
زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان
صنعتكارآفرينيوزير آبادمشهدالكوبهساروقاراك
كشاورزيكارآفرينيكركان علياساروقساروقاراك
كشاورزيكارآفرينيقلعه باالساروقساروقاراك
ورزشي، سرگرمي و فرهنگياستارت آپقلعه باالساروقساروقاراك
دامداري و دامپروريكارآفرينيكالغ نشينساروقساروقاراك
حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينيفتح آبادمشهدالكوبهساروقاراك
محيط زيستكارآفرينيگوار سدهمركزياراك
بهداشت، ايمني و سالمتكارآفرينيخيرآبادمعصوميهمركزياراك

صنايع تبديليكارآفرينيمزرعه نومزرعه نومركزي آشتيان
صنعتكارآفرينيسياوشانسياوشانمركزي آشتيان
صنايع تبديليكارآفرينيزرنوشهگركانمركزي آشتيان
صنايع تبديليكارآفرينيدوگوشمزرعه نومركزي آشتيان
صنعتكارآفرينيسياوشانسياوشانمركزي آشتيان
پوشاككارآفرينيكرديجانمزرعه نومركزي آشتيان
صنايع تبديليكارآفرينيسقرجوقگركانمركزي آشتيان
كشاورزيكارآفرينيگزئينرودبارمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيسعيديهبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيشهرابكوهپناهمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيمنصوريهبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيمنصوريهبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيمعين آبادبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيهفتانرودبارمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيوسمقرودبارمركزيتفرش

فهرست واحد هاي اقتصادي فعال در روستاهاي استان «مركزي»
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كشاورزيكارآفرينيسعيديهبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيكوهينبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيدادمرزبازرجانمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيسفيد آبكوهپناهمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينينوبهاررودبارمركزيتفرش
كشاورزيكارآفرينيجمال آبادبازرجانمركزيتفرش
صنايع تبديليكارآفرينيدالرامبازرجانمركزيتفرش
صنايع تبديليكارآفرينيسعيديهبازرجانمركزيتفرش
گردشگريكارآفرينيدنيجردبازرجانمركزيتفرش
گردشگريكارآفرينينقوسانبازرجانمركزيتفرش
صنايع دستيكارآفرينياسفنجهخرمدشتكمرهخمين
پوشاككارآفرينيقورچي باشيخرمدشتكمرهخمين
پوشاككارآفرينيجواديهچهارچشمهكمرهخمين
كشاورزيكارآفرينيسيف الدينچهارچشمهكمرهخمين
صنايع تبديليكارآفرينيسيف الدينچهارچشمهكمرهخمين
پوشاككارآفرينيسيف الدينچهارچشمهكمرهخمين
انرژي هاي نو و صرفه جويي آب و انرژيكارآفرينيكوكهخرمدشتكمرهخمين
پوشاككارآفرينيليليانخرمدشتكمرهخمين
كشاورزيكارآفرينيسيف الدينچهارچشمهكمرهخمين
پوشاككارآفرينيچهارچشمهچهارچشمهكمرهخمين
كشاورزيكارآفرينيدانيان ( باباكا) خرمدشتكمرهخمين
پوشاككارآفرينيمحمديه ( خان آباد) خرمدشتكمرهخمين
خدماتيكارآفرينيريحان عليارستاقمركزيخمين
دامداري و دامپروريكارآفرينيفرج آبادآشناخورمركزيخمين
كشاورزيكارآفرينيفرج آبادآشناخورمركزيخمين
صنايع تبديليكارآفريني رباط مرادگله زنمركزيخمين
صنايع غذاييكارآفرينيرباط مرادگله زنمركزيخمين
صنايع تبديليكارآفرينيرباط مرادگله زنمركزيخمين
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ورزشي، سرگرمي و فرهنگيكارآفريني رباط مرادگله زنمركزيخمين
صنايع تبديليكارآفرينيرباط مرادگله زنمركزيخمين
صنايع تبديليكارآفرينيرباط مرادگله زنمركزيخمين
گردشگريكارآفرينيرباط مرادگله زنمركزيخمين
صنايع تبديليكارآفرينيرباط مرادگله زنمركزيخمين
صنعتكارآفرينييمنگله زنمركزيخمين
صنايع غذاييكارآفرينيدهنوآشناخورمركزيخمين
صنعتكارآفرينيدهنوآشناخورمركزيخمين
كشاورزيكارآفرينيدهنوآشناخورمركزيخمين
كشاورزيكارآفرينيدهنوآشناخورمركزيخمين
پوشاككارآفرينيخانقاهجاورسيانقره چايخنداب
كشاورزيكارآفرينيدهشيرخانجاورسيانقره چايخنداب
كشاورزيكارآفرينيآقداشسنگ سفيدقره چايخنداب
صنعتكارآفرينيخانقاهجاورسيانقره چايخنداب
حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينيمست عليااناجقره چايخنداب
صنعتكارآفرينيقشالق عبدالكريمخندابمركزيخنداب
انرژي هاي نو و صرفه جويي آب و انرژيكارآفرينيدهنوخندابمركزيخنداب
صنايع تبديليكارآفرينيواران جاسبمركزيدليجان 
طب سنتيكارآفرينيبهارجوشقمركزيدليجان 
صنايع دستيكارآفرينيدودهكدودهكمركزيدليجان 
طب سنتيكارآفرينيبهارجوشقمركزيدليجان 
كشاورزيكارآفرينيسلطان احمدلوسلطان احمدلورودشورزرنديه 
دامداري و دامپروريكارآفرينينجف آبادحكيم آبادمركزيزرنديه 
دامداري و دامپروريكارآفرينيحسين آبادخشكرودمركزيزرنديه 
صنايع تبديليكارآفرينيقشالقنورعليبيكمركزيساوه
كشاورزيايده اوليه( ايده به همراه مطالعات و محاسبات مرتبط) آوهقره چاي مركزيساوه
كشاورزيكارآفرينييل آباد نورعلي بيگمركزيساوه
پوشاككارآفرينيچلبلونورعلي بيگمركزيساوه
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طب سنتيكارآفرينيسقانليقنورعلي بيگمركزيساوه
صنايع تبديليكارآفرينينور علي بيگ نورعلي بيگمركزيساوه
كشاورزيكارآفرينيقره چاينورعلي بيگمركزيساوه
كشاورزيكارآفرينيقيه جيك (  شورقويي ) نورعلي بيگ مركزيساوه
گردشگريكارآفرينياسماعيل آبادنورعلي بيگ مركزيساوه
گردشگريكارآفرينييوالقنورعلي بيگ مركزيساوه
كشاورزيكارآفرينيخانقاهكوهپايهنوبرانساوه
صنايع غذاييكارآفرينيمراغهكوهپايهنوبرانساوه
دامداري و دامپروريكارآفرينيمسلم آبادبياتنوبرانساوه
صنايع غذاييكارآفرينيبالقلوآق كهريزنوبرانساوه
كشاورزيكارآفرينيخانقاهكوهپايهنوبرانساوه
پوشاككارآفرينيآقچه قلعهبياتنوبرانساوه
صنايع تبديليكارآفرينيياتانكوهپايهنوبرانساوه
صنايع دستيكارآفرينيبيورانآق كهريزنوبرانساوه
گردشگريكارآفرينيجلكبركوهپايهنوبرانساوه
دامداري و دامپروريكارآفرينيجلكبركوهپايهنوبرانساوه
دامداري و دامپروريكارآفرينيجلكبركوهپايهنوبرانساوه
دامداري و دامپروريكارآفرينيجلكبركوهپايهنوبرانساوه
كشاورزيكارآفرينيعليدرزيآق كهريزنوبرانساوه
صنايع تبديليكارآفرينينيوشتكوهپايهمركزيساوه
صنايع تبديليكارآفرينيالوسجردقره چاي مركزيساوه
صنايع دستيكارآفرينيبند چايبندچايمركزيساوه
پوشاككارآفرينيآوهآوهمركزيساوه

صنعتكارآفرينيدستجرده  قره كهريز قره كهريزشازند 
صنعتكارآفرينيدستجرده  قره كهريز قره كهريزشازند 
صنعتكارآفرينيدستجرده  قره كهريز قره كهريزشازند 
پوشاككارآفرينيباغ بر آفتاب قره كهريز قره كهريزشازند 
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صنايع دستيكارآفرينيموچانقره كهريز قره كهريزشازند 
حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينيباغ بر آفتاب قره كهريز قره كهريزشازند 
صنايع تبديليكارآفرينيباغ بر آفتاب قره كهريز قره كهريزشازند 
صنايع غذاييكارآفرينيپل دوآبپل دو آبزاليانشازند 
صنايع تبديليكارآفرينيمجد آباد كهنه فرمهينمركزيفراهان 
صنايع دستيكارآفرينيدستجانفرمهينمركزيفراهان 
صنايع تبديليكارآفرينيدولت آبادفرمهينمركزيفراهان 
بهداشت، ايمني و سالمتكارآفرينيتلخاب تلخاب خنجين فراهان 
صنايع تبديليكارآفرينيفضل آبادوفسمركزيكميجان
بهداشت، ايمني و سالمتكارآفرينيكلواناسفندانمركزيكميجان
صنعتكارآفرينينخجيرواننخجيروانمركزيمحالت
صنايع دستيكارآفرينينخجيرواننخجيروانمركزيمحالت
انرژي هاي نو و صرفه جويي آب و انرژيكارآفرينيلريجاننخجيروانمركزيمحالت
صنعتكارآفرينينخجيرواننخجيروانمركزيمحالت
كشاورزيكارآفرينيعلي آبادنخجيروانمركزيمحالت
صنايع دستيكارآفرينينخجيرواننخجيروانمركزيمحالت
صنعتكارآفرينيلريجاننخجيروانمركزيمحالت
كشاورزيكارآفرينيبزيجاننخجيروانمركزيمحالت
صنايع تبديليكارآفرينيصدريهنخجيروانمركزيمحالت
صنايع تبديليكارآفرينينخجيرواننخجيروانمركزيمحالت

مـأخذ: استانداري مركزي، فهرست واحدهاي اقتصادي فعال در روستاهاي استان سال ١٣٩٧


