیشازند روستای عنبرته1شازندمرکزی



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 

1ساوهمرکزیگاو شیری1046

استان مرکزی شهرستان 

ساوه روستای طرازناهید 

کوی کوثر

سایر500500شکوفه فرهادیبانک کشاورزی

سایر200200صادق صباغیپست بانکروستای اشناخور1خمینمرکزیپرورش گوسفند1047

سایر9090صبیه قصیرصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای قره چای1ساوهمرکزیقالی بافی1048

1049
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکز ی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

روستای حسین آباد شکرایی

سایر250250صغرا دهفانبانک کشاورزی

1050

 25پرورش 

رأس گوسفند 

 )داشتی 

پرورش دام 

(سبک 

بانک کشاورزیروستای سرهرود- آشتیان 1آشتیانمرکزی
صغری 

محمدعلی پور
سایر200200

1051
گوسفند داشتی 

 راسی45
سایر350350صفر عاشوریبانک کشاورزیزرندیه روستای چلسبان1زرندیهمرکزی

1052
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200صفر عبادی نسببانک کشاورزیروستای ثمر دشت1خندابمرکزی

1053
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300صفر یادگاریبانک کشاورزیشهرستان خنداب محله قلعه1خندابمرکزی

1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1054
ساوه جاده سد روستای 

آسیابک بند
سایر250250صمد محمدیبانک کشاورزی

1055
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500طاهره حق گویانبانک کشاورزیروستای ثمر دشت1خندابمرکزی



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 

بانک کشاورزیخمین روستای اندرپا1خمینمرکزیپرورش گوسفند1056
عباس رستم 

خانی
سایر200200

پست بانکساوه روستای مرق کان1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1057
عبدالحسین 

جعفری
سایر250250

1058

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دام سبک  )

بانک کشاورزیروستای مزرعه نو1آشتیانمرکزی
عبدالحسین 

مهرعلی پور
سایر250250

1059
پرورش گاو 

شیری
1تفرشمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

تفرش روستای جالیر
بانک کشاورزی

عزت اله 

عبدالرحمن
سایر400400

1060

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر300300علی ابوطالبیبانک کشاورزیروستای سرهرود1آشتیانمرکزی

1061
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دیزاباد
سایر500500علی اصغر رضاییبانک کشاورزی

1062
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500علی اکبر بخشیبانک کشاورزیروستای ورسفلی-محالت1محالتمرکزی

1خندابمرکزیدامداری1063
شهرستان خنداب روستای 

علی آباد
سایر500500علی اکبر چگینیبانک کشاورزی

سایر450450علی اکبر رستمیبانک کشاورزیساوه روستای سیف آباد1ساوهمرکزیگاو شیری1064

1065
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

دهستان خسروبیگ 

روستای علی آباد

سایر250250علی اکبر رسولیبانک کشاورزی

1066
پرورش دام 

سبک
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای کهلو علیا-تفرش
سایر250250علی الیاسیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1ساوهمرکزیگاو شیری1067
ساوه روستای قردین کوچه 

ولیعصر
بانک کشاورزی

علی اوسط 

کامرانی
سایر250250

1068

خدمات 

برداشت 

محصول

1خمینمرکزی
روستای حسین –خمین 

آباد آشناخور
سایر200200علی آذرخوشبانک کشاورزی

سایر250250علی بالغیصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای مرق کان1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1069

1070
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

دهستان خسروبیگ 

روستای طرالن

سایر250250علی ترابیبانک کشاورزی

1خمینمرکزیگوسفند داشتی1071
کوچه -روستای فرنق 

مخابرات
بانک کشاورزی

علی جان 

ابراهیمی
سایر200200

1072
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد
سایر250250علی جان عاشریبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1073
شهرستان - استان مرکزی 

روستای الالیین- ساوه 
سایر250250علی جاللیبانک کشاورزی

1074
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

روبروی شرکت تعاونی منزل 

غالمعباس جلولی

سایر250250علی جلولیبانک کشاورزی

1فراهانمرکزیپرورش گوسفند1075
فراهان فرمهین روستای 

فردقان
بانک کشاورزی

علی جواهری 

اصل
سایر245245

1076
پرورش 

گوسفند پرواری
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان روستای چهرقان 

کوچه شهید باب اله یوسفی

سایر250250علی چهرقانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1077
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

قلیچ تپه
بانک کشاورزی

علی حسین 

قلیچ تپه شراهی
سایر500500

1078
پرورش گاو 

شیری
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان کوهپناه- تفرش

روستای سفیداب

بانک کشاورزی
علی دارستانی 

فراهانی
سایر400400

2فراهانمرکزیخرید دام1079
شهرستان فراهان روستای 

عزیزاباد
سایر500500علی رحیمیبانک کشاورزی

1080
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300علی رضا آخوندیبانک توسعه تعاونشازند روستای قاقان1شازندمرکزی

1081
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان روستای فضل آباد
سایر250250علی شمشیریبانک کشاورزی

سایر250250علی عباسیصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای محمود آباد1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1082

1083
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان اسفندان روستای 

چلبی

سایر250250علی عبدلیبانک کشاورزی

سایر500500علی علیدادیبانک کشاورزیهندودر روستای تلخستان1شازندمرکزیدامداری1084

1085
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

دهنو
سایر500500علی غفاریبانک کشاورزی

1086

تعمیر و 

سرویس ادوات 

کشاورزی

1فراهانمرکزی

میدان  –فرمهین - فراهان

خیابان خلیج  –قایم مقام 

فارس

سایر500500علی فراهانیپست بانک

1خندابمرکزیدامداری1087
شهرستان خنداب روستای 

غینرجه
بانک کشاورزی

علی کارگر 

غینرجه
سایر300300



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 

1088
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی کهن سالبانک کشاورزیساوه روستای سقانلیق1ساوهمرکزی

1089
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علی محمدیبانک کشاورزیروستای دهچال1خندابمرکزی

سایر320320علی مرادیبانک کشاورزینوبران روستای آقچه قلعه1ساوهمرکزیدام پروری1090

1091
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر390390علی مهرعلی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه نو1آشتیانمرکزی

بانک کشاورزیغرق آباد روستای بالقلو1ساوهمرکزیپرورش دام1092
علی 

ناصرسلحشور
سایر320320

1093

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس40

بانک کشاورزیاراک روستای ده نمک1اراکمرکزی
علی نقی ده 

نمکی
سایر500500

سایر318318علی هاشمیبانک کشاورزینوبران روستای یاتان1ساوهمرکزیدامداری1094

1095
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان بازرجان- تفرش

روستای قزلجه

سایر400400علی ویس نظاملوبانک کشاورزی

1096

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

بانک کشاورزیروستای سفیداب- تفرش1تفرشمرکزی
علیجان ترابی 

سفیدابی
سایر400400

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1097
شهرستان - استان مرکزی 

روستای سیف آباد- ساوه 
سایر250250علیرضا غم افروزصندوق کارآفرینی امید

1098
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

چخماق تپه
سایر500500علیرضا فتحیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1099
پرورش 

گوسفند داشتی
1فراهانمرکزی

شهرستان فراهان روستای 

سقرجوقک
سایر500500علیرضا فراهانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزینوبران روستای آرا قلعه1ساوهمرکزیدامداری1100
علیرضا قدیری 

نژاد
سایر320320

1ساوهمرکزیگاو شیری1101
- روستای یل آباد- ساوه 

کوچه شهید فالح گرایلو
سایر250250علیرضا موالییپست بانک

1102
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

فوران
بانک کشاورزی

علیرضا ولییی 

کردخوردی
سایر450450

1ساوهمرکزیگاو شیری1103
روستای قلعه - ساوه 

شیرخان
سایر250250عیسی حیدریبانک کشاورزی

1104
پرورش گاو 

شیری
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان بازرجان- تفرش

کوچه - روستای گزاوند

مسجد

سایر400400عیوضعلی علیبانک کشاورزی

سایر320320غفار نظریبانک کشاورزینوبران روستای آقچه قلعه1ساوهمرکزیدامداری1105

2فراهانمرکزیپرورش گوسفند1106
شهرستان -استان مرکزی 

روستای تبرته-فراهان 
بانک کشاورزی

غالمحسن تبرته 

فراهانی
سایر225225

1107

خرید ادوات 

کشاورزی و 

ترکتور جفت 

گاو آهن و 

ردیف کار

سایر500500غالمرضا رحیمیبانک کشاورزیروستای قدمگاه1شازندمرکزی

سایر200200غالمرضا علیدادیبانک کشاورزیشازند روستای عضدیه1شازندمرکزیگاو شیری1108

1109
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان آیت اله محمودی

بانک کشاورزی
غالمرضا 

غالمحسینی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2فراهانمرکزیپرورش گوسفند1110
شهرستان -استان مرکزی 

روستای تبرته-فراهان 
بانک کشاورزی

غالمعلی 

پورحسین
سایر500500

سایر500500غالمعلی جابریصندوق کارآفرینی امیدروستای دستجرده1شازندمرکزیگاو شیری1111

1ساوهمرکزیگاو شیری1112
- روستای قره چای - ساوه 

کوچه شهید مطهری
سایر250250غالمعلی شاکریانپست بانک

1113

خدمات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان رودبار- تفرش

کوچه - روستای قزلقاش

مسجد

سایر250250غیب اله قراگوزلوبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای قاسم اباد1خندابمرکزیتولید عسل1114
فاطمه جامه 

بزرگی
سایر500500

1115

تولید پوشاک 

زنانه بچگانه و 

مانتو

1خمینمرکزی
خمین صالحان گلدشت 

بلوار اصلی خیابان رسالت
سایر250250فاطمه رضاییپست بانک

1116
احداث کارگاه 

خیاطی
1ساوهمرکزی

 جاده 12کیلومتر - ساوه 

روستای - قدیم اصفهان 

دالستان

سایر300300فاطمه قنبریبانک توسعه تعاون

سایر250196فاطمه مجردبانک توسعه تعاونساوه روستای طرخوران1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1117

1118
پرورش گاو 

شیری
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

روستای وسمق- تفرش
بانک کشاورزی

فرهاد صفری 

قطب
سایر400400

1119

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دام سبک  )

سایر320320قاسم خلیلیبانک کشاورزیروستای گرکان1آشتیانمرکزی

سایر250250قاسم محمد یاریپست بانکساوه روستای الالیین1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1120

سایر450450قاسم وفاییپست بانکساوه روستای نیوشت1ساوهمرکزیگاو شیری1121

سایر500500قدمعلی نوریصندوق کارآفرینی امیدشازند روستای قاقان1شازندمرکزیگاو شیری1122
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1ساوهمرکزیگاو شیری1123
روستای قلعه - ساوه 

شیرخان
بانک توسعه تعاون

قربانعلی 

زیادثانوی
سایر450300

1124
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان اسفندان روستای 

چلبی

بانک کشاورزی

قربانعلی 

معصومی 

بزچلویی

سایر250250

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1125
استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد
بانک کشاورزی

قنبرعلی آمره 

بزچلویی
سایر250250

1126
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

روستای یل - استان مرکزی 

ک - خ ولیعصر - آباد 

شهید ابوالفضل شریفی، 

روبروی درمانگاه

سایر5050کبری خارقیصندوق کارآفرینی امید

1127
احداث کارگاه 

قالی بافی
1ساوهمرکزی

یل - ساوه - استان مرکزی 

آباد
سایر100100کبری کاوسیصندوق کارآفرینی امید

1128
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

دهستان اسفندان روستای 

چلبی

بانک کشاورزی
کرمعلی قاسمی 

بزچلویی
سایر250250

سایر200200کریم اسدی یگانهبانک کشاورزیروستای رکین1فراهانمرکزیپرورش گوسفند1129

1130

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1تفرشمرکزی

- روستای کریان- تفرش

نرسیده به - خیابان اصلی 

آب انبار

سایر250250کریم پگمحمدیبانک کشاورزی

سایر400400کریم عزیزیبانک کشاورزیشازند روستای تجره1شازندمرکزیپرورش گوسفند1131

1132
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

شرشره
سایر200200لیال نوریبانک کشاورزی

سایر318318مجتبی حضرتیبانک کشاورزینوبران روستای آقچه قلعه1ساوهمرکزیدامداری1133



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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سایر318318مجتبی دانش پوربانک کشاورزیغرق آباد روستای چمران1ساوهمرکزیدامداری1134

2زرندیهمرکزیزنبورداری1135
زرندیه خرقان روستای 

منجیقان
سایر400400مجتبی سبزیبانک کشاورزی

سایر250250مجتبی شاکربانک کشاورزیروستای نشوه- ساوه 1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1136

1137
درودگری تولید 

مبل و میز
سایر250250مجید الواریبانک کشاورزیخمین روستای قره کهریز1خمینمرکزی

سایر250250مجید دلیریانبانک کشاورزیروستای قره چای- ساوه 1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1138

سایر320320مجید رحیمیبانک کشاورزینوبران روستای اقچه قلعه1ساوهمرکزیدامداری1139

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1140
شهرستان - استان مرکزی 

روستای یل آباد- ساوه 
پست بانک

مجید قربان 

شرفلی
سایر250250

1141
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

مزرعه یاکین- تفرش-تفرش
سایر400400مجید قنبریبانک کشاورزی

سایر390390مجید محمودیصندوق کارآفرینی امیدمحالت روستای محمدآباد1محالتمرکزیدامداری1142

1143
کشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
سایر510510مجید نجفیبانک کشاورزیروستای چم صالح1دلیجانمرکزی

1144
تولید نهال 

بادام و پسته
سایر350350محبوبه مهجوریبانک کشاورزیحسین آباد خیابان شهدا1زرندیهمرکزی

1145
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

بهاراباد
سایر300300محرم رازگردانیبانک کشاورزی

1146
کشت نهال و 

قلمه
سایر278278محسن رحیمیبانک کشاورزینوبران روستای یاتان1ساوهمرکزی

سایر318318محسن سبحانیبانک کشاورزینوبران روستای آق قلعه1ساوهمرکزیدامپروری1147
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1148
دامپروری 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیفراهان روستای عزیزاباد1فراهانمرکزی

محسن 

عزیزآبادی 

فراهانی

سایر200200

1تفرشمرکزیپرورش گوسفند1149

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان رودبار- تفرش

روستای محمداباد

بانک کشاورزی
محسن 

محمدآبادی
سایر400400

سایر300300محسن یعقوبیبانک کشاورزینوبران روستای آقچه قلعه1ساوهمرکزیدامداری سبک1150

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1151

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان ولیعصر ضلع شمالی 

جنب نانوایی

سایر250250محمد اتابکیبانک کشاورزی

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1152

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای سمقاور

سایر250250محمد احمدلوبانک کشاورزی

بانک کشاورزیساوه روستای قردین1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1153
محمد امین 

اکبری
سایر250250

سایر960960محمد آخوندیبانک کشاورزیشازند روستای قاقان2شازندمرکزیادوات کشاورزی1154

1155
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر350350محمد آقانوریبانک کشاورزیروستای صالح آباد1آشتیانمرکزی

بانک کشاورزیساوه نوبران روستای ستق1ساوهمرکزیدامداری1156
محمد آهنین 

جان
سایر300300

1شازندمرکزیدامداری1157
هندودر روستای لوزدر 

وسطی
سایر500500محمد بیدیبانک کشاورزی

1158
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان رودبار-تفرش

روستای هفتیان

سایر400400محمد جعفریبانک کشاورزی
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1159
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- روستای وسمق- تفرش

نزدیک مسجد

بانک کشاورزی
محمد جعفری 

دهستانی
سایر400400

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1160

شهرستان کمیجان شهر 

میالجرد خیابان ولیعصر 

شمالی

سایر250250محمد جلولیبانک کشاورزی

1161
زراعت و کشت 

بذر یونجه
بانک کشاورزینوبران روستای یاتان1ساوهمرکزی

محمد حسن 

بیرامی
سایر250250

1162

دامداری 

گوسفند داشتی 

 راس40

بانک کشاورزیروستای ده نمک1اراکمرکزی
محمد حسن ده 

نمکی
سایر500500

1شازندمرکزیکارگاه نجاری1163
شازند روستای قلعه آقا 

حمید
صندوق کارآفرینی امید

محمد خان 

محمدی
سایر500500

سایر250250محمد خوشروبانک کشاورزیروستای قره چای- ساوه 1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1164

1165
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان دهستان اسفندان 

روستای کلوان منزل محمد 

داودی

بانک توسعه تعاون
محمد داودی 

بزچلویی
سایر300300

1166

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر350350محمد داوردانبانک کشاورزیروستای گرکان1آشتیانمرکزی

1167
پرورش 

گوسفند داشتی
1خندابمرکزی

شهرستان خنداب روستای 

غینرجه
سایر300300محمد رحیمیبانک کشاورزی
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1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1168
ساوه جاده سد روستای 

آسیابک بند
پست بانک

محمد رضا 

خوش نما
سایر250160

1169
پروش گوسفند 

داشتی
سایر250250محمد رضا نجاریبانک کشاورزیروستای کردیجان1آشتیانمرکزی

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1170
شهرستان - استان مرکزی 

روستای اندیس- ساوه 
سایر250250محمد زلفیبانک کشاورزی

1171
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300محمد زلفی گلبانک کشاورزیروستای انانجرد1آشتیانمرکزی

1تفرشمرکزیگوسفند داری1172

شهرستان -استان مرکزی

- روستای گزاوند- تفرش

بعد از مدرسه

سایر400400محمد سلیمیبانک کشاورزی

سایر170170محمد سهرابیصندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای قالهر1دلیجانمرکزیگلیم بافی1173

1ساوهمرکزیگاو شیری1174
استان مرکزی شهرستان 

ساوه روستای آسیابک بند
پست بانک

محمد شاهین 

نژاد
سایر450450

سایر300270محمد صدیقبانک کشاورزیغرق آباد روستای غازم آباد1ساوهمرکزیدامداری1175

1176

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

(داری

1تفرشمرکزی
شهرستان - استان مرکزی 

تفرش
سایر400400محمد صیدلوبانک کشاورزی

سایر320320محمد عفیفبانک کشاورزیغرق آباد روستای غازم آباد1ساوهمرکزیدامداری1177

1178
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای رواه1دلیجانمرکزی

محمد علی 

رفیعی
سایر500500
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1179

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر300300محمد فراهانیبانک کشاورزیروستای سقرجوق1آشتیانمرکزی

سایر200200محمد قاسمی نیابانک کشاورزیروستای کمانکش-خمین 1خمینمرکزیپرورش گوسفند1180

1181
تولید فرآورده 

های لبنی
بانک کشاورزیروستای نادرآباد1آشتیانمرکزی

محمد قربانی 

ندرآبادی
سایر280280

1ساوهمرکزیگوسفند داشتی1182
نوبران روستای آقچه قلعه 

جنب پست بانک
سایر300270محمد مددکاربانک کشاورزی

1183

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دام سبک  )

سایر500500محمد ناصریبانک کشاورزیروستای فیض آباد1آشتیانمرکزی

بانک کشاورزیروستای مشهد الکوبه7اراکمرکزیگوساله پرواری1184
محمد نبی 

رحیمیان مجد
سایر74007400

1185
ساخت ادوات 

کشاورزی
سایر500500محمد نعمتیبانک کشاورزیروستای سلطان اباد-زرندیه1زرندیهمرکزی

1186

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1تفرشمرکزی
شهرستان - استان مرکزی

روستای سفیداب- تفرش
بانک کشاورزی

محمد نقی ترابی 

سفیدآبی
سایر400400

1تفرشمرکزیپرورش گوسفند1187

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان کوهپناه - تفرش

جنب - روستای سفیداب

مدرسه

بانک کشاورزی
محمدتقی ترابی 

سفیدابی
سایر400400

1188
دامداری گاو 

شیری
بانک کشاورزیداوداباد خ دکتر چمران1اراکمرکزی

محمدتقی 

داودابادی
سایر500500
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1189

پرورش گوسفد 

دام  )داشتی 

(سبک 

بانک کشاورزیروستای هزار آباد1آشتیانمرکزی
محمدرضا 

ابراهیمی
سایر400400

سایر300300محمدرضا اکبریبانک کشاورزیشازند روستای باغ برافتاب1شازندمرکزیپرورش گوسفند1190

1191
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای سیر در1خندابمرکزی

محمدرضا زهره 

وند
سایر500500

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1192

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر میالجرد 

خیابان ولیعصر شمالی 

کوچه شهید حیدر غریبی

بانک کشاورزی
محمدرضا 

سلیمانی
سایر250250

1ساوهمرکزیدامداری1193
غرق اباد خیابان قدس 

کوچه گلزار
بانک کشاورزی

محمدرضا 

فرمانبررضاخانلو
سایر320320

1194

پروش گوسفند 

 25داشتی 

پرورش  )رأسی 

(دام سبک 

بانک کشاورزیروستای سرهرود- آشتیان 1آشتیانمرکزی
محمدرضا 

محمدعلی پور
سایر200200

بانک کشاورزیساوه روستای نورعلبیک1ساوهمرکزیگاو شیری1195
محمدرضا نجفی 

نوری
سایر250250

1196
زنبورداری و 

فرآوری عسل
1شازندمرکزی

شازند آستانه خیابان 

پاسداران
سایر500500محمدرضا وزیریبانک کشاورزی

1197

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1تفرشمرکزی
روستای آسیاب - تفرش

کوچه رحمان-جالل
بانک کشاورزی

محمدعلی 

سرآبادان
سایر250250
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1198
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای سمقاور

سایر250250محمود احمدلوبانک کشاورزی

سایر200200محمود دمنهبانک کشاورزیروستای چغا سیف الدین1خمینمرکزیپرورش گوسفند1199

1200
پرورش گل 

محمدی
سایر500450محمود فاتحپست بانکساوه روستای بالقلو1ساوهمرکزی

1201
بره پرواری 

 راسی1000
8اراکمرکزی

اراک جاده خمین روستای 

کودزر
سایر60006000محمود گنجیپست بانک

سایر320320مرتضی ابراهیمیبانک کشاورزینوبران روستای دخان1ساوهمرکزیدامپروری1202

1203
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300مرتضی بهرامیبانک توسعه تعاونشازند روستای قاقان1شازندمرکزی

1204

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- روستای قره جاقیه-تفرش

کوچه بهاران

سایر250250مرتضی قراگوزلوبانک کشاورزی

1دلیجانمرکزیگلیم بافی1205
دلیجان دهستان جوشق 

روستای الران
سایر250250مرضیه مرادیصندوق کارآفرینی امید

1206
پرورش گاو 

شیری
سایر400400مریم رحمتیبانک کشاورزیروستای جوشیروان1خندابمرکزی

1207
گوسفند داشتی 

 راسی45
2زرندیهمرکزی

خرقان روستای میل خیابان 

اصلی
بانک کشاورزی

مسعود رستم 

خانی
سایر400400

1208
پرورش دام 

سبک
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- روستای الویجان- تفرش 

ابتدای روستا

سایر250250مسعود عبدالهیبانک کشاورزی
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1209

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر300300مسعود غفارخانیبانک کشاورزیروستای سرهرود1آشتیانمرکزی

1210
پرورش 

گوسفند داشتی
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

-روستای بهاران- تفرش
سایر250250مصطفی کبورانیبانک کشاورزی

1211
احداث فروشگاه 

پوشاک
1ساوهمرکزی

- روستای الوسجرد - ساوه 

5کوچه یاس 
سایر150150معصومه جعفریصندوق کارآفرینی امید

1212

تولید پوشاک 

مردانه زنانه 

بچگانه

1خمینمرکزی
شهابیه گلدشت –خمین 

بلوار انقالب
سایر200200معصومه شادیپست بانک

1کمیجانمرکزیپرورش گوسفند1213
استان مرکزی شهرستان 

کمیجان روستای چلبی
سایر250250معصومه کوچکیبانک کشاورزی

1ساوهمرکزیگاو شیری1214
روستای قلعه - ساوه 

شیرخان
سایر450450ملک هوشنگیبانک کشاورزی

سایر500500منصوره صالحیپست بانکروستای یل آباد- ساوه 1ساوهمرکزیخدمات چاپ1215

1216
پرورش قارچ 

خوراکی
سایر500500مهدی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای مرق1ساوهمرکزی

1217
تولید زعفران با 

 ساله8بازدهی 
1اراکمرکزی

اراک روستای موچان 

خیابان خلیج فارس چهارراه 

اول دست راست

بانک کشاورزی
مهدی اسدی 

منفردی
سایر500500

1218

کاشت 

وبرداشت گل 

محمدی

سایر250250مهدی باقریبانک کشاورزیروستای قالور-محالت1محالتمرکزی

سایر450450مهدی بخشیبانک کشاورزیساوه روستای محمود آباد1ساوهمرکزیگاو شیری1219

1ساوهمرکزیدامداری1220
نوبران روستای آقچه قلعه 

منزل کرم علیجانی
سایر330330مهدی علیجانیبانک کشاورزی
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سایر250250مهدی مهریبانک کشاورزیساوه روستای محمود آباد1ساوهمرکزیگاو شیری1221

1222

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر400400مهدی نجاریبانک کشاورزیروستای کردیجان1آشتیانمرکزی

1223
تولید نهال 

گردو و بادام
1تفرشمرکزی

شهرستان - استان مرکزی

- دهستان رودبار- تفرش

روستای کوره

سایر250250مهرعلی کوره ییبانک کشاورزی

سایر350350میثم سبزیبانک کشاورزیخرقان روستای مینجقان1زرندیهمرکزیزنبورداری1224

1225

پرورش دام 

پرورش )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر300300میثم فراهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محسن آباد1آشتیانمرکزی

سایر250250میالد بهرامیپست بانکساوه روستای صالح آباد1ساوهمرکزیگوسفندداشتی1226

سایر250250میالد کریمیبانک کشاورزیساوه روستای اوجان1ساوهمرکزیگاو شیری1227

بانک کشاورزیغرق آباد روستای غازم اباد1ساوهمرکزیدامداری1228
نادر علی 

مسعودی
سایر320320

1229
پرورش دام 

سبک
1شازندمرکزی

هندودر روستای خشکه در 

مالمیر
سایر500350نبی اله سراییبانک کشاورزی

سایر200200نرگس کریمیصندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای سینقان1دلیجانمرکزیگلیم بافی1230

1231
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250نصرت اله اکبریبانک کشاورزیکمیجان روستای طرالن1کمیجانمرکزی

سایر500500هادی خیریبانک کشاورزیهندودر روستای ده ذوالفقار1شازندمرکزیدامداری1232
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1233

طرح 

گوسفندداری 

آقای هادی 

دستجانی 

فراهانی

1فراهانمرکزی
روستای -شهرستان فراهان

دستجان
بانک کشاورزی

هادی دستجانی 

فراهانی
سایر500500

1234

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

بانک کشاورزیروستای نوده1آشتیانمرکزی
هادی نوده 

فراهانی
سایر350350

1235
پرورش 

گوسفند داشتی
1کمیجانمرکزی

استان مرکزی شهرستان 

کمیجان شهر کمیجان 

روستای چلبی خیابان 

نانوایی سنگکی منزل هاشم 

غنی یی

سایر250250هاشم غنی ییبانک کشاورزی

1236
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200وحید عرببانک کشاورزیخمین قورچی باشی1خمینمرکزی

1ساوهمرکزیدامداری1237
غرق آباد خیابان قدس 

کوچه مالک اشتر
سایر318318وحید قنواتیبانک کشاورزی

1238

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

)

سایر500500ولی اله ابوطالبیبانک کشاورزیروستای سرهرود1آشتیانمرکزی

سایر250200ولی اله طالییبانک توسعه تعاونساوه روستای باغ شیخ1ساوهمرکزیگاو شیری1239

1240
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیددلیجان روستای راوه1دلیجانمرکزی

ولی اله محمد 

شریفی
سایر500500

سایر450450یزدان سیفیصندوق کارآفرینی امیدساوه روستای ملک آباد1ساوهمرکزیگاو شیری1241
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1ساوهمرکزیگاو شیری1242
ساوه جاده سد روستای 

آسیابک بند
سایر250250یوسف تندروبانک کشاورزی

1خندابمرکزیدامداری1243
شهرستان خنداب روستای 

مجید آباد
سایر500500یوسف نوروزیبانک کشاورزی


