
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
بره پرواری 

 راسی200
2شاهرودسمنان

بیارجمند جاده خانخودی 

مجتمع دادمداری های 

بیارجمند

وزارت جهاد کشاورزی27202720ابراهیم احمدیبانک کشاورزی

2
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
1شاهرودسمنان

شاهرود دهستان طرود 

منزل اصغری
وزارت جهاد کشاورزی640640ابراهیم اصغریبانک توسعه تعاون

3
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی760760ابراهیم افراشتهبانک توسعه تعاونسمنان خیر آباد1سمنانسمنان

2شاهرودسمنانپرورش گوسفند4
میدان والیت خط لوله 

17پ13فرعی 
بانک توسعه تعاون

ابراهیم عرب 

ارمیان
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5

طرح توسعه و 

تکمیلی پرورش 

زنبور عسل

وزارت جهاد کشاورزی14801480ابراهیم فتحعلیانبانک کشاورزیروستای رضی آباد-دامغان1دامغانسمنان

6

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 300گوشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران22062206ابراهیم قندالیبانک کشاورزیارادان روستا فروان2آرادانسمنان

7

ایجاد مزرعه 

آلویه ورا در 

گلخانه

1سمنانسمنان

سمنان روستای خیرآباد 

مجتمع گلخانه ای اعتضادیه 

26کوچه مریم واحد 

وزارت جهاد کشاورزی15001500ابوالفضل باباییصندوق کارآفرینی امید
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8

تکمیل ظرفیت 

و تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 14گاوشیری 

راسی

بانک کشاورزیارادان کند قلی خان1آرادانسمنان
ابوالفضل کرکه 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی10701070

9
پرورش گاو 

 راسی30شیری 
3شاهرودسمنان

 جاده شاهرود 15کیلومتر 

دامغان مجتمع دامداری 

دهمال دامداری امینیان

وزارت جهاد کشاورزی40004000ابوالقاسم امینیانبانک کشاورزی

10

پرورش بره 

 500پرواری 

رأسی

5دامغانسمنان
روستای حیدرآباد - دامغان

حاج علی نقی
بانک کشاورزی

ابوالقاسم حسین 

سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

11

ساخت 

مصنوعات 

چوبی نظیر 

مبلمان و بوفه

2شاهرودسمنان
دهمال راهنجان خیابان 

عباس آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600ابوالقاسم یوزباشیبانک توسعه تعاون

3مهدی شهرسمنانبره پرواری12

فوالد محله خیابان یاسر 

کوچه سوم دست چپ 

منزل رمضانعلی فوالدی

بانک کشاورزی
ابوطالب وفایی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی29002900

13

فرآوری 

کانسنگ مس 

اکسید

33دامغانسمنان
 جاده 90دامغان کیلومتر 

معلمان- دامغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت4900049000احسان عزیزیانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی5000050000احسان موسویانبانک توسعه تعاونایوانکی روستای چنداب34گرمسارسمنانکشتارگاه طیور14

وزارت جهاد کشاورزی24002400احمد صادقیبانک کشاورزیمیامی روستای محمد آباد3میامیسمنانپرواربندی بره15
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16
پرورش گاو 

 راسی30شیری
3شاهرودسمنان

- مجن-شاهرود -سمنان 

فرعی مفروز و 15پالک 

فرعی از 5مجزی شده از 

اصلی45

وزارت جهاد کشاورزی11501150احمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

17

بهسازی خرید 

دام و تامین 

سرمایه در 

گردش واحد 

پرورش بز 

 200داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی15001500احمد وثوقیبانک کشاورزیارادان عدل اباد1آرادانسمنان

18

تولید صنایع 

دربهای . چوبی 

mdfچوبی و 

7شاهرودسمنان
نرسیده به .جاده کارخانه قند

روستای مغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت1124011240احمد یونسیانبانک توسعه تعاون

19
داروخانه 

دامپزشکی
2میامیسمنان

خیابان امام -میامی-سمنان 

رضا روبروی بهزیستی
بانک کشاورزی

ادریس صدر 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

2گرمسارسمنانتولیدی پوشاک20

روستای فرور شهرک 

معینیان نرسیده به جاده 

تهران مشهد

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل ارجمند 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1سمنانسمنانگوساله پرواری21

سمنان ما بین روستای 

دالزیان - حسن آباد 

گاوداری آقای دامغانیان

بانک کشاورزی
اسماعیل 

دامغانیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

22
گوساله پرواری 

راسی1000
13گرمسارسمنان

ناروهه گروه - گرمسار 

شهید عباس پور
بانک کشاورزی

اسماعیل شیرین 

بیان
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

23
فراوری میوه و 

خشکبار
14شاهرودسمنان

روستای قلعه نو خرقان 

میدان خرقان خیابان 

دهیاری

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل 

عربیارمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی94009400
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24
پرورش گاو 

 راسی60شیری 
بانک کشاورزیروستای محمداباد5گرمسارسمنان

اسمعیل شاه 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی75007500

25
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی990990اصغر سعیدیبانک کشاورزیشهرک کردوان1گرمسارسمنان

26

پرورش گوساله 

 100پرواری 

راس

3سمنانسمنان
سمنان آبخوری روستای 

احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000افشین علمداربانک توسعه تعاون

27
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

بیارجمند -شاهرود- سمنان

روستای رضا -خارتوران-

آباد روبروی پارک

500500اکبر نادری هرویپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

28
 10گاو شیری 

راسی
1میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

جودانه
وزارت جهاد کشاورزی11401140الهه رستمیصندوق کارآفرینی امید

29

تولید فرش 

دستبافت 

ابریشمی

16101610الهه وفایی نژادبانک توسعه تعاوندامغان2دامغانسمنان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30

طرح توجیهی 

واحد پرواربندی 

بره به ظرفیت 

 رأس300

3سرخهسمنان

جاده -سرخه-سمنان

گروه -روستای صوفی اباد

شهید عربیان

وزارت جهاد کشاورزی39003900الهه یوسفیهبانک کشاورزی

31
احداث مجموعه 

اقامتی پذیرایی
20002000امراهلل اصغریپست بانکبخش مرکزی طرود_شاهرود3شاهرودسمنان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شاهرودسمنانتولید زعفران32
روستای ابر جاده اصلی 

سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی640640امید غالمیبانک کشاورزی
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33
احداث گلخانه 

متری3000
2شاهرودسمنان

خ شهید صدوقی کوچه 

176شهید محمودیان پ 
وزارت جهاد کشاورزی15001500امید فرهادیبانک کشاورزی

34

کارخانه فرآوری 

و بسته بندی 

پسته

4دامغانسمنان

سمنان دامغان کیلومتر 

جاده ی اصلی دامغان 10

ابتدای روستای -سمنان 

رضی آباد

بانک کشاورزی
امیر حسین 

ذوالفقاریان
وزارت جهاد کشاورزی60006000

35
تولید نهال 

درختان میوه
وزارت جهاد کشاورزی12001200امیر حسینیبانک کشاورزیده خیر کوچه شهید رجبی1شاهرودسمنان

36
تولید دانه و 

پودر از سرباره
10آرادانسمنان

سمنان شهرستان گرمسار 

- ناحیه صنعتی یاتری 

2خیابان صنعت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت31603160امیر رشیدیپست بانک

8مهدی شهرسمنانپرواربندی بره37
- شهمیرزاد - مهدیشهر 

چاشم کالته مال عباس
وزارت جهاد کشاورزی55005500امیرعباس زیارتیبانک کشاورزی

38

تولید انواع 

صنایع دستی 

سفالی و 

سرامیکی

4سمنانسمنان

- بخش مرکزی - سمنان 

روستای خیر آباد میدان 

امام خ بهشت کوی شادی 

367پالک 

30003000امین کجوریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

39
پرورش گاو 

شیری
4شاهرودسمنان

-کالته خیج-بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
وزارت جهاد کشاورزی60006000انسیه نوریبانک کشاورزی

40

چیپس میوه 

جات و بسته 

بندی

وزارت جهاد کشاورزی65006500ایرج فرومدیصندوق کارآفرینی امیدشاهرود روستای دیزج5شاهرودسمنان

1شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی41
روستای -طرود-شاهرود

سطوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آسیه ریاحیپست بانک

42
مرمت و تجهیز 

خانه بوم گردی
1مهدی شهرسمنان

استان سمنان شهرستان 

مهدی شهر روستای کولیم
700700آمنه فالحپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

43
دامداری 

راسی300
2دامغانسمنان

سمنان دامغان روستای 

ابوانق
وزارت جهاد کشاورزی24002400بالل دولیبانک کشاورزی
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44

ساخت و 

احداث 

سردخانه و 

سرتینگ میوه

14گرمسارسمنان
ایوانکی روستای حسین آباد 

کوروس
وزارت جهاد کشاورزی2000020000بهروز احمدیبانک کشاورزی

45
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

اسب کشان-خارتوران
سازمان امور عشایر ایران120120بهمن خانیصندوق کارآفرینی امید

46
ساخت 

مصنوعات چوبی
3دامغانسمنان

- دامغان امیریه میدان شهدا

ابتدای خیابان انقالب
بانک کشاورزی

بهمن عوض 

آبادیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500

47

پرورش و بهره 

برداری از یک 

واحد پرورش 

بره پرواری به 

 140ظرفیت 

راس در هر دوره

1سمنانسمنان

روستای خیرآباد خیابان 

 درب 2تالش کوچه تالش 

آخر

وزارت جهاد کشاورزی670670بهمن مردانیبانک کشاورزی

48

اقامتگاه بوم 

گردی بی بی 

زهرا

1شاهرودسمنان

بخش - شاهرود- سمنان 

روستای - بیارجمند

گردشگری قلعه باال

پست بانک
بی بی زهرا 

کیقبادی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

49
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیمجن درخانیاب1شاهرودسمنان

بی بی گوهر 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی770770

50
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
2دامغانسمنان

روستای شیر آشیان باالتر از 

مسجد فرعی اول سمت چپ
صندوق کارآفرینی امید

پوریا حاجی 

پروانه
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51
توسعه 

زنبورستان
وزارت جهاد کشاورزی990990تقی شاه حسینیبانک کشاورزیارادان روستا فروان1آرادانسمنان
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52

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سازمان امور عشایر ایران11001100تقی قندالیبانک کشاورزیارادان روستا فروان1آرادانسمنان

53
توسعه و کشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی470470جلیله قاضیپست بانکروستای ابر1شاهرودسمنان

54

پروانه تأسیس 

پرورش گاو 

شیری 

رأسی50مولد

3شاهرودسمنان
-کالته خیج- بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

جواد عرب 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

55
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی42404240جواد علمشاهیبانک کشاورزیمجن باغ سینه3شاهرودسمنان

3گرمسارسمنانگلخانه صیفی56
گرمسار ایوانکی روستای 

بشمک
بانک کشاورزی

جواد فخرایی 

طراقی
وزارت جهاد کشاورزی32003200

57

پروانه بهره 

واحد )برداری 

گاوشیری 

(رأسی30مولد

2شاهرودسمنان

-روستای مزج-بخش بسطام 

بعدازشهرک امام 

نرسیده به  (ره)خمینی

گلزارشهداء

وزارت جهاد کشاورزی28002800جواد معصومیبانک کشاورزی

58
طرح اجرای 

گلخانه
4مهدی شهرسمنان

روستای علی آباد مجتمع 

گلخانه ای درجزین
وزارت جهاد کشاورزی56005600حامد ادببانک کشاورزی

59

پرورش 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

رأس200

3میامیسمنان

سمنان میامی دهستان 

نردین جلگه دانیال سازمان 

حامدشکاری

پست بانک
حامد شکاری 

شاهرودی
وزارت جهاد کشاورزی21002100

1دامغانسمنانکشت زعفران60
روستای خورزان روبروی 

مدرسه میثم
وزارت جهاد کشاورزی640640حبیب اله پریمیپست بانک
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61
پرورش 

گوسفند وبز
سازمان امور عشایر ایران500500حسن اسدیصندوق کارآفرینی امیدشاهرود روستای طرود1شاهرودسمنان

62
پرواربندی 

گوساله
4سرخهسمنان

 جاده 1کیلومتر - سرخه 

پشت مجتمع یاس- بیابانک 
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسن امامیبانک کشاورزی

63
هزینه جاری 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران800800حسن پارسابانک کشاورزیشاهرود روستای رضا آباد1شاهرودسمنان

64

پرورش گاو 

 15شیری مولد

رأسی

1شاهرودسمنان
-روستای خیج-بخش بسطام

خیابان چهلدختر
وزارت جهاد کشاورزی610610حسن ترابیبانک کشاورزی

65
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران15001500حسن خواجهصندوق کارآفرینی امیدخیج-شاهرود1شاهرودسمنان

66

مجتمع 

تفریحی و 

گردشگری

2مهدی شهرسمنان

- شهرک گلستان- سمنان

کوچه شبنم - خیابان امین

449پالک - چهار شرقی

10001000حسن درویشصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

67

توسعه 

زنبورستان از 

 کلنی به 50

 کلنی200

وزارت جهاد کشاورزی10401040حسن عادلیبانک کشاورزیارادان حسین اباد کردها1آرادانسمنان

68

پرورش گاو 

 50شیری مولد 

رأسی

وزارت جهاد کشاورزی54005400حسن عجم باقریبانک کشاورزیکالته خیج مجتمع دامداران4شاهرودسمنان

69
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640حسن غالمی پورپست بانکروستای ابر2شاهرودسمنان
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70

پرورش 

گاوشیری و 

تولید شیر

2شاهرودسمنان
جاده ازادشهر پشت شهرک 

رضوی
وزارت جهاد کشاورزی13901390حسن نوری فرپست بانک

71
گیاهان دارویی 

و زعفران
2شاهرودسمنان

شهرک امام جنب خیابان 

اصلی
بانک کشاورزی

حسنعلی 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی640640

72

توسعه یک 

واحد تولیدی 

صنعتی ادوات 

کشاورزی

2میامیسمنان
نام نیک ابتدای خیابان 

شهید بیات
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسنعلی بیاتیبانک کشاورزی

73
توسعه و کشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی480480حسین اشوریپست بانکروستای ابر-بسطام-شاهرود1شاهرودسمنان

وزارت جهاد کشاورزی50005000حسین اله بخشیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد4دامغانسمنانسورتینگ پسته74

75
اقامتگاه 

بومگردی
2شاهرودسمنان

-  جاده طرود75کیلومتر 

شاهرود کالته چاه چم
10001000حسین پاکدلبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

76
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640حسین خداوردیبانک کشاورزیروستای ابر منطقه گیاهی2شاهرودسمنان

77
پرورش پولت 

یکروزه
وزارت جهاد کشاورزی1000010000حسین طنانیبانک توسعه تعاونسمنان روستای خیرآباد7سمنانسمنان

78

توسعه 

زنبورستان از 

 کلنی به 50

 کلنی150

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین عادلیصندوق کارآفرینی امیدارادان حسین اباد کردها1آرادانسمنان
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79

پروانه 

پرورش )تأسیس

گاو شیری 

( رأسی30مولد

3شاهرودسمنان
-کالته خیج- بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

حسین علی 

عرب عامری
وزارت جهاد کشاورزی40004000

80

پرورش بره 

پرواری به 

 500ظرفیت 

رأس

4دامغانسمنان

دامغان روستای مومن اباد 

کوچه شهید ابولفضل 

شمس منزل زضا اله بخش

بانک کشاورزی
حسینعلی اله 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی60004500

81
پرورش 

گوسفند داشتی
2شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

روستای صالح آباد-خارتوران
سازمان امور عشایر ایران24702470حمزه عامریصندوق کارآفرینی امید

82

زنجیره 

یکپارچه تولید 

فراورده های 

دام سنگین

39شاهرودسمنان

شهرستان -استان سمنان

کوچه -خ رزمندگان-شاهرود

-نبش کوچه یکم-سالمت

128پ

وزارت جهاد کشاورزی6000060000حمید اکبریانبانک کشاورزی

83
اقامتگاه بوم 

گردی
3شاهرودسمنان

روستای - شاهرود- سمنان

چشمه خانابه- نکارمن
بانک کشاورزی

حمید رضا 

عاطفی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید کشاورزبانک کشاورزیمجن2شاهرودسمناننهالستان84

85
سفره خانه 

سنتی
5گرمسارسمنان

استان سمنان گرمسار 

ابتدای جاده بنکوه داخل 

باشگاه سوارکاری شباهنگ

صندوق کارآفرینی امید
حمیدرضا 

حیدری
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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86

ساخت 

 تنی 2000انبار

جهت ذخیره 

سازی و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

2میامیسمنان

میامی روستای هونستان 

خیابان شهید چمران جاده 

387اصلی پالک 

وزارت جهاد کشاورزی23652365حمیدرضا فیروزیبانک کشاورزی

87

پرورش گاو 

شیری 

رأسی10مولد

1شاهرودسمنان
-روستای خیج-بخش بسطام

1کوچه آزاده
پست بانک

حمیدرضا 

کلوخی پور
وزارت جهاد کشاورزی920920

وزارت جهاد کشاورزی60006000خدیجه اسفندیبانک کشاورزیآرادان علی آباد8آرادانسمنانگلخانه ای88

89

پرورش گاو 

 20شیری مولد 

راسی

2شاهرودسمنان

جاده -یونس آباد -شاهرود 

یونس اباد روبروی موسسه 

خیریه صاحب الزمان

وزارت جهاد کشاورزی30003000خدیجه نادعلیبانک کشاورزی

90

احداث واحد 

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی به 

 300ظرفیت 

قطعه

وزارت جهاد کشاورزی12001200خسرو رامهصندوق کارآفرینی امیدارادان روستا چهارطاق2آرادانسمنان

91
صنایع تبدیلی 

غذایی
وزارت جهاد کشاورزی72007200خلیل مهدی پوربانک کشاورزیمحمود آباد موقوفه5گرمسارسمنان

92

طرح پرواربندی 

بره به ظرفیت 

 راس500

2شاهرودسمنان

شاهرود، نرسیده به روستای 

ابرسج، بعد از مام جوجه، 

جاده اقبالیه، دامپروری 

بزرگمنش

وزارت جهاد کشاورزی24002400دانیال بزرگمنشبانک کشاورزی
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3شاهرودسمنانواحد تولید نشا93
شاهرود بخش مرکزی 

روستای جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی35003500داود قلیچیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی35503550داود معصومی پوربانک کشاورزیگرمسار گروه مشاعی قدس3گرمسارسمنانگلخانه صیفی94

95
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
11شاهرودسمنان

- شهرک مطهری-بیارجمند

خ فضیلت- 2فاز 
وزارت جهاد کشاورزی640640داوود باقریپست بانک

96
مرمت و تجهیز 

خانه بوم گردی
1سمنانسمنان

استان سمنان شهرستان 

سمنان روستای خیر آباد 

خیابان فردوس روبروی 

194 پالک 8فردوس 

13001300راحله کیخسرویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

97

تولید و فروش 

انواع گلیم و 

گبه و قالی

3سمنانسمنان
خیرآباد خیابان - سمنان

727 پالک 12امام فردوس 
پست بانک

ربابه خوش 

هنجار
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی10001000

98
مرمت و تجهیز 

خانه بوم گردی
1مهدی شهرسمنان

استان سمنان شهرستان 

مهدی شهر روستای کولیم 

عمارت حاجی بابا

500500ربابه فالح کلیمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3سمنانسمنانتولیدی پوشاک99

شهرستان سمنان روستای 

 10خیر آباد خیابان فردوس 

781پالک 

صندوق کارآفرینی امید
رحمت اهلل 

دامغانیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

100

تولید پودر 

کربنات کلسیم، 

زیولیت و 

بنتونیت

3سمنانسمنان
 جاده اعال 5سمنان کیلومتر 

ناحیه صالح آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت28002800رزیتا آب بخشصندوق کارآفرینی امید

101

احداث گوساله 

 50پرواری 

راسی

2گرمسارسمنان
گرمسار روستای قشالق آقا 

اسماعیل
وزارت جهاد کشاورزی30003000رسول خالقیصندوق کارآفرینی امید
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102

راه اندازی و 

تجهیز دفتر 

الرونیک

1شاهرودسمنان
شاهرود بخش بسطام 

روستای ابر روبروی دهیاری
520520رسول خداوردیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

103
پرورش گاو 

 راسی16شیری 
وزارت جهاد کشاورزی680680رسول قلی زادهبانک کشاورزیروستای لجران1گرمسارسمنان

104
 20گاو شیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی30003000رضا زندیپست بانکگرمسار روستای لجران2گرمسارسمنان

105

خرید گاوشیری 

و تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 راسی19

وزارت جهاد کشاورزی22002200رضا شاه حسینیبانک کشاورزیارادان روستا فروان2آرادانسمنان

وزارت جهاد کشاورزی62006200رضا عابدینیبانک کشاورزیگرمسار روستای محمداباد4گرمسارسمنانگلخانه صیفی106

107
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی480480رضا علی عابدیبانک کشاورزیقلعه شوکت1شاهرودسمنان

108
احداث سایبان 

باغ انار
2سمنانسمنان

سمنان روستای عالء حوض 

اقه منطقه فرودگاه
وزارت جهاد کشاورزی24002400رضا قلی کالهیبانک کشاورزی

109
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا محمدخواهصندوق کارآفرینی امیدروستای اله وردی اباد1گرمسارسمنان

110

طرح توجیهی 

فنی مال و 

اقتصادی گاو 

شیری باظرفیت 

راس مولد30

2شاهرودسمنان

پشت بسطام -شاهرود

روستای گلستان محله قلعه 

میرزا سلیمان

وزارت جهاد کشاورزی16001600رقیه آجودانیصندوق کارآفرینی امید
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111
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی800800رقیه شاه حسینیبانک کشاورزیروستای لجران1گرمسارسمنان

سازمان امور عشایر ایران10001000رمضانعلی جیالنیبانک کشاورزیروستای مزج-بخش بسطام1شاهرودسمنانپروار بندی بره112

113

پورش گاو 

 50شیری مولد

رأسی

3شاهرودسمنان
کالته .بخش بسطام

مجتمع دامداری ها.خیج
وزارت جهاد کشاورزی50005000عرب... روح ابانک کشاورزی

114
دفتر خدمات 

بانکی
1میامیسمنان

نام نیک خ امام رضا جنب 

حمام عمومی
پست بانک

روح اهلل علی 

مرادی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

115
 200پرورش 

راس بره پرواری
1دامغانسمنان

خیابان - کالته رودبار 

کوچه والیت- عشایر 
وزارت جهاد کشاورزی960960روح اله بینائیانبانک کشاورزی

116

خرید تلیسه 

آبستن و بهره 

برداری از یک 

واحد گاوداری 

شیری به 

 14ظرفیت 

راس

1سرخهسمنان
سرخه روستای اسد -سمنان

آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500روح اله شرفیهبانک کشاورزی

117
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

روستای - سمنان - شاهرود

خیابان شهید غالمعلی - ابر

1کوچه - محمدی

10001000زهرا آشوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

118
پرورش زنبور و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی980980زهرا چهارنظمبانک کشاورزیگرمسار روستای کرند فرور1گرمسارسمنان

119
زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا حیدریپست بانکعلی کایی1شاهرودسمنان
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120
پرورش 

بوقلمون گوشتی
2دامغانسمنان

روستای - دامغان

مهماندوست
وزارت جهاد کشاورزی20002000زیبا ناهیدیصندوق کارآفرینی امید

121
گیاهان دارویی 

و زعفران
بانک کشاورزیروستای ابر2شاهرودسمنان

زین العابدین 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی640640

122
پرورش گوساله 

پرواری
1شاهرودسمنان

روستای راهنجان - دهمال 

ک گلستان شمالی
وزارت جهاد کشاورزی800800زینب یوزباشیصندوق کارآفرینی امید

123
کشت و فراوری 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600600ژینوس رستگارصندوق کارآفرینی امیدغیاث اباد- گرمسار 1گرمسارسمنان

124

تولید البسه 

اسپان باند 

بیمارستانیو 

پگ های اتاق 

عمل

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000سارا حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای جزن روبروی مسجد3دامغانسمنان

125

طرح توسعه ای 

پرورش زنبور 

عسل

3دامغانسمنان
بهمن 22دامغان خیابان 

151پالک 2کوچه ساعی 
وزارت جهاد کشاورزی15001180سعید پریمیبانک کشاورزی

126

طرح توسعه و 

تکمیلی پرورش 

گاو شیری با 

هدف اصالح نژاد

3دامغانسمنان
خیابان -دامغان-سمنان

22مطهری -مطهری
بانک کشاورزی

سعید عرب 

پوریانی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

127

تولید انواع 

خرسک و گلیم 

بافی

1سرخهسمنان
افتر خیابان زنبق اول غربی 

8پالک
500500سکینه حمیدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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128
پرورش دام 

سبک
1شاهرودسمنان

- طرود-شاهرود-سمنان

جاده نمکزار جنب مسجد 

رقیه منزل ربیعی فرد

وزارت جهاد کشاورزی300300سکینه ربیعی پوربانک کشاورزی

2شاهرودسمنانتولیدی پوشاک129
-روستای گنده پلی-شاهرود

بخش بسطام
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400سلمان خرمصندوق کارآفرینی امید

130
اقامتگاه 

بومگردی
10001000سمیه قوشه ایصندوق کارآفرینی امیددامغان روستای قوشه1دامغانسمنان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

131
پرورگوساله 

 راس50پرواری 
5دامغانسمنان

 جاده ی 3کیلومتر - دیباج 

شرکت گل _تویه رودبار 

باقالی

وزارت جهاد کشاورزی70007000سهیل ایثاریبانک کشاورزی

132

فیلتر هوا 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سودابه عبیریصندوق کارآفرینی امیددامغان1دامغانسمنان

1شاهرودسمنانکاشت زعفران133

روستای علی آباد - شاهرود 

علی آباد صالح )زیر استاق 

(آباد

وزارت جهاد کشاورزی640640سید ابراهیم ترانهبانک کشاورزی

134

پرورش گاو 

 15شیری مولد 

راسی

1شاهرودسمنان
خیابان شهدا کوچه -بسطام

شهید علی اکبر متحدی
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

موالیی
وزارت جهاد کشاورزی14801480

135
کارخانه خوراک 

دام
8شاهرودسمنان

روستای نکارمن جنب 

مجتمع خدمات رفاهی سالم
بانک توسعه تعاون

سید حسین 

میرباقری
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

136

طرح توسعه 

خدمات بانکی و 

ای سی تی 

روستایی

1دامغانسمنان
دامغان روستای آستانه 

مرکز مخابرات
پست بانک

سید حسین 

میرسید
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیشاهرود طرود1شاهرودسمنانپرورش گوسفند137
سید حمید 

موسوی
سازمان امور عشایر ایران10001000
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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 

138
تولید گل و 

گیاه زینتی
2شاهرودسمنان

پشت بسطام روستا قلعه 

اقاعبداهلل
وزارت جهاد کشاورزی2160960سید رضا اشرفیبانک کشاورزی

139

تولید پودر 

ماهی و روغن 

ماهی جهت 

مصرف در 

خوراک دام و 

طیور و آبزیان

13گرمسارسمنان

بخش - شهرستان گرمسار 

 جاده 18کیلومتر - ایوانکی 

گرمسار به ایوانکی

پست بانک
سید شهرام 

طبائی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

140
پرورش گل 

محمدی
1مهدی شهرسمنان

- شهمیرزاد - مهدیشهر 

جاشم لوبار
بانک کشاورزی

سید محمد رضا 

سید علیان
وزارت جهاد کشاورزی320320

141
پرورش شتر 

مرغ
2دامغانسمنان

استان سمنان ـ دامغان ـ 

امیریه ـ روستان سبحان ـ 

پروه مشاع شهید چمران

بانک کشاورزی
سید محمد 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی17601760

142
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

-روستای خیج-بخش بسطام

کوچه سادات
بانک کشاورزی

سید محمود 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی540540

143

پرورش گاو 

 30شیری مولد 

راسی

2شاهرودسمنان

جاده دامغان -شاهرود

 مجتمع گاوداری 15کیلومتر

معین )های صنعتی شاهرود

(الدین

صندوق کارآفرینی امید
سید نظام الدین 

طباطباییان
وزارت جهاد کشاورزی25002500

144
گلخانه 

هیدروپونیک
20گرمسارسمنان

جاده -ایوانکی-گرمسار

چشمه نادی
وزارت جهاد کشاورزی2840028400سید نوید طبانژادبانک کشاورزی

1شاهرودسمنانقالیبافی145
شاهرود ، روستای طرود 

منزل موسوی
بانک کشاورزی

سیداحمد 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

146

گاو شیری با 

 20ظرفیت 

راس مولد

2شاهرودسمنان
شاهرود مجتمع گاوداری 

های دهمال
وزارت جهاد کشاورزی23202320سیدامین حسینیبانک کشاورزی

147
اقامتگاه 

بومگردی
2شاهرودسمنان

سمنان شاهرود روستای 

طرود
13401340سیدرضا موسویبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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148
تولید فراورده 

های چوبی
3شاهرودسمنان

روستای میقان روبروی 

مدرسه
پست بانک

سیدعلی 

شمسایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

149
دفتر خدمات 

بانکی
1شاهرودسمنان

سمنان شاهرود بیارجمند 

پست بانک-احمدآباد
پست بانک

سیدمحسن 

حسینی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

150
پرورش گاو 

شیری
3شاهرودسمنان

روستای -شاهرود بسطام

مجتمع دامپروری - مجن

مجن

صندوق کارآفرینی امید
سیدمرتضی 

قادری
وزارت جهاد کشاورزی34003400

1سمنانسمنانقالیبافی151
سمنان رکن اباد ش رضا 

159جقیقی ک رجایی پ 
بانک توسعه تعاون

سیده مریم 

ساداتی للردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120

152

احداث و بهره 

ورداری واحد 

پرواربندی 

شترمرغ

بانک کشاورزیحومه روستای اعالء/ سمنان10سمنانسمنان
سیدهادی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی99009900

153

اکو کمپ 

طبیعت گردی 

و گردشگری

6شاهرودسمنان

 جاده 80کیلومتر -شاهرود

شاهرود طرود روستای چاه 

جام

صندوق کارآفرینی امید

شرکت تعاونی 

گردشگری چاه 

جام عبداهلل 

پاکدل

90009000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دامغانسمنانپرواربندی بره154
-27کیلومتر -استانه-دامغان

مرزعه باال
وزارت جهاد کشاورزی750750شعبان ابن علیصندوق کارآفرینی امید

155
پرورش شتر 

مرغ پرواری
2شاهرودسمنان

شهرستان شاهرود بخش 

مرکزی روستای صالح آباد 

خیابان شهید کاظم زاده 

2نبش وحدت 

پست بانک
شمس علی 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی22502250

4شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی156

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، دهستان طرود 

کوچه شهید احمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000شهربانو میریصندوق کارآفرینی امید
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157

تولید صنایع 

دستی سفالی و 

سرامیکی

900900شیوا کرمیصندوق کارآفرینی امیدگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

158

پرورش 

گاوشیری 

 50ظرفیت 

راس

7میامیسمنان

-کالپوش -میامی-سمنان 

سازمان -جلگه-بخش رضوان

رضوانی

بانک کشاورزی
صادق ابراهیمی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

159

تولید انواع 

صنایع دستی 

میناکاری

6سمنانسمنان
- بخش مرکزی - سمنان 

روستای اعال
50005000صدیقه گندمچینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شاهرودسمنانبره پرواری160
روستای اسد آباد قلعه نو 

خالصه
وزارت جهاد کشاورزی750750صفورا کالنتریبانک کشاورزی

161

خشک کردن و 

بسته بندی 

میوه و سبزی 

گیاهان دارویی

12شاهرودسمنان

 جاده شاهرود 25کیلومتر 

به آزاد شهر بعد از کارخانه 

آرد سرچشمه روبه روی 

ورودی روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی1800018000صمد عادل نیابانک کشاورزی

162
گاو شیری 

راسی50
2میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

کالته اسد
وزارت جهاد کشاورزی24902490صمد عرب اسدیبانک کشاورزی

163
دفتر خدمات 

بانکی
پست بانکسمنان خیرآباد میدان بهار1سمنانسمنان

طیبه جعفری 

چاشمی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

164
گسترش باجه 

خدمات بانکی
1دامغانسمنان

باجه - جزن - دامغان 

خدمات بانکی
پست بانک

عاطفه السادات 

میرمحسنی جزنی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

165
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
1شاهرودسمنان

شاهرود روستای سعدآباد 

بعد از کارخانه جامعی 

روبروی مرغداری عباسی

پست بانک
عباس عرب 

یارمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی640640
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166
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران120120عباس گلیصندوق کارآفرینی امیدخارتوران- سلمرود1شاهرودسمنان

167

پروانه بهره 

برداری پرورش 

گاو شیری 

رأسی50مولد

4شاهرودسمنان
بخش بسطام روستای مزج 

جادی جیالن
بانک کشاورزی

عباس ماستری 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

168
پرورش 

گوسفند پرواری
1سمنانسمنان

سمنان خیرآباد خیابان 

10فردوس کوچه فردوس 
بانک توسعه تعاون

عباس نجفی 

نصب
وزارت جهاد کشاورزی350350

169
 10گاو شیری 

راسی
1میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

کالته اسد
بانک کشاورزی

عباسعلی عرب 

اسدی
وزارت جهاد کشاورزی12561256

170

تولید غیر 

متمرکز فرش 

دست باف

4شاهرودسمنان
شاهرود بخش مرکزی 

روستای طرود
پست بانک

عباسعلی 

شرکت )گلی

تعاونی 

تولیدکنندگان 

فرش دستباف 

(طرود

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی30003000

171

تولید وپرورش 

ملکه و زنبور 

 360عسل 

کلنی

بانک کشاورزیابرسج دهنه میقان1شاهرودسمنان
عباسعلی 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی880880

172
طرح پروار 

بندی گوساله
2سمنانسمنان

بهار )ادرس محل گاوداری 

روستای دالزیان (بند
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

مرادی نسب
وزارت جهاد کشاورزی18001800

173

تولید بوفه 

ویترین و 

مبلمان

3شاهرودسمنان

دهمال راهنجان خیابان 

عباس آباد تولیدی صنعتی 

یوزباشی

بانک توسعه تعاون
عبدالعلی 

یوزباشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600
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174

سرمایه در 

گردش پرورش 

بره پرواری به 

 150ظرفیت 

رأس

1دامغانسمنان
پشت -زرین آباد-دامغان

کوچه احمد عباس-مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی840840عبداهلل عباسیانبانک توسعه تعاون

175

خرید گوسفند 

داشتی و تامین 

سرمایه در 

 150گردش 

راسی

بانک کشاورزیارادان روستا فروان1آرادانسمنان
عبداهلل قنبری 

نیکدل
سازمان امور عشایر ایران18901890

176
اقامتگاه 

بومگردی
1شاهرودسمنان

- بیار جمند - شاهرود 

روستای قلعه باال
800800عبداهلل کیقبادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی80008000عرفان چراغیبانک کشاورزیشاهرود قلعه نوخالصه6شاهرودسمنانایجاد سردخانه177

178

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

15آرادانسمنان
سمنان، شهرستان آرادان، 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی2320023200عزیراله کمال زادهبانک کشاورزی

179
گاو شیری 

 راسی100
9میامیسمنان

جودانه خ - شهرستان میامی

گلها
وزارت جهاد کشاورزی1300013000عزیزاهلل محمودیبانک کشاورزی

2شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی180

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی آباد 

پشت بسطام خیابان وادی 

السالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت24902490عطیه رضوانیصندوق کارآفرینی امید

181
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت24702470عفت واحدیبانک کشاورزیروستای صلح اباد4دامغانسمنان

182
گیاهان دارویی 

و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640علی اسالمیپست بانکروستای ابر1شاهرودسمنان
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183
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی30003000علی اصغر خلیلیبانک توسعه تعاونگرمسار روستای ریکان2گرمسارسمنان

184

تولید اکسید و 

کربنات منیزیم 

و کلسیم

20میامیسمنان
ناحیه صنعتی روستای 

محمدآباد میامی
پست بانک

علی اصغر 

شادمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000

185

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

 50به ظرفیت 

رأس

بانک کشاورزیکالته خیج شهرک دامداران3شاهرودسمنان
علی اصغر عرب 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی60006000

186
پرورش گوساله 

پرواری صنعتی
2سرخهسمنان

شهرستان -استان سمنان

متر بعد از 800سرخه 

پرواربندی -پلیس راه افتر 

گوساله صنعتی فایض

وزارت جهاد کشاورزی24002400علی اصغر فایضبانک توسعه تعاون

187

تکمیل 

تاسیساتو 

افزایش 

تولیدات 

پرورش ماهی 

سردابی

بانک کشاورزیروستای تاش1شاهرودسمنان
علی اصغر 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی600600

188
توسعه و کشت 

زعفران
1شاهرودسمنان

پشت بسطام باالتر از جاده 

زرگر
پست بانک

علی اکبر 

آجودانی
وزارت جهاد کشاورزی480480

189
دفتر خدماتی 

بانکی
1شاهرودسمنان

سمنان شاهرود میامی 

روستای محمداباد
520520علی اکبر بیاریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

190
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای -بیارجمند-شاهرود

رضا آباد
سازمان امور عشایر ایران600600علی اکبر ترابیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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191
گوساله پرواری 

 راسی50
3سمنانسمنان

روستای اعال مجتمع 

گاوداران اعالء
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

صالحیان
وزارت جهاد کشاورزی24802480

192

پرورش 

گاوشیری 

رآسی30مولد

2شاهرودسمنان
کالته خیج - بخش بسطام 

مجتمع دامداران
وزارت جهاد کشاورزی27002700علی اکبر عجمبانک کشاورزی

193

طرح توجیهی 

فنی ، مالی و 

اقتصادی گاو 

شیری با 

 30ظرفیت 

رای مولد

3شاهرودسمنان
مجتمع - کالته خیج 

دامداری
بانک کشاورزی

علی اکبر عجم 

اکرامی
وزارت جهاد کشاورزی42004200

194

اصالح نژاد دام 

به  (عشایر)

 30ظرفیت 

رأس مولد

بانک کشاورزیدیباج- دامغان1دامغانسمنان
علی اکبر عربیان 

مهدی
سازمان امور عشایر ایران970970

195
خرید دام 

داشتی
1میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

قدس
سازمان امور عشایر ایران350350علی اکبر قاسمیپست بانک

196

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

بره پرواری 

 راسی300

وزارت جهاد کشاورزی15001500علی اکبر قندالیبانک کشاورزیارادان روستا خلخالیه1آرادانسمنان

197
پرورش دام 

سبک
2شاهرودسمنان

بیارجمند مجتمع پرورش 

دام
وزارت جهاد کشاورزی27202720علی اکبر کریمیبانک کشاورزی
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198

فراوری مس به 

روش 

 )فلوتاسیون 

تولید کنسانتره 

(مس سولفیدی 

85شاهرودسمنان
شهرستان - استان سمنان 

روستای طرود- شاهرود
پست بانک

علی اکبر 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7000070000

199
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640علی اکبر مظفریپست بانکابرسج رودبار1شاهرودسمنان

200

احداث واحد 

پرورش 

گاوشیری به 

 100ظرفیت 

راس

10آرادانسمنان
ارادان حسین اباد کردها 

کویراباد
سازمان امور عشایر ایران1500015000علی بابا قباخلوبانک کشاورزی

201

طرح امکان 

سنجی احداث 

کارخانه تولید 

خوراک طیور

14سرخهسمنان

سمنان سرخه بخش سرخه 

دهستان السگرد ناحیه 

 8صنعتی السجرد خیابان 

متری بی نام معبر آخر 

 متری بی نام10خیابان 

وزارت جهاد کشاورزی2100021000علی جعفریبانک کشاورزی

202

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی500

وزارت جهاد کشاورزی39803980علی جورابلوبانک کشاورزیارادان ده سلطان6آرادانسمنان

203
سامانه فراوری 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی2000020000علی حیدریبانک کشاورزیدامغان روستای شوکت آباد16دامغانسمنان
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204
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی رحیمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه نوخرقان1شاهرودسمنان

205
گاوشیری 

راسی14
1میامیسمنان

نردین خیابان ازادی خیابان 

صنایی خیابان گلشن 

دامداری سعادتی

وزارت جهاد کشاورزی12001200علی رضا سعادتیبانک کشاورزی

2شاهرودسمناننهالستان206
خ تهران بلوار - شاهرود 

عدالت
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی رضاییبانک کشاورزی

207

احیا و توسعه 

اقامتگاه 

بومگردی خانه 

پدری

4دامغانسمنان
دامغان روستای حاجی آباد 

حاج علی نقی
50005000علی رمضانقربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

208

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

3گرمسارسمنان
شهرستان گرمسار بخش 

ایوانکی روستای احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی سرهنگیبانک کشاورزی

209
واحد تولید 

میوه خشک
2شاهرودسمنان

بخش _شاهرود

روستا دهمال _مرکزی

راهنجان

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی سلطانیصندوق کارآفرینی امید

3شاهرودسمنانکارگاه سفالگری210

تیر جاده 7شاهرود میدان 

کارخانه قند کیلومتر اول 

کارگاه  (روستای مغان)

سرامیک مهر باستان

30003000علی علی شاهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

211

تولید ادوات و 

ماشین االت 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000علی کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد اباد7دامغانسمنان

212
کارگاه 

گوهرتراشی
936936علی محبوبی فرصندوق کارآفرینی امیدبسطام میان آباد1شاهرودسمنان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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213

پرورش زنبور 

عسل به 

 400ظرفیت 

کلنی تولید 

عسل و فرآورده 

های جانبی

صندوق کارآفرینی امیدشاهرود روستای ابرسج1شاهرودسمنان
علی محمد 

سعدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

214

احداث جایگاه 

و خرید گاو 

 راس50شیری 

بانک کشاورزیمیامی روستای جودانه4میامیسمنان
علی محمد عرب 

سرحدی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

215
فرآوری و بسته 

بندی پسته
5دامغانسمنان

خیابان -خیابان جمهوری

کوچه مسلم بن عقیل-ملت
وزارت جهاد کشاورزی70007000علی نوبریبانک کشاورزی

216
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

خوارتوران
سازمان امور عشایر ایران120120علی هادیصندوق کارآفرینی امید

217

پرورش شتر 

مرغ به ظرفیت 

قطعه 25

 500مولدو

قطعه شترمرغ 

پرواری

3شاهرودسمنان

بیارجمند روستای غزازان 

گروه مشاع امام حسن 

4774مجتبی پالک

وزارت جهاد کشاورزی38003800علیرضا احمدیبانک کشاورزی

520520علیرضا امام آبادیپست بانکدامغان روستای امام آباد1دامغانسمناندفتر پست بانک218
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

219
توسعه و کشت 

زعفران
2شاهرودسمنان

روستای ابر گروه مشاعی 

امام حسین
وزارت جهاد کشاورزی14401440علیرضا خداوردیبانک کشاورزی
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220
 50گاوشیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی33403340علیرضا قادریبانک کشاورزیارادان جلیل اباد خ اصلی3آرادانسمنان

صندوق کارآفرینی امیدمجن روستای درخانیاب2شاهرودسمنانبسته بندی میوه221
علیرضا قربان 

مجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

222

خرید دام و 

سرمایه در 

گردش واحد 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سازمان امور عشایر ایران10601060علیرضا کاشانیبانک کشاورزیارادان روستا پاده خ مزار1آرادانسمنان

223
 50گاو شیری 

راس
2سمنانسمنان

سمنان خیراباد مجتمع 

اعتضادیه
بانک کشاورزی

علیرضا 

محمودیان
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی224
روستای -طرود-شاهرود

سطوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا یعقوبیپست بانک

225

پرورش گاو 

شیری 

رأسی12مولد

1شاهرودسمنان
بخش بسطام روستای خیج 

پشت سالن ورزشی
وزارت جهاد کشاورزی530530عیدمحمد حدادیبانک توسعه تعاون

226

پروانه 

پرورش )تأسیس

گاو شیری مولد 

( راسی50

2شاهرودسمنان
مجتمع - کالته خیج 

دامداری های کالته خیج
وزارت جهاد کشاورزی24002400عیسی عرببانک کشاورزی

227

پروانه تأسیس 

واحد گاو 

شیری 

رأسی30مولد

2شاهرودسمنان
-گالته خیج-بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

عین اله عجم 

اکرامی
وزارت جهاد کشاورزی24802480

228
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
پست بانکدهمال فرخ اباد1شاهرودسمنان

غالم حسین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480
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229
تولید انواع تیغه 

و بلوک سفالی
16شاهرودسمنان

- بخش مرکزی- شاهرود

جاده شاهرود 5کیلومتر 

جاده قلعه شوکت- تهران 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000غالمرضا جامعیبانک توسعه تعاون

230
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران600600غالمرضا جاللیصندوق کارآفرینی امیدابرسج-شاهرود1شاهرودسمنان

231
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
پست بانکروستای پرو1شاهرودسمنان

غالمرضا حسین 

پور
وزارت جهاد کشاورزی960960

232

پرورش گاو 

شیری به 

 15ظرفیت 

رأس مولد

1دامغانسمنان
جاده -مهماندوست-دامغان

3کیلومتر -طزره
وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا گالبیصندوق کارآفرینی امید

233

پرورش 

گاوشیری 

راسی50

3شاهرودسمنان
روستازرگر کوچه والیت 

30پالک 
وزارت جهاد کشاورزی45004500غالمرضا یعقوبیپست بانک

1میامیسمنانکشت زعفران234
جاده ری - شهرستان میامی

سازمان مالک اشتر-اباد
وزارت جهاد کشاورزی480480غالمعلی عسگریبانک کشاورزی

235

طرح توسعه 

تولید تندیس، 

مجسمه و 

تابلوهای نقش 

برجسته سنگ 

نمک

1گرمسارسمنان

- روستای ریکان- گرمسار

نبش - خیابان گلستان

4گلستان 

13001300فاطمه احمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

236

راه اندازی و 

تجهیز دفاتر 

خدمات بانکی 

زرین اباد

520520فاطمه حافظیپست بانکیامغان زرین اباد1دامغانسمنان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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237
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640فاطمه حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای گلستان1شاهرودسمنان

1شاهرودسمنانتولیدی پوشاک238

شهید )دیزج خیابان امام 

نبش کوچه دوم  (نوری

198پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه دهقان پورصندوق کارآفرینی امید

1شاهرودسمنانتولیدی پوشاک239

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای میقان 

خیابان امام خمینی جنب 

مدرسه جماران مزون باران

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه ساغریصندوق کارآفرینی امید

240

توسعه اقامتگاه 

گردشگری و 

بومگردی

2شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای میقان
24002400فاطمه سعیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

241

ساخت و تولید 

انواع مبلمان 

چوبی و غیر 

فلزی

1شاهرودسمنان

-روسای راهنجان - دهمال

کوچه –خیابان عباس آباد 

طبقه -232پالک–شقایق 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

242

بهره برداری 

یک واحد 

تولیدی گلخانه 

ای

1سمنانسمنان

سمنان روستای خیرآباد 

شهرک گلخانه ای اعتضادیه 

30واحد 

وزارت جهاد کشاورزی650650فاطمه صباغیانبانک کشاورزی

1سمنانسمنانقالیبافی243
شهرک -سمنان خیراباد

817پالک- 6تالش- تالش
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120فاطمه عالیشاهبانک توسعه تعاون

244
دفتر خدمات 

بانکی
1میامیسمنان

حسین آباد کالپوش ک 

شهید عباسیان
520520فاطمه عباسیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1شاهرودسمنانقالیبافی245

استان سمنان شهرستان 

شاهرود طرود جنب منبع 

آب منزل سیدرضا موسوی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه عرب 

ساغری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فاطمه غرباصندوق کارآفرینی امیدروستای صلح اباد2دامغانسمنانتولید پوشاک246

247
محصوالت 

گلخانه ای
1سمنانسمنان

شهرک - خیرآباد-سمنان

قطعه -کوچه مریم-اعتضادیه

گلخانه مرادی-21

وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه مرادیبانک کشاورزی

248
بافندگی فرش 

دست باف
1شاهرودسمنان

بخش _شاهرود

روستای کالمو_بسطام
وزارت صنعت، معدن و تجارت975975فاطمه مظفریصندوق کارآفرینی امید

249
کشت زعفران 

وگیاهان دارویی
2شاهرودسمنان

شاهرود ش دانشگاه خ مریم 

تعاون مسکن کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی640640فاطمه میرشکاربانک کشاورزی

250
پرورش شتر 

مرغ
4گرمسارسمنان

گرمسار ایوانکی منطقه برج 

حیدر
وزارت جهاد کشاورزی27602760فائقه بنازادهبانک کشاورزی

251
گلخانه تولیدات 

خارج ازفصل
2مهدی شهرسمنان

درجزین روستای اسالم اباد 

مجتمع گلخانه ای درجزین 

52واحد

صندوق کارآفرینی امید
فتانه حقیقت 

منش
وزارت جهاد کشاورزی30003000

252
انواع بافته های 

داری
2مهدی شهرسمنان

مهدیشهر شهمیرزاد 

روستای چاشم خیابان 

شهید زین العابدین نبوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فرحناز بیرقیصندوق کارآفرینی امید

253

تکمیل کره 

خشکبار و 

آجیل طعم دار

17سمنانسمنان
سمنان جاده نظامی 

 خ سمنک2کیلومتر 
صندوق کارآفرینی امید

فرزین صفرزاده 

ملکی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

22دامغانسمنانریخته گری254
 جاده 42دامغان کیلومتر 

نکا نرسیده به دیباج
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی2500025000فرهنگ حجازیبانک توسعه تعاون

1گرمسارسمنانکاشت زعفران255
گرمسار روستای ساروزن 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی450450فریبرز افتخاریبانک کشاورزی
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256

طرح توجیهی 

کارگاه تولید 

سفال و 

سرامیک ریخته 

گری

2گرمسارسمنان

-روستای کوشک -گرمسار 

سوله -پایین تر از مسجد 

عباسی

23002300فریده قزلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دامغانسمنانپروار بندی بره257

کوچه -مومن اباد-دامغان

جنب پارک کودک -الله

1پالک 

وزارت جهاد کشاورزی23002300فضه شمسصندوق کارآفرینی امید

258

پرورش گاو 

شیری به 

 14ظرفیت 

رأس مولد

بانک کشاورزیدامغان روستای مایان2دامغانسمنان
فهیمه احسانی 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی22802280

1شاهرودسمنانپرورش زعفران259
بسطام روستای ابر جاده 

مرغداری
وزارت جهاد کشاورزی640640قاسم خداوردیبانک توسعه تعاون

260
 ۵۰گاوشیری 

راسی
بانک کشاورزیابتدای جاده کالته خیج4شاهرودسمنان

قاسمعلی عجم 

رنگرز
وزارت جهاد کشاورزی58005800

261
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
وزارت جهاد کشاورزی18001800قدرت اهلل شادلوبانک کشاورزیروستای محمد اباد1گرمسارسمنان

262

پروانه کوچک 

پرور)روستایی

ش گاو شیری 

( رأسی10مولد

1شاهرودسمنان

-روستای مزج-بخش بسطام

شهرک امام روبروی مسجد 

(ع)امام حسین

صندوق کارآفرینی امید
قربانعلی حاجی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی880880

263

پرورش و 

توسعه زنبور 

عسل

2سمنانسمنان
علی اباد لوکه پیغمبران 

بخش مرکزی سمنان
وزارت جهاد کشاورزی24002400کاظم بهنامبانک توسعه تعاون
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264

تولید پیچهای 

فوالدی و اهنی 

سرکی و اتاقی 

جهت مصرف 

ماشین آالت 

کشاورزی شخم 

زنی

23گرمسارسمنان

- جاده محمد آباد- گرمسار

روستای چهار قشالق بعد از 

اداره بهداشت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی3300033000کاظم غالمیصندوق کارآفرینی امید

265

اقامنگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

23002300کاظم فرجیبانک توسعه تعاونروستای ریکان2گرمسارسمنان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

266

پرورش گاو 

 50شیری مولد

رأسی

3شاهرودسمنان
-کالته خیج- بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

کریم عرب 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

267
بهره پرواری بره 

 راسی250
2سمنانسمنان

روستای عال حومه عال 

 اصلی 60 فرعی از 10پالک 

منطقه قوامیه

وزارت جهاد کشاورزی30003000کمال پیفلوشبانک کشاورزی

268
گوسفند داشتی 

 راسی500
5میامیسمنان

سمنان میامی روستای 

سوداغلن جلگه دانیال
وزارت جهاد کشاورزی67006700گل محمد عطاییپست بانک

269

فناوری 

اطالعات وباجه 

بانکی

1آرادانسمنان

دامغان شهر امیریه روستای 

عبداله اباد خ امام حسین 

جنب تعاونی ولیعر

520520گوهر منشی زادهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

270

تولید زیورآالت 

 )سنتی 

طال،نقره،مس،بر

(نج

صندوق کارآفرینی امیددامغان جزن جنب پستبانک2دامغانسمنان
الدن عوض 

آبادیان
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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271

طرح توسعه 

گاوداری شیری 

 50صنعتی 

راس مولد به 

 راس75

3سمنانسمنان

سمنان بلوار شریف واقفی 

جاده خیر اباد بعد از ریل 

زیر گذر راه اهن سمت چپ 

منزل ماشاهلل عرب

وزارت جهاد کشاورزی31003100ماشاء اهلل عرببانک کشاورزی

272

تولید غیر 

متمرکز فرش 

دست باف

صندوق کارآفرینی امیدشاهرود طرود2شاهرودسمنان
ماه پری حسن 

ملکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دامغانسمنانکشت زعفران273

شهرستان - استان سمنان

آب - منطقه نریشم- دامغان

 از 65پالک فرعی - بخشان

یک اصلی

وزارت جهاد کشاورزی640640مجتبی بغیریپست بانک

274
تولید و زنبور 

کندو125عسل 
1شاهرودسمنان

یونس اباد کل اباد مزرعه 

ادرین
وزارت جهاد کشاورزی620620مجتبی خلعتبریصندوق کارآفرینی امید

275

باجه خدمات 

 ICTبانکی و

روستایی

1دامغانسمنان

شهرستان -استان سمنان

روستای -تویه دروار-دامغان

(ع)خیابان امام حسین-دروار

پست بانک
مجید 

چاکرالحسینی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

276

احداث غار 

نمکی در 

اقامتگاه بوم 

گردی مسین بابا

1سرخهسمنان
شهرستان سرخه روستای 

بیابانک عمارت مسین بابا
صندوق کارآفرینی امید

مجید کرکه 

آبادی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

277
پرورش 

گاوشیری
1شاهرودسمنان

روستای صالح آباد بخش 

مرکزی دامداری یزدی
وزارت جهاد کشاورزی14801480مجید یزدیصندوق کارآفرینی امید
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278

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سازمان امور عشایر ایران10101010محسن ابولیبانک کشاورزیارادان روستا امامزاده عبداله1آرادانسمنان

279
تولید پرورش 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی12401240محسن ایثاریبانک کشاورزیدامغان روستای مهماندوست2دامغانسمنان

280
پرورش گاو 

 راسی19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی24002400محسن به دانهبانک توسعه تعاونروستای غیاث اباد2گرمسارسمنان

281

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

ضامن االیمه

17میامیسمنان

استان سمنان شهرستان 

میامی روستای فیروزآباد 

سفلی مجتمع خدماتی 

رفاهی ضامن االیمه

2500025000محسن جعفریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10881088محسن شعیریانبانک کشاورزیارادان رستم اباد1آرادانسمنانکشت زعفران282

283
پرورش گاو 

 راسی11شیری 
وزارت جهاد کشاورزی880880محسن قنبریبانک کشاورزیروستای محله باغ1گرمسارسمنان

284
مبلمان و 

مصنوعات چوبی
5مهدی شهرسمنان

شهرک شهدا - مهدیشهر 

12خیابان بنفشه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500محسن نورانیانپست بانک

2شاهرودسمنانبره پرواری285
بیارجمند مجتمع دادمداری 

های بیارجمند
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی27202720

4شاهرودسمنانگاوشیری286
بسطام جاده سی سر شرکت 

تعاونی شیر اتحاد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی58005800محمد ابراهیمیبانک کشاورزی

2شاهرودسمنانبره پرواری287
بیارجمند مجتمع دادمداری 

های بیارجمند
وزارت جهاد کشاورزی27002700محمد احمدیبانک کشاورزی
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288
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
پست بانکشاهرود شهرک نوین1شاهرودسمنان

محمد اسماعیل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

289
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
2شاهرودسمنان

روستای ابر ابتدای جاده 

امام زاده
بانک کشاورزی

محمد اسمعیل 

خداوردی
وزارت جهاد کشاورزی640640

290

پرورش گاو 

شیری به 

 50ظرفیت 

رأس مولد

بانک کشاورزیروستای عبیراباد-دامغان4دامغانسمنان
محمد باقر 

اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

291

طرح توجیهی 

 قطعه ای 300

شتر مرغ پرواری

4میامیسمنان
بلوار -شهرستان میامی

مهارت
بانک کشاورزی

محمد باقر 

اصغری
وزارت جهاد کشاورزی30003000

292
تولید روغن 

کنجد
5شاهرودسمنان

شاهرود بیارجمند خ شهید 

رجایی منزا حسین باقری
وزارت جهاد کشاورزی67006700محمد باقریبانک کشاورزی

293
تولید صندلی 

چوبی
پست بانکروستای دروار1دامغانسمنان

محمد پاشایی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

294
تجهیز کارگاه 

جوراب بافی
1سمنانسمنان

استان سمنان شهرستان 

سمنان روستای حسن آباد 

شهرک انصارالحسین پالک 

51

صندوق کارآفرینی امید
محمد تقی 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

295

پرورش بره 

پرواری صنعتی 

 300با ظرفیت 

راس

2سمنانسمنان
سمنان روستای دالزیون 

52پالک 
بانک کشاورزی

محمد جهان 

مهین
وزارت جهاد کشاورزی27002700
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296

شرکت تعاونی 

ریسندگی نخ 

میامی

30میامیسمنان

شاهرود ناحیه صنعتی 

میامی فاز اول شرکت 

ریسندگی نخ میامی

بانک توسعه تعاون

محمد حسن 

حاجی پور 

حلوایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000

297

خرید دام سبک 

نژادهای پربازده 

و تامین سرمایه 

در گردش 

گوسفند داشتی 

 راسی79

وزارت جهاد کشاورزی915915محمد حسینیبانک کشاورزیارادان مهدی اباد1آرادانسمنان

900900محمد راشدیصندوق کارآفرینی امیدارادان روستا هشت اباد1آرادانسمنانمصنوعات نمکی298
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3سمنانسمنانگوساله پرواری299
سمنان روستای اعالء 

مجتمع دامداری
بانک کشاورزی

محمد رییسیان 

پرور
وزارت جهاد کشاورزی42804280

300
کشت و پرورش 

زعفران
1گرمسارسمنان

گرمسار خیابان شهید 

ریاحی پشت بهزیستی 

52 پالک 3کوچه پاکدانه 

وزارت جهاد کشاورزی480480محمد عربیپست بانک

301
پرورش گوساله 

پرواری
بانک کشاورزیسمنان روستای عال2سمنانسمنان

محمد علی 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

302
گاو شیری 

 راسی100
8میامیسمنان

میامی روستای جودانهچاه 

2شماره
بانک کشاورزی

محمد علی طالع 

زاری
وزارت جهاد کشاورزی1100011000

303
پرورش دام 

سنگین
صندوق کارآفرینی امیدسمنان شاهرود روستای ابر2شاهرودسمنان

محمد علی 

گرگانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

304
بره پرواری 

 رأسی375
4شاهرودسمنان

جاده -روستای دیزج

جعفرخان
وزارت جهاد کشاورزی30003000محمد فیروزآبادیبانک کشاورزی
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305

پرورش گاو 

شیری به 

 10ظرفیت 

راس

1شاهرودسمنان

بسطام روستای قلعه نو 

خرقان کوچه روبروی 

619پاسگاه پالک 

وزارت جهاد کشاورزی680680محمد قاسمیپست بانک

306
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبیارجمند-شاهرود 5شاهرودسمنان

محمد مهدی 

باقری
وزارت جهاد کشاورزی24902490

307

ساخت 

وتعمیرات 

ادوات کشاورزی

2میامیسمنان

کالوپوش روستای رضوان 

خیابان امام رضا جنب 

جهادکشاورزی

بانک کشاورزی
محمد هادی 

قاهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

308
پرورش مرغ 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی10601060محمد هراتیانصندوق کارآفرینی امیدسمنان1سمنانسمنان

309

پرورش بره 

پرواری 

راسی200

2شاهرودسمنان
جاده 2کیلومتر -بیارجمند

خاخودی
بانک کشاورزی

محمد یوسف 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی27202720

310
پرورش بره 

پرواری
2دامغانسمنان

- روستای امام اباد-دامغان

دامداری -جاده امام اباد

مبارکی

صندوق کارآفرینی امید
محمدابراهیم 

مبارکی
وزارت جهاد کشاورزی23202320

311

بهره برداری 

وفرآوری 

موادمعدنی

16سمنانسمنان
سمنان شهرک صنعتی اعالء 

3130خیابان اصلی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت2400024000محمدبهزاد بلوریپست بانک

312

پرورش 

 50گاوشیری 

رأس

7میامیسمنان

شهرستان میامی بخش 

کالپوش روستای نردین خ 

آزادی

پست بانک
محمدحسن 

محمدی راد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

313

پرورش 

گاوشیری 

صنعتی

بانک کشاورزیسمنان3سمنانسمنان
محمدحسین 

احسانی
وزارت جهاد کشاورزی42004200
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314
پرورش گاو 

شیری
2شاهرودسمنان

بسطام جاده سرآسیاب 

فرعی دو شرکت هدف
پست بانک

محمدحسین 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی19521952

315
گلخانه گلهای 

زینتی
بانک کشاورزیباقراباد-دامغان1دامغانسمنان

محمدحسین 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی18401840

بانک کشاورزیمجن روبروبانک صادرات1شاهرودسمنانتولید نهال316
محمدحسین 

غریب مجنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

317

خرده فروشی 

کاه و علوفه 

حیوانات

2شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود، ابتدای روستای 

میقان

بانک کشاورزی
محمدحسین 

ملک آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

318

پرورش گاو 

شیری به 

راس50ظرفیت 

2شاهرودسمنان
مجتمع گاوداری جاده 

13پادگان ده محرم قطعه 
بانک کشاورزی

محمدرضا 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

319
گیاهان دارویی 

و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640محمدرضا رضاییبانک کشاورزیروستای ده خیر1شاهرودسمنان

320
اقامتگاه 

بومگردی
2شاهرودسمنان

اتوبان شاهرود بسطام جنب 

محیط زیست
15001500محمدرضا شاکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321

سورتینگ و 

بسته بندی 

پسته و خالل 

پسته

20دامغانسمنان
 جاده 10کیلومتر -دامغان

دامغان شاهرود
وزارت جهاد کشاورزی2000020000محمدرضا کردیبانک کشاورزی

322

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

گوسفند داشتی 

 راسی200

بانک کشاورزیارادان مرتع قشالقی کهن تل1آرادانسمنان
محمدرضا 

گیلوری
سازمان امور عشایر ایران18001800
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323

طرح توجیهی 

فنی مال و 

اقتصادی گاو 

شیریباظرفیت 

راس مولد 10

وکل گله 

راس21

1شاهرودسمنان
بخش بسطام روستا گلستان 

قلعه میرزا سلیمان
وزارت جهاد کشاورزی840840محمدرضا نادمیبانک کشاورزی

324
کشت 

(هکتار2)زعفران
1دامغانسمنان

واقع در -روستای تقی آباد

قاسم آباد
پست بانک

محمدعلی 

جوادی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی640640

325

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 150به ظرفیت 

راس دام مولد

بانک کشاورزیارادان روستا فروان7آرادانسمنان
محمدعلی شاه 

حسینی
سازمان امور عشایر ایران1000010000

326

اصالح نژاد دام 

 (عشایر )سبک

 30به ظرفیت 

رأس

سازمان امور عشایر ایران970970محمدعلی طاهربانک توسعه تعاوندامغان روستای آستانه1دامغانسمنان

327

پرورش بره 

 200پرواری 

راسی

2شاهرودسمنان
بیارجمند شهرک شهید 

مطهری منزل کریمی
وزارت جهاد کشاورزی27002700محمدعلی کریمیبانک کشاورزی

328
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

-روستای مزج-بخش بسطام

(ع)خیابان امام رضا
بانک کشاورزی

محمدعلی 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

329

پرورش 

گاوشیری 

صنعتی

4سمنانسمنان
مجتمع اعتضادیه بین 

روستای خیر آباد ورکن آباد
بانک کشاورزی

محمود حسنعلی 

زاده روشن
وزارت جهاد کشاورزی60006000
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330
پرورش گاو 

 راسی31شیری 
وزارت جهاد کشاورزی10501050محمود علی بیگیبانک توسعه تعاونروستای غیاث اباد1گرمسارسمنان

20آرادانسمنانتاسیس گلخانه331

استان سمنان شهرستان 

آرادان روستای علی آباد 

جنب گلخانه آقای موالیی

وزارت جهاد کشاورزی1080010800محمودرضا طقانیبانک کشاورزی

332
پرورش شتر 

مرغ دریس
3گرمسارسمنان

جاده چشمه نادی - ایوانکی 

چاه آب - بعد از تپه گیس 

پرورش شتر مرغ - دوم 

دریس

وزارت جهاد کشاورزی40004000مختار اسناوندیپست بانک

333

تولید و پرورش 

ملکه زنبور 

قطعه300عسل 

1شاهرودسمنان
ییالق گلستان گرمسیر 

شاهرود
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی خلعت 

بری
وزارت جهاد کشاورزی620620

334
طرح توسعه 

اس گلخانه ای
1سمنانسمنان

-ک برکت- خیرآباد- سمنان

720 پالک 
بانک کشاورزی

مرتضی سعادتی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

335
پرورش گاو 

شیری
2سرخهسمنان

روستای مومن آباد خیابان 

وحدت خیابان والیت نبش 

پارک جنگلی

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی مومن 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

336

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی99009900مریم تمدنیبانک کشاورزیارادان علی اباد7آرادانسمنان

337
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای -بیارجمند-شاهرود

رضا آباد
سازمان امور عشایر ایران680680مریم خسروآبادیصندوق کارآفرینی امید

338

تولید نان 

سنتی و 

شیرینیجات 

خانگی

1دامغانسمنان

دامغان شهرک بوستان 

فردوسی بعداز باباطاهر 

ساختمان هاله طبقه دوم

وزارت جهاد کشاورزی600600مریم رجعتیصندوق کارآفرینی امید
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339

تولید 

غیرمتمرکز 

فرش دستباف 

با مدیریت 

متمرکز

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مریم میریصندوق کارآفرینی امیدطرود- شاهرود 2شاهرودسمنان

340
پرورش گاو 

شیری
4شاهرودسمنان

روستای میغان خیابان 

شهید مهدوی
وزارت جهاد کشاورزی55005500مسلم بخشیبانک کشاورزی

341

تکثیر و 

نگهداری بز 

سانن

1میامیسمنان
فرومد روستای -میامی

میرعلم
وزارت جهاد کشاورزی736736مسلم عطاخانیپست بانک

342

فراوری و بسته 

بندی 

محصوالت 

کشاورزی

2شاهرودسمنان

روستای گلستا محله چهار 

طاق خیابان حاج اقا بزرگ 

ابتدای جاده زرگر

وزارت جهاد کشاورزی32003200مصطفی آجدانیصندوق کارآفرینی امید

343
اقامتگاه 

بومگردی
2دامغانسمنان

جاده اصفهان 10کیلوکتر 

قبل از پلیس راه ورودی 

روستای نظام آباد- گاوداری

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی 

معمارزاده
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شاهرودسمناناحداث گلخانه344

روستای دهمال ابتدای جاده 

علی آباد صالح آباد مجتمع 

گلخانه دهمال

وزارت جهاد کشاورزی16001600مصطفی هراتیصندوق کارآفرینی امید

1شاهرودسمنانتولیدی پوشاک345

بخش _شاهرود

-روستا گلستان_بسطام

جنب دبستان -خیابان اصلی

شهدای فردوسی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه حسین 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

346
گیاهان دارویی 

و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640معصومه شریعتیبانک کشاورزیپشت بسطام روستای قلعه نو1شاهرودسمنان
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سازمان امور عشایر ایران200200معصومه عامریبانک کشاورزیجاده طرود روستای چاه جام1شاهرودسمنانپرورش گوسفند347

348
پرورش شتر 

مرغ
9سمنانسمنان

سمنان روستای اعالء چاه 

2انقالب شماره 
وزارت جهاد کشاورزی1440014400معصومه کثیریبانک کشاورزی

349
فراوری گالب و 

عرقیات گیاهی
1دامغانسمنان

دامغان روستای تویه دروار 

میدان امام خمینی خیابان 

منزل اقای -جدیدالتاسیس

تویه درواری

صندوق کارآفرینی امید
معصومه لطیف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

350

اقامتگاه 

بومگردی 

روستایی

1شاهرودسمنان
بسطام روستای دولت اباد 

ابتدایی روستا
12501250ملیحه زحمتکشبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

14سرخهسمنانفرآوری گچ351

- سرخه- سمنان 

 جاده گرمسار 63کیلومتر

منطقه تلخ آب

صندوق کارآفرینی امید
منصور شکیبایی 

دوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

352

پرورش 

گوسفند داشتی 

 100به ظرفیت 

رأس مولد

وزارت جهاد کشاورزی18001800منصور عربیانصندوق کارآفرینی امیددامغان روستای بق2دامغانسمنان

353

احداث گلخانه 

کشت سبزی و 

صیفی سالم و 

ارگانیک در 

گلخانه

4سمنانسمنان
جاده نظامی جاده اردوگاه 

گروه مشاعی دستغیب
بانک توسعه تعاون

منوچهر 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی24002400

354

طرح توجیهی 

پرورش گاو 

شیری ظرفیت 

 راس15

2شاهرودسمنان
پشت بسطام روستای ده 

17خیر پالک 
وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی حسینیصندوق کارآفرینی امید
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355
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
1شاهرودسمنان

حسین اباد پشت بسطام 

مشاع چاه ابوالفضل
وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی رمضانیبانک توسعه تعاون

356

پرورش زنبور 

عسل به 

 400ظرفیت 

کلنی

2دامغانسمنان
بخش -مهماندوست-دامغان

دامنکوه
وزارت جهاد کشاورزی14801480مهدی عباسیانبانک کشاورزی

357
پرورش گاو 

 راس50شیری 
4شاهرودسمنان

شاهرود ، یونس آباد ، جاده 

بید آباد ، چاه نیمه عمیق 

غالمی

وزارت جهاد کشاورزی50005000مهدی غالمیصندوق کارآفرینی امید

358
گاو 

راسی15شیری
وزارت جهاد کشاورزی11001100مهدی کاتبیبانک توسعه تعاونگرمسار روستای فند1گرمسارسمنان

3مهدی شهرسمنانگوساله پرواری359
مهدیشهر بخش مرکزی 

مجتمع دامپروری زینعلی
وزارت جهاد کشاورزی39003900مهدیه ثانیبانک کشاورزی

360

طرح توجیهی 

فنی مالی و 

اقتصادی 

گاوشیری 

 15باظرفیت 

راس مولد

1شاهرودسمنان

-پشت بسطام -شاهرود 

شهرک -روستای گرمن

1/1پالک -گرمن

وزارت جهاد کشاورزی14101410مهدیه جرجانیصندوق کارآفرینی امید

361

توسعه خط دوم 

تولید کشتارگاه 

طیور

35گرمسارسمنان

گرمسار ایوانکی روستای 

چشمه نادی جاده بشمک 

ضلع جنوبی بند خاکی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی5000050000مهرداد حیدرزادهبانک کشاورزی

362

پرورش گوساله 

پرواری به 

ظرفیت 

راس100

5میامیسمنان
روستای - شهرستان میامی

ابراهیم اباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی75007500مهرداد عباسیبانک کشاورزی
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363
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهرداد هرتیصندوق کارآفرینی امیددامغان روستای نعیم اباد1دامغانسمنان

364
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود- سمنان

اقامتگاه بوم گردی -دلبر

قلعه امیر خان

390390مهناز آهنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

365

کارگاه سرامیک 

هنر کبیر 

گرمسار

صندوق کارآفرینی امیدروبرو دهیاری- کرند2گرمسارسمنان
مهیار عرب 

عامری
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

366
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

روستای اسب -خوارتوران

کشان

سازمان امور عشایر ایران120120موسی صالحیصندوق کارآفرینی امید

1سمنانسمنانقالیبافی367
سمنان خیراباد خیابان 

88 پ4بهار
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120میترا کوهی کلشپست بانک

2دامغانسمنانتوسعه نانوایی368

دامغان روستای قدرت آباد 

 10جنب مخابرات کیلومتر 

جاده سمنان

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200میثم قدرت ابادیبانک کشاورزی

369
پرورش شتر 

پرواری
4شاهرودسمنان

بخش _شاهرود

روستای تل_مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی45004500میثم نوریانبانک توسعه تعاون

370
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640میرباقر حسینیبانک توسعه تعاونجاده طرود چاه باقراباد1شاهرودسمنان

371

احداث واحد 

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای به 

 3000مساحت 

متر مربع

صندوق کارآفرینی امیدارادان سوداغالن3آرادانسمنان
میرمسعود صادق 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی45004500
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2میامیسمنانخانه بومگردی372

روشتای فرومد ، محله باال 

خیابان زایر سرا ک وچه 

1زایر سرا 

20002000مینا غنمیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

373
پرورش گاو 

 راسی19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی15001500نادر زندیبانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

374
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی410410ناصر بوندبانک توسعه تعاونسمنان روستای خیرآباد1سمنانسمنان

375

کشت چند 

منظوره 

محصوالت باغی 

و گیاهان دارویی

وزارت جهاد کشاورزی24002400ناصر عزیزی فربانک کشاورزیسمنان نوکالته2سمنانسمنان

376
پرورش دام 

سبک
1سرخهسمنان

السجرد کوچه - سمنان

4احسانی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی850850ناصر معینیانبانک کشاورزی

377

پرورش گاو 

شیری مولد 

راسی12

1شاهرودسمنان
پشت بسطام روستای 

گلستان محله چارطاق پرو
وزارت جهاد کشاورزی880880نرگس عبداللهیبانک کشاورزی

378

پرورش 

گاوشیری 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی39003900نصراهلل درویشبانک کشاورزیسمنان3سمنانسمنان

379
گیاهان دارویی 

و زعفران
1شاهرودسمنان

شاهرود خ ساحلی شمالی 

4جنب ک 
پست بانک

نصرت اله عرب 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی640640

380
دفترخدمات 

بانکی
1میامیسمنان

کرنگ کالپوش خیابان امام 

خمینی
520520هاجر میرزازادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

381
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

- بیارجمند- شاهرود

روستای قلعه باال
500500وجیهه عجمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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382
دفتر خدمات 

بانکی
1میامیسمنان

کالپوش روستای رضوان 

خیابان امام رضا جنب 

مسجد

520520وجیهه غفوریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

383

طرح توجیهی 

کاتد مس 

اشکان، شرکت 

اشکان مس آریا

4میامیسمنان

سمنان میامی میاندشت 

روبروی کاروانسرا ابتدای 

جاده غزازان معدن مس 

اشکان

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500وحید شهبازیپست بانک

384

پروانه بهره 

برداری پرورش 

گاو شیری 

رأسی50مولد

3شاهرودسمنان
-کالته خیج-بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
وزارت جهاد کشاورزی36003600ولی اهلل عجمبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران500500ولی اله احمدیبانک کشاورزیرضا آباد خارتوران1شاهرودسمنانپرورش گوسفند385

386
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی52005200ولی اله عجمبانک کشاورزیکالته خیج4شاهرودسمنان

387

پرورش زنبور 

عسل به 

 400ظرفیت 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی540540یاسر زمانیبانک کشاورزیدامغان و حومه2دامغانسمنان

388

بهسازی تجهیز 

تکیمل ظرفیت 

و تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 100گاوشیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی40004000یزدان اشرفیبانک کشاورزیارادان امامزاده عبداهلل4آرادانسمنان
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389
پرورش بره 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی720720یزدان زمانبانک کشاورزیسمنان روستای دوزهیر1سمنانسمنان

2دامغانسمنانزعفران کاری390

- شهرک گلستان - دامغان 

نبش -گل همیشه بهار 

پارکینگ

وزارت جهاد کشاورزی960960یزدان قوشیبانک توسعه تعاون

391
کارخانه روغن 

خوراکی
بانک کشاورزیشاهرود کالته خیج27شاهرودسمنان

یوسف عرب 

عامری
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000

392

پرورش دام 

گاو )سنگین 

(شیری

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای قلعه نو 

خالصه

وزارت جهاد کشاورزی11701170یوسف ملکیصندوق کارآفرینی امید

393

طرح توجیهی 

فنی مالی 

واقتصادی گاو 

شیری باظرفیت 

راس مولد50

3شاهرودسمنان
مجتمع -مجن-شاهرود

دامداران مجن
وزارت جهاد کشاورزی41004100یونس عاشوربانک کشاورزی

394

پرورش 

گوسفند داشتی 

)

سایر250250ابراهیم درویشیپست بانکمزج- بسطام1شاهرودسمنان

395
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250ابراهیم رمضانیبانک توسعه تعاونانتهای کوچه مدرسه- مزج1شاهرودسمنان

396
پرورش گاو 

 راسی9شیری 
بانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

ابراهیم شاه 

حسینی
سایر400400

سایر400400ابراهیم صادقیپست بانککالته مال-دامغان 1دامغانسمنانجوشکاری397

398
 )صنایع دستی 

(نمدمالی
1شاهرودسمنان

روبروی - محله باال - ابرسج 

مسجد موسی بن جعفر
سایر250250ابراهیم میقانیبانک کشاورزی
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399

 پرورش)

 گوسفند داشتی

)

1شاهرودسمنان
چهارطاق پرو کوچه حمام 

باربند محمدآجدانی
سایر250250ابوالفضل آجدانیپست بانک

سایر300300ابوالفضل آقاییصندوق کارآفرینی امیدکوه زر1دامغانسمنانشترداری400

401
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300ابوالفضل پریمیبانک کشاورزی-روستا ی خورزان1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفند داری402
میامی ابراهیم اباد علیا 

جنب نانوایی بربری هجرت
سایر250250ابوالفضل حریبانک کشاورزی

403
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-محله پرو- گلستان- بسطام

 نرسیده مسجد جامع
بانک توسعه تعاون

ابوالفضل حسین 

پور
سایر250250

404
پرورش گاو 

شیری
سایر300300ابوالفضل داودنژادپست بانکمیقان- بسطام1شاهرودسمنان

405
دامداری اصالح 

نژاد
سایر450450ابوالفضل طاهریبانک توسعه تعاونقوشه1دامغانسمنان

406
پرورش 

بلدرچین
صندوق کارآفرینی امیدامروان1دامغانسمنان

ابوالفضل فالحتی 

نژاد
سایر250250

407
لوازم وتجهیزات 

کشاورزی
1دامغانسمنان

انتهای بلوار -مهماندوست

امام
پست بانک

ابوالفضل 

مظفریان
سایر250250

408

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای علی آباد 

زیراستاق

سایر250250ابوالقاسم اکبریپست بانک

409

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی23

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان 

خیابان -روستای حسین آباد

شهید نمازی

سایر300300ابوالقاسم صادقیبانک کشاورزی
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1میامیسمنانگوسفندداری410
میامی کالته های شرقی 

روستای استرخو
سایر250250ابوذر تیموریبانک کشاورزی

411

فراوری سنگ 

های معدنی 

وتولید سنگ 

های زینتی

سایر250250ابوذر مرتضاییبانک توسعه تعاونحسینان1دامغانسمنان

سایر250250ابولفضل شعبانیصندوق کارآفرینی امیدسبحان1دامغانسمنانجوجه کشی412

1شاهرودسمنانپرورش بز سانن413

جاده - جاده مجن- بسطام

مقابل - پادگان ده محرم

پادگان فرعی اول

سایر500500احسان بهشتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونصیداباد1دامغانسمنانجوجه کشی414
احسان یار 

محمدی
سایر500500

415

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود،شهر بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارتوران

سایر250250احمد امیریبانک کشاورزی

416
پرورش)دامداری

( گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

سمنان شاهرود غزازان 

بیارجمند
سایر300300احمد بهلولبانک کشاورزی

417
پرواربندی بره 

 راسی40
1میامیسمنان

بخش -میامی-سمنان

روستای حسین -کالپوش 

آباد

سایر490490احمد خالقیپست بانک

418
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، بیارجمند ، 

روستای کالته ری خارتوران

سایر250250احمد رمضانیبانک کشاورزی
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419
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

- روستای اروانه - سمنان 

جنب - امام رضا یکم 

دامداری داوودی

سایر500500احمد رهبرپست بانک

420
دامپروری 

گاوداری
صندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر امام زاده زیتعلی1مهدی شهرسمنان

احمد شهمیرزاد 

نیا
سایر480480

سایر500500احمد محمدیانصندوق کارآفرینی امیدگرمسار روستای کرند1گرمسارسمنانکابینت سازی421

سایر300300احمد وفایی نژادبانک توسعه تعاونتویه1دامغانسمنانگاوداری422

423
دامداری اصالح 

(بزسانن)نژآد
سایر500500اسداهلل واحدیپست بانکحسن اباد- امیراباد 1دامغانسمنان

424

خدمات 

تخصصی 

 )کشاورزی 

ادوات 

(کشاورزی

1شاهرودسمنان
ک - روستای زرگر- بسطام

شهید حسین محمدی
سایر400400اسماعیل حسینیپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداری425
میامی کالته های شرقی 

روستای گزه
سایر250250اسماعیل رضاییبانک کشاورزی

426
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-منطقه میان رودبار- مجن

پایین تر از چاه کشاورزی
پست بانک

اسماعیل غفاری 

فر
سایر250250

سایر250250اسیه صادقیبانک کشاورزیروستای محمدآباد ک البرز1میامیسمنانگوسفندداری427

428

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
-ک فاطمیه- میقان- بسطام

2 الله 
سایر250250اشرف بخشیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

429
پرورش)دامداری

( گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

زیراستاق

سایر250250اعظم عاقلیپست بانک

430
کشت وپرورش 

گیاه الویه ورا
سایر500500اکبر حسنیپست بانکحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنان

سایر250250اکبر نصیریبانک کشاورزیفرومد خ شهید علمی1میامیسمنانگاو شیری431

432

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای علی آباد 

زیراستاق

سایر250250الهام اسدیپست بانک

433
برورش 

گوسفند داشتی
سایر400400الهام پاکزادفربانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

434
زنبورداری و 

تولید عسل
سایر250250امید جزاکبریبانک توسعه تعاونسلیمان اباد-امیریه 1دامغانسمنان

435
پرورش گل 

محمدی
1شاهرودسمنان

- روستای میقان- بسطام

جاده خط لوله گاز
سایر250250امید غالمیپست بانک

436
پرورش گاو 

شیری
سایر300300امید نمدمالیپست بانکنمدمال- بسطام1شاهرودسمنان

437
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

ک - چهارطاق- بسطام

مقابل مسجد جامع
سایر250250امیر آجودانیبانک توسعه تعاون

1دامغانسمنانزنبورداری438
-مهدی اباد-دامغان-سمنان

برم
پست بانک

امیر بشیریان 

برمی
سایر200200

439
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

- روستای گلستان- بسطام

قلعه میرزا سلیمان
سایر250250امیر ترکهپست بانک



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 

440
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر250250امیر سمیع پورپست بانکروستای ابوالبق1دامغانسمنان

441
پرورش و تولید 

زنبورعسل
1شاهرودسمنان

سه راه - قلعه نو خرقان

ک شهید کریمی- مرکزی
سایر250250امیر کردیبانک توسعه تعاون

442

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمندُ 

دهستان خارتورانُ روستای 

برم

سایر350350امین امیریپست بانک

443
پرورش گاو 

شیری
سایر250250امین سلیمانیپست بانکقلعه میرزا سلیمان- بسطام1شاهرودسمنان

444

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی25

1گرمسارسمنان
گرمسار روستای کوشک 

اربابی
سایر300300بتول فراوانبانک کشاورزی

سایر450450بهرام خورسیبانک توسعه تعاونروستای خورس1دامغانسمنانشترداری445

1میامیسمنانگوسفندداری446
روستای هونستان خ 

فردوسی
سایر250250بهزاد قاسمیانبانک کشاورزی

447
پرورش 

بلدرچین
سایر400400بهنام مرتضیبانک کشاورزیروستا ی حسینان-امیرآباد1دامغانسمنان

448
کشاورزی 

(زنبورداری)
1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، روستای جعفرآباد 

رودیان، روبه روی موتور آب

پست بانک
پرویز عرب 

عامری
سایر300300

سایر250250جابر محمودیبانک کشاورزیمیامی جودانه خ رعیتی1میامیسمنانگوسفندداری449

450
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- روستای میان آباد- بسطام

انتهای روستا- خ اصلی
سایر250250جواد اسکندریپست بانک



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 

451

مبلمان و 

میز )نجاری

وصندلی 

(....نهارخوری و

سایر300300جواد تودرواریبانک توسعه تعاونروستای دروار1دامغانسمنان

452
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250جواد عربیانبانک کشاورزیروستای جزن1دامغانسمنان

453
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- بیارجمند- شاهرود

خارطوران
سایر250250جواد منصوریبانک کشاورزی

454

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر300300حامد ارجمندبانک کشاورزیگرمسار روستای غیاث آباد1گرمسارسمنان

455
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حامد نیرصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر امام زاده زینعلی1مهدی شهرسمنان

456

پرورش بز 

 )اصالح نژاد

پرورش بز 

(سانن

سایر300300حبیب قاضیبانک کشاورزیروستاابر پشت مسجد جامع1شاهرودسمنان

457
دامداری اصالح 

نژاد
سایر300300حبیب واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنان

458

پرورش 

گوسفند داشتی 

و بز داشتی

پست بانکقاسم اباد- گلستان- بسطام1شاهرودسمنان
حجت اله 

خانلرخانی
سایر250250

459
خرید تراکتور 

کمر شکن
بانک توسعه تعاون-روستای خورزان1دامغانسمنان

حجت اله سهیلی 

زاده
سایر500500

460
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

انتهای روستای - بسطام

گرجی
سایر300300حجت اله طالبیپست بانک



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 

461
 پرورش)

(گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای کالمو مزارشهدا 

انتهای مزار شهدا
سایر250250حسن اشرفیپست بانک

462

دامپروری 

پرورش )

(گوسفندداشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای نور خارتوران

سایر250250حسن اکبریبانک کشاورزی

463
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسن پاشایی نژادبانک کشاورزیروستا ی دروار1دامغانسمنان

464
پرورش 

( کلنی50)زنبور
سایر400400حسن جاللیبانک کشاورزیروستای پایین قلعه برم1دامغانسمنان

465

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
- پرو- روستای گلستان

نرسیده به منبع آب
سایر250250حسن حسین پوربانک توسعه تعاون

466
پرورش گاو 

 راسی2شیری 
1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

گل نسترن-روستای گلستان
سایر300300حسن زمانی فربانک کشاورزی

1میامیسمنانگوسفندداشتی467
کالپوش -میامی-سمنان

روستای دشت شاد
بانک کشاورزی

حسن سبحانی 

کیا
سایر300300

بانک توسعه تعاونسمنان باغات محالت1سمنانسمنانزنبور داری468
حسن صدیقی 

هیکوئی
سایر500500

469

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای دیزج 

خیابان شهید ابراهیمی

سایر250250حسن طبسیپست بانک



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 

470

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

سایر400400حسن محمدخانیبانک توسعه تعاونروستای گرجی- بسطام1شاهرودسمنان

471

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارتوران

سایر201200حسن منصوریپست بانک

472

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
-قلعه میرزا سلیمان- بسطام

 ک گل یاس
سایر250250حسن نادمیبانک توسعه تعاون

سایر500500حسن واحدیصندوق کارآفرینی امیدحسن اباد1دامغانسمنانگاوشیری473

474

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند
سایر250250حسین اشراقیپست بانک

475

دامداری اصالح 

نژادگوسفند 

داشتی

سایر500500حسین بانیبانک کشاورزیقدرت اباد1دامغانسمنان

476
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین پیراستهصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر روستای اسوران1مهدی شهرسمنان

بانک کشاورزیروستای وامرزان1دامغانسمناندامداری477
حسین چوپانی 

وامرزانی
سایر400400

478
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزی(ایوانکی )روستای گلستانک 1گرمسارسمنان

حسین عرب 

سرهنگی
سایر400400



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 

479

کشت )قلمستان

و تولید نهال و 

گیاهان مثمر 

(وغیرمثمر

سایر500500حسین فوالدیانبانک توسعه تعاونصح- امیریه1دامغانسمنان

پست بانکروستای برم1دامغانسمناندامداری480
حسین قاسمی 

نژاد
سایر250250

1دامغانسمناندامداری481
امام ابادخ امام علی کشهید 

رجایی
سایر250250حسین مبارکیپست بانک

482

دامپروری 

پرورش گاو )

(شیری

سایر250250حسین محمدیبانک توسعه تعاونقهج سفلی1شاهرودسمنان

1میامیسمنانگوسفندداشتی483
میامی فیروزآبادسفلی ک 

امام علی ع
سایر250250حسین منصوریبانک کشاورزی

484
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین نورانیصندوق کارآفرینی امیدشهمیرزاد چاشم لوبار1مهدی شهرسمنان

485
دامداری اصالح 

نژاد
سایر300300حسین واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفند داری486
کرد اباد باالتر از مدرسه 

مدرس جنب سالن ورزشی
سایر250250حمزه نوروزیبانک کشاورزی

487

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

خیابان -روستای دشت شاد

کوچه شهید -شهید اندرزگو

فردوس شاهی

پست بانک
حمید پیاده 

کوهسار
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

488

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

سایر200200حمید جوادیبانک کشاورزیزمان آباد- بیارجمند1شاهرودسمنان

489
پر ورش 

بوقلمون
بانک کشاورزی-ک دزج-خ انقالب-امیرآباد1دامغانسمنان

حمید رضا 

عباسی
سایر300300

1شاهرودسمناندامداری490

استان سمنان شهرستان 

شاهرود، روستای حسین 

آباد ساغری ، باالتر لز 

دامداری بنی صفار

سایر250250حمید ساغریپست بانک

491

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، بیارجمند ، 

روستای چاه زراعی شهید 

بهشتی

سایر250250حمیدرضا احمدیپست بانک

492
 پرورش)

(گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

بسطام روستای کالمو کوچه 

شهید علی اکبراشرفی
سایر300300حمیدرضا مظفریپست بانک

493
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500خدایار عینعلیبانک کشاورزیامام زاده عبداهلل-سرخه 1سرخهسمنان

494
پرورش گاو 

 راسی2شیری 
1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

گل نسترن-روستای گلستان
سایر300300خلیل پوشهبانک کشاورزی

سایر400400دانیال جاللیپست بانکروستای تویه ردوبار- دیباج1دامغانسمناندامداری495

496
تراکتور وادوات 

کشاورزی
سایر500500داود عابدزادهبانک کشاورزیروستای مهماندوست1دامغانسمنان



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 

497

پرورش گل و 

آکو )گیاه 

(آپونیک

2آرادانسمنان
- آرادان روستای یاتری علیا 

امام زاده علی اکبر
سایر500500داود محسنیبانک کشاورزی

1میامیسمنانگوسفند داری498
میامی ابراهیم آبد سفلی ک 

چالی پالکی
سایر250250داوود رضاییبانک کشاورزی

499
گوسف)دامداری

(ند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای یونس آباد
سایر250250راضیه بسطامیپست بانک

500
خدمات جمع 

آوری شیر
1میامیسمنان

- شهرستان میامی-سمنان

روستای -بخش کالپوش

نبش -خ امام رضا-رضوان

کوچه شهید دریاقلی 

شجاعی

سایر500500راضیه شجاعیبانک کشاورزی

501

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی10

بانک کشاورزیگرمسار روستای غیاث آباد1گرمسارسمنان
رحمت اله علی 

بیکی
سایر300300

1میامیسمنانگوسفند داری502
میامی ابراهیم اباد علیا خ 

شهید فهمیده
سایر250250رسول بخشی زادهبانک کشاورزی

503
زنبورداری و 

تولید عسل
سایر300300رسول تیموریبانک توسعه تعاونسلیمان اباد1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفندداشتی504
میامی فیروزآبادسفلی جنب 

رودخانه سمت راست
سایر250250رضا ابوترابیبانک کشاورزی

505

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، منطقه بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارتوران

سایر240240رضا اسدیپست بانک



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 

506
پرورش 

گوسفند داشتی
1سمنانسمنان

روستای حسن آباد - سمنان

منطقه رحمت آباد- 
سایر500500رضا اعرابیانبانک توسعه تعاون

507
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

- محله باال- ابرسج- بسطام

خ مزار شهدا
سایر250250رضا جاللیپست بانک

508
پرور)دامپروری

(ش گاوشیری
1شاهرودسمنان

بسطام روستای میقان 

کوچه باالبعداز چاه 

کشاورزی حسینیان

پست بانک
رضا حاجی 

اکبری
سایر400400

1شاهرودسمنانزنبورداری509
 (ییالق)ابرسج

(قشالق)بندرترکمن
سایر250250رضا دارمحمدیبانک توسعه تعاون

1میامیسمنانگوسفندداری510
میامی حسین آبادپل 

2ابریشم خ شهیدقربانلو
سایر250250رضا صدیقیبانک کشاورزی

511
دامداری اصالح 

نژآد
سایر450450رضا غالم سلطانیبانک توسعه تعاونحسن باد1دامغانسمنان

512
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای باغستان خارتوران

سایر250250رضا میرزاییپست بانک

513

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستای گرماب پایین 

خارتوران

سایر250250رضاعلی شیریپست بانک

514
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250رمضان برزگربانک توسعه تعاونکلوخ دره- مجن1شاهرودسمنان

515

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

بانک کشاورزیگرمسار روستای محمداباد1گرمسارسمنان
رمضان کریمی 

نسب
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 

516
 )کشاورزی 

(گلخانه 
سایر300300رمضان مظفریپست بانکمیان آباد- بسطام1شاهرودسمنان

517

دامپروری 

پرورش بز )

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد 

زیراستاق دهمال کوچه اول 

مدرسه

سایر250250رمضانعلی ربیعیپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداری518
روستای بکران نرسیده به 

دهیاری
بانک کشاورزی

رمضانعلی شاه 

محمدی
سایر250250

519

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارطوران

بانک کشاورزی
رمضانعلی 

محمودی
سایر300300

520
تولیدو برورش 

زنبور عسل
سایر300300روح اهلل تیموریبانک کشاورزیامیر اباد1دامغانسمنان

سایر350350روح اهلل مظهریپست بانکفیروز اباد-دامغان1دامغانسمنانکابینت سازی521

522

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

1شاهرودسمنان
قلعه میرزا - گلستان

ک روبروی فاطمیه- سلیمان
سایر250250زهرا اشرفیبانک کشاورزی

523

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای صالح آباد خارتوران

سایر250250زهرا بیگم صفاییپست بانک

524

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد
سایر250250زهرا دوالبیپست بانک

525
اقامتگاه 

بومگردی
1دامغانسمنان

دامغان روستای قوشه قلعه 

عربهی انتهای قلعه
سایر480480زهرا عرببانک توسعه تعاون

سایر500500زهرا کشاورزیانبانک کشاورزیروستای وامرزان1دامغانسمناندامداری526



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 

527

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی23

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

بن -خیابان آزادی-نردین

بست ساحل

سایر300300زینب قربان زادهبانک کشاورزی

528
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

ک - خ امام رضا- میان آباد

5
سایر250250زینب کالتگیپست بانک

529

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

زیراستاق خیابان شهید 

داوود صادقی

سایر250250سارا صادقیپست بانک

530
 )کشاورزی 

(گلخانه 
1شاهرودسمنان

انتهای - میان اباد- بسطام

روستا
سایر300300سعید اکبریبانک کشاورزی

سایر300300سعید امین زادهپست بانکروستای مهماندوست1دامغانسمناندامداری531

532
تولید 

(باغبانی)نهال
سایر250250سعید خان پوربانک کشاورزیروستای نمکه1دامغانسمنان

533
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستا ی بخش آباد-امیر آباد1دامغانسمنان

سعید سلمانی 

نژاد
سایر300300

پست بانکحسن اباد-امیریه1دامغانسمنانشترداری534
سعید غالم 

سلطانی
سایر280280

سایر350350سعید محمدیپست بانکمراد اباد-دامغن1دامغانسمناندامداری535

536

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

دهمال خیابان گلبرگ 

خیابان شهید صادقی 

88پالک

سایر250250سعیده کریمیانپست بانک

537
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250سمیرا واحدیبانک کشاورزیتویه دروار-امیرآباد1دامغانسمنان



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 

538
دامداری اصالح 

نژآد
سایر500500سیامک عرببانک توسعه تعاونحسن اباد1دامغانسمنان

سایر285285سیامک قباخلوپست بانکارادان روستای دولت اباد1آرادانسمناندامپروری539

540
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-ک والیت-گلستان- بسطام

13-
پست بانک

سید احمد 

حسینی
سایر250250

پست بانکروستای طاق1دامغانسمناندامداری541
سید حسن میر 

کمالی
سایر250250

542

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای سطوه طرود
پست بانک

سید علیرضا 

طباطبایی
سایر300300

543

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستا ی حسن آباد1دامغانسمنان
سید مجید 

شاهچراغ
سایر300300

544

ادوات 

سم )کشاورزی 

پاش 

(...کولتیواتور و.

بانک توسعه تعاونروستای صالح آبادویی1دامغانسمنان

سید محمد 

عزیزی صالح 

آبادویی

سایر500500

پست بانکطاق1دامغانسمنانپرورش ماهی545
سید محمد 

میرکمالی
سایر250250

1آرادانسمنانباغداری546
آرادان روستای کند قلی 

خان
پست بانک

سید مرتضی 

موسویان
سایر480480

547
تولید و برورش 

زنبور عسل
بانک کشاورزیروستای تویه1دامغانسمنان

سید مصطفی 

رستمیان
سایر300300

548
پرورش زنبر 

عسل
پست بانکروستای طاق1دامغانسمنان

سید مصطفی 

میر کمالی
سایر250250



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 

549

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

بانک کشاورزیگرمسار روستای شه سفید1گرمسارسمنان
سیداحمد 

مطهری
سایر300300

550
پرورش گاو 

شیری
سایر300300سیدباقر حسینیپست بانکخ چهل دختر- خیج1شاهرودسمنان

سایر250250سیدجالل سنگیبانک کشاورزیحسین آبا میامی خ مزار1میامیسمنانگوسفندداری551

پست بانکحسن اباد-امیراباد1دامغانسمنانشترداری552
سیدجالل شاه 

چراغ
سایر300300

پست بانکروستای امین اباد-دیباج1دامغانسمنانمرغ داری553
سیده سمیه 

قدمی
سایر400400

554
چرم دوزی 

کیف و کفش
بانک توسعه تعاونقاسم آباد-امیراباد1دامغانسمنان

سیده مرضیه 

طباطبایی نسب
سایر500500

555
پرورش 

گوسفند داشتی
1مهدی شهرسمنان

شهمیرزاد روستای ده 

صوفیان
سایر176176شایان اکرامیپست بانک

556

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند

سایر285285شعبان عاشوریپست بانکآرادان روستای حسین اباد1آرادانسمنان

سایر285285شهرزاد قباخلوپست بانکآرادان روستای دولت اباد1آرادانسمناندامپروری557

558
گوسفند داشتی 

راسی95
سایر300300شهال ابوالیبانک کشاورزیگرمسار روستای ناسار1گرمسارسمنان

سایر250250صدیقه سلمانیصندوق کارآفرینی امیدباال محله- ابرسج- بسطام1شاهرودسمناننمدمالی559

560

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد 

دهمال، جنب مسجد، کوچه 

1وحدت 

پست بانک
صدیقه عرب 

عامری
سایر250250



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 

561
پرورش)دامداری

( گاو شیری
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای مغان
سایر250250صدیقه مغانیپست بانک

562
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

جاده سی - گرجی- بسطام

پشت استادیوم- سر
بانک توسعه تعاون

صفرعلی حاجی 

قاسمی
سایر250250

563
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

سمنان ،روستای مومن آباد 

،خیابان بهشت رضا
سایر500500صمد عروجیپست بانک

564
خدمات جمع 

آوری شیر
1میامیسمنان

- شهرستان میامی-سمنان

روستای -بخش کالپوش

کوچه -خ امام رضا-رضوان

شهید دریاقلی شجاعی

سایر500500طاهره عباسیانبانک کشاورزی

565
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای صالح اباد 

علی اباد زیراستاق کوچه 

کنار مدرسه

سایر250250طیبه صاحبدارپست بانک

566

خدمات 

تخصصی 

 )کشاورزی 

(خرید تراکتور

سایر500500عباس آشوریپست بانکروستای ابر- بسطام1شاهرودسمنان

567

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
- مجن- بسطام- شاهرود

درخانیاب
سایر250250عباس برزگربانک کشاورزی

568

راه اندازی 

گاو )دامداری

(شیری

1دامغانسمنان
دامغان روستای خورزان 

خیابان شهدا
سایر500500عباس پریمیصندوق کارآفرینی امید



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 

569

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی20

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

خیابان -روستای دشت شاد

بن بست -شهید اندرزگو

میرر حسینی

سایر300300عباس سیی جانیبانک کشاورزی

570
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

منطقه - جاده ابشار- مجن

دشتنلی
سایر250250عباس فاضلیپست بانک

571
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

میقان کوچه شهید محمد 

مهدوی جاده شهرک 

نرسیده به چاه آب

سایر250250عباس قربانیانبانک توسعه تعاون

572

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای دستجرد جاده 

عباس آباد

سایر300300عباسعلی حیدریپست بانک

573

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
خ - ابر- بسطام- شاهرود

والیت
سایر250250عباسعلی زمانیبانک توسعه تعاون

574

دامپروری 

پرورش بز )

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای قلعه باال

پست بانک
عبدالرحیم 

احمدی
سایر300300

575

خدمات 

تخصصی 

 )کشاورزی 

(خرید تراکتور

بانک توسعه تعاونمیان آباد- بسطام1شاهرودسمنان
عبدالغفور 

اسکندری
سایر500500

سایر500500عبدالواحد واحدیپست بانکصالح ابادو1دامغانسمنانشترداری576



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 

577

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
- بیارجمند- شاهرود

احمد اباد- خارطوران
سایر250250عصمت غالمیپست بانک

578
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

شاهرود دیزج کوچه مسجد 

52جامع پالک 
سایر250250عصمت لطفیبانک کشاورزی

579

زنبورداری و 

تولید عسل و 

فراورده های ان

پست بانکامروان-امیراباد- دامغان1دامغانسمنان
عقیل قراییان 

برده
سایر480480

580
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

بسطام روستای ابرسج 

شهرک خیابان وادی السالم
بانک کشاورزی

علی ابراهیمی 

سوره
سایر300300

581

 )دامپروری 

پرورش بز 

(داشتی

1شاهرودسمنان
- روستای گلستان- بسطام

خ الغدیر- چهارطاق پرو
سایر250250علی اصغر اجدانیپست بانک

582

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستای کالته ری خارتوران

سایر270270علی اصغر اسدیپست بانک

بانک کشاورزیروستی مراد اباد1دامغانسمناننجاری583
علی اصغر تقی 

عرب
سایر300300

584
دامداری اصالح 

نژاد
صندوق کارآفرینی امیدحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنان

علی اصغر 

سلطانی
سایر500500

585

پرورش زنبور 

عسل وتولید 

عسل وفراورده 

های ان

1دامغانسمنان
-روستای تویه دروار- دامغان

- تویه
بانک کشاورزی

علی اصغر وفایی 

نژاد
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

586
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
1گرمسارسمنان

گرمسار روستای ابه امام 

زاده اسماعیل
سایر380380علی اکبر جاویدیبانک کشاورزی

سایر500500علی اکبر جهانیانبانک کشاورزی-امیر اباد1دامغانسمنانبرورش بوقلمون587

588
دامداری اصالح 

نژآد
بانک توسعه تعاونشیراشیان-امیریه1دامغانسمنان

علی اکبر حاج 

پروانه
سایر500500

سایر250250علی اکبر حمزءپست بانکروستای طاق1دامغانسمناندامداری589

590
پرورش گاو 

 راسی4شیری 
سایر430430علی اکبر زندیبانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

591
دامداری اصالح 

نژآد
سایر500500علی اکبر واحدیصندوق کارآفرینی امیدحسن اباد1دامغانسمنان

1میامیسمنانگاوشیری592

میامی فیروزآبادسفلی ک 

امام سجاد خ شیخ حسن 

جوری

سایر250250علی اکبر یاقوتیبانک کشاورزی

593

ساخت درب و 

پنجره از مواد 

بازیافتی

سایر500500علی اکبریبانک توسعه تعاونروستای فیروز اباد1دامغانسمنان

سایر300300علی امیر احمدیبانک کشاورزیصید آباد1دامغانسمنانزنبور داری594

پست بانکآرادان روستای یاتری علیا1آرادانسمناندرود گری595
علی بخش 

جوادی
سایر500500

596
دامداری اصالح 

نژآد
سایر280280علی تروانصندوق کارآفرینی امیدرشم1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفندداری597
روستای عباس آباد قلعه 

پایین
سایر240240علی جعفریپست بانک



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 

598

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

- چهارطاق پرو- بسطام

باالتر - نرسیده به منبع آب

از فاطمیه

سایر250250علی حسین پوربانک توسعه تعاون

599
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

انتهای خ - مزج- بسطام

موسوی
سایر250250علی درویشیپست بانک

سایر500500علی زارعیانپست بانکعبداهلل اباد-امیراباد1دامغانسمنانگاودرای600

601
صنایع دستی 

(نمدمالی)
سایر250250علی سلمانیصندوق کارآفرینی امیدابرسج- بسطام 1شاهرودسمنان

602
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر470470علی صباغیانصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر جاشلوبار1مهدی شهرسمنان

603
لوازم یدکی 

خودرو
سایر200200علی عابد زادهبانک توسعه تعاونروستای مهماندوست1دامغانسمنان

604

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای رویان
سایر250250علی عامریپست بانک

سایر250250علی عباسیبانک کشاورزیکردآباد خ ساحلی جنوبی1میامیسمنانگوسفندداری605

606
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیلرجمند ، 

روستای تغمر خار توران

سایر270270علی فتح خواهپست بانک

607

زنبورداری و 

تولید فراورده 

های عسل

سایر250250علی فخرالدینبانک کشاورزیامروان-امیراباد- دامغان1دامغانسمنان

608
پرورش گاو 

شیری
1میامیسمنان

بخش فرومد -میامی

روستای کالته مال
سایر500500علی قلی پوربانک 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 

609
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی محمدخانیپست بانک-میان آباد- بسطام1شاهرودسمنان

610
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی نوروزیپست بانکابرسج- بسطام1شاهرودسمنان

سایر200200علی هراتی رادپست بانکروستای برم1دامغانسمنانپرورش شترمرغ611

612
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

- روستای افتر - سمنان 

- خیابان شهید عمادی 

12پالک 

سایر500500علی ولیپست بانک

613
 پرورش)

(گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای چهارطاق پرو 

کوچه چوب بری جنب 

منزل مسکونی

سایر250250علیرضا اعظمیپست بانک

614
دامداری اصالح 

نژاد
سایر500500علیرضا خانیبانک توسعه تعاونحسینان1دامغانسمنان

615
تولید وکاشت 

نهال
سایر400400علیرضا شمسیبانک کشاورزیروستای مومن اباد1دامغانسمنان

616

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستایاحمد آباد خارتوران

سایر250250علیرضا غالمیپست بانک

617

زنبورداری و 

تولید فراورده 

های عسل

سایر250250علیرضا لطفیصندوق کارآفرینی امیدفرات1دامغانسمنان

618
دامداری اصالح 

(بزسانن)نژآد
سایر500500علیرضا واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد-امیراباد1دامغانسمنان

سایر500500عمید گل ارضیصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر هسکو1مهدی شهرسمنانزنبور عسل619



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 

620
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

خ امام - میان آباد- بسطام

رضا
پست بانک

غالمرضا 

اسکندری
سایر250250

621

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد 

دهمال، خیابان شهید کاظم 

2زاده، خیابان وحدت 

سایر250250فاطمه اسدیپست بانک

622

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

1شاهرودسمنان

روستای - گلستان- بسطام

-ک منبع آب- چهارطاق پرو

 انتهای کوچه

سایر500500فاطمه حسین پوربانک کشاورزی

623
پرور)دامپروری

(ش گاو شیری
سایر250250فاطمه حمامیبانک کشاورزیدرخانیاب- مجن- بسطام1شاهرودسمنان

624

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای مغان، 

کوچه مسجد جامع

سایر250250فاطمه راضیپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداری625
میامی حسین آباد پل 

ابریشم مقابل مدرسه ابتدایی
سایر250250فاطمه ره گویبانک کشاورزی

626

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
شاهرود دو راهی جعفر آباد 

جنب جوشکاری
پست بانک

فاطمه زهرا 

خداوردی
سایر250250

627
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300فاطمه علمشاهیپست بانکدرخانیاب- مجن1شاهرودسمنان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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628

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرودروستای تل
سایر250250فاطمه قاسمیپست بانک

629

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر300300فاطمه محله باغیبانک کشاورزیگرمسار روستای محله باغ1گرمسارسمنان

630
پرورش)دامداری

( گاو شیری
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای جعفرآباد 

رویان بعد ازمنبع آب جنب 

باغ محمد بیاری

سایر300300فاطمه نوراییپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداذری631
میامی ابراهیم اباد سفلی 

روبه روی خانه بهداشت
سایر250250فرشاد دردی نیابانک کشاورزی

632

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود خارتوران بیارجمند 

گرمابه پایین

سایر300300فرهاد علیخانیپست بانک

1میامیسمنانگوسفند داشتی633

میامی فیروزآبادسفلی خ 

شیخ حسن جوری ک 

شهید راحت

سایر250250فرهاد یاقوتیبانک کشاورزی

634
برورش 

گوسفند داشتی
سایر400400فریبا میراخورلوبانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

سایر300300فهیمه منشی زادهبانک توسعه تعاوندامغان روستای عبداله اباد1دامغانسمناننانوایی سنتی635

636
کشت نهال 

پسته
سایر500500قاسم جهانیانبانک کشاورزیفیروزاباد1دامغانسمنان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1میامیسمنانجمع آوری شیر637

شهرستان -استان سمنان

-بخش کالپوش -میامی

خیابان -دهستان رضوان 

خیابان شهید  -(ع)امام رضا 

قدرتی

سایر400400قاسم قادریبانک کشاورزی

638

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی120

بانک کشاورزیگرمسار روستای کرند1گرمسارسمنان
قاسم کیالنی 

الیکائی
سایر300300

639

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
جنب حمام - زرگر- بسطام

قدیمی
پست بانک

قنبرعلی حسین 

زرگری
سایر250250

640

خرید ادوات 

کشاورزی سم 

...پاش و

سایر500500کاظم تیموریبانک توسعه تعاونروستا ی صیداباد1دامغانسمنان

641

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

زیراستاق خیابان گلبرگ

سایر250250لیال عباسیپست بانک

642

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250مبینا سلیمانیپست بانکبسطام قلعه میرزا سلیمان1شاهرودسمنان

سایر300300مجتبی امین زادهپست بانکمهماندوست1دامغانسمناندامداری643

1میامیسمنانگوسفندداری644
ابراهیم آباد علیا شهرک 

شرق ک قربانلو
سایر250250مجتبی آهیبانک کشاورزی

645
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

تنگه - خ آبشار- مجن

داستان
سایر300300مجتبی غفاری فربانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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646
پرورش شتر 

مرغ
سایر350350مجتبی قلیچ زادهبانک کشاورزیروستای مهماندوست1دامغانسمنان

647

جوجه کشی و 

نگهداری مرغ 

تخمگذار

1میامیسمنان
میامی جودانه خ دانش ک 

3آینده سازان پ 
سایر250250مجتبی محمودیبانک کشاورزی

648
پرورش گاو 

شیری و گوشتی
سایر480480مجید پریمیپست بانکروستای خورزان-امیراباد1دامغانسمنان

649

دامداری اصالح 

نژآد گوسفند 

داشتی

سایر300300مجید تیموریبانک کشاورزیفیروزاباد1دامغانسمنان

1شاهرودسمنانپرورش اسب650

ک - چهارطاق- گلستان

جنب منزل - بهداری

مسکونی

سایر500500مجید حسین پوربانک توسعه تعاون

651
پرورش گاو 

شیری
1میامیسمنان

میامی فرومد روستای کالته 

مال
سایر500500مجید قلی پوربانک کشاورزی

سایر470470مجید مدرسیبانک توسعه تعاونکال1دامغانسمنانپرورش شترمرغ652

653
 پرورش گاو)

(شیری
سایر500500مجید معصومیصندوق کارآفرینی امیدمزج- بسطام1شاهرودسمنان

654

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی آباد 

زیراستاق

سایر250250محبوبه رحیمیپست بانک

655
دامداری اصالح 

نژآد
سایر500500محسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدقوشه1دامغانسمنان

1شاهرودسمنانبوم گردی656

کوچه مسجد - روستای ابر

بوم خانه - امام حسین

اسپیگیره

سایر500500محسن شریعتیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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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 

پست بانکمهدی اباد1دامغانسمنانپرورش شتر657
محسن علیزاده 

برمی
سایر250250

658
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

نرسیده به - جیالن- بسطام

سمت چپ- مخابرات
سایر250250محسن نادعلیپست بانک

659
 پرورش گاو )

(شیری
پست بانکروستای مزج روبروی مزار1شاهرودسمنان

محمد ابراهیم 

علی محمدخانی
سایر500500

660

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای نووه

سایر250250محمد ابراهیمیپست بانک

661

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250محمد اسماعیلیپست بانک-مجن- شاهرود1شاهرودسمنان

662
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

خ - قلعه آقا عبداله- بسطام

شیرازی
سایر300300محمد اشرفیپست بانک

663

دامپروری 

پرورش گاو )

(شیری

1شاهرودسمنان
بسطام روستای قلعه آقا 

-ک شهید اشرفی- عبداله
سایر250250محمد اشرفیبانک کشاورزی

664
دامداری اصالح 

نژآد
سایر300300محمد امرحسینیبانک توسعه تعاونعوض اباد1دامغانسمنان

665

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

بسطام روستای -شاهرود 

گلستان محله چهارطاق 

خیابان صحرا

سایر250250محمد آجودانیپست بانک

1دامغانسمناندامداری666
روستای حسین اباد حاج 

علی نقی
سایر400400محمد بانیبانک کشاورزی
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سایر250250محمد بلوچیبانک کشاورزیمیامی پل ابریشم چاه فرش1میامیسمنانگوسفندداری667

668

دامپروری 

پرورش بز )

(دورگ

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستای قلعه باال

سایر300300محمد بهادرپست بانک

سایر250250محمد پورحاجیبانک کشاورزیروستای بکران خ کاظمی1میامیسمنانگوسفندداری669

670

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

1شاهرودسمنان

- روستای گلستان- بسطام

فلکه - روستای پرو

سمت - بن بست- ابوالفضل

راست

سایر250250محمد حسین پورپست بانک

671
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

- روستای گلستان- بسطام

ک حمام- چهارطاق
سایر300300محمد حسین پورپست بانک

672
پرورش زنبور 

عسل
1شاهرودسمنان

ک - محله پایین- ابرسج

دانش
سایر300300محمد حیدریبانک توسعه تعاون

673
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- کوچه باال- میقان- بسطام

روبروی مسجد صاحب 

الزمان

پست بانک
محمد خسروی 

کتولی
سایر250250

674

تولید مبل و 

صندلی و میز 

نهارخوری

سایر500500محمد رسولیبانک توسعه تعاوندروار1دامغانسمنان

675

ادوات 

سم )کشاورزی 

پاش 

(...کولتیواتور و.

بانک توسعه تعاونروستای حسن اباد1دامغانسمنان
محمد رضا 

سلطانی
سایر500500

676
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای راهنجان خیابان 

راهنجان کوچه نسترن
پست بانک

محمد رضا 

صاحبدار
سایر250250
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صندوق کارآفرینی امیدیزدان اباد1دامغانسمنانپرورش ماهی677
محمد رضا 

غفاری نیا
سایر500500

678
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیروستای فیروز اباد1دامغانسمنان

محمد رضا 

مظهری
سایر400400

بانک کشاورزیروستای امروان1دامغانسمنانگاوداری شیری679
محمد زحمت 

کش
سایر500500

680
پرورش گاو 

 راسی18شیری 
سایر400400محمد زرینبانک کشاورزیگرمسار روستای کوشک1گرمسارسمنان

681
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250محمد سلیمانیپست بانکقلعه میرزا سلیمان- بسطام1شاهرودسمنان

682
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

ک گل - نمدمال- بسطام

یاس
سایر250250محمد عابدیپست بانک

683
پرورش زنبور 

عسل
1دامغانسمنان

روستای . دامغان

کوچه شهید . مهماندوست

پالک . غالمعلی عاقلی

منزل رحمت اله عاقلی.82

سایر250250محمد عاقلیبانک کشاورزی

684

 )دامپروی 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250محمد عرببانک کشاورزیمجن منطقه درخانیاب1شاهرودسمنان

685

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

بانک توسعه تعاونروستای جزن1دامغانسمنان
محمد علی 

طوسی
سایر350350

686
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250محمد فداییپست بانکجیالن- بسطام1شاهرودسمنان



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 

687

ساخت 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

1دامغانسمنان
دامغان روستای امام اباد 

مقابل خط راه راه اهن
سایر500500محمد فرخی زادهبانک کشاورزی

688

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر300300محمد قباخلوبانک کشاورزیگرمسار روستای سعد آباد1گرمسارسمنان

689
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

روستای قاسم اباد - بسطام

خانلر
سایر300300محمد لطفیبانک توسعه تعاون

690

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250محمد معصومیپست بانکابرسج- بسطام1شاهرودسمنان

691

تولید )نجاری

انواع صندلی و 

(میز نهارخوری

بانک توسعه تعاوندروار1دامغانسمنان
محمد ملک 

جعفریان
سایر280280

692

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

منطقه خارتوران ، روستای 

احمد آباد

سایر250250محمد منصوریپست بانک

693
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکمهدی اباد-روستای برم 1دامغانسمنان

محمد مهدی 

علینژاد برمی
سایر300300

694

زنبورداری و 

تولید فراورده 

های عسل

بانک توسعه تعاوندولت اباد- امیراباد- دامغان1دامغانسمنان
محمد مهدی 

مصاحبی
سایر500500

695
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250محمد نظریبانک توسعه تعاونانتهای روستا- میقان1شاهرودسمنان
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696
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- روستای میقان- بسطام

مقابل مسجد - کوچه باال

صاحب الزمان

سایر500500محمد نظریبانک توسعه تعاون

697
پرورش زنبور 

عسل
سایر350350محمد هادی خلجبانک کشاورزیروستای جزن1دامغانسمنان

سایر440440محمد واحدیصندوق کارآفرینی امیدصالح ابادو1دامغانسمنانپرندگان زینتی698

699
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای حسین - بسطام

-آباد
پست بانک

محمداسماعیل 

اشرفی
سایر250250

700
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

روبروی - میان آباد- بسطام

مزار
بانک توسعه تعاون

محمدتقی 

اسکندری
سایر300300

1میامیسمنانگوسفندداری701
کالته اسد شهرک شهدا ک 

گلبرگ
بانک کشاورزی

محمدحسن 

عرب اسدی
سایر250250

702

زنبورداری 

وتولید فراورده 

های عسل

پست بانکفیروزاباد-امیراباد1دامغانسمنان
محمدحسن 

فروغی
سایر500500

703

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سایر390390محمدرضا ابولیصندوق کارآفرینی امیدگرمسار روستای کردوان1گرمسارسمنان

704

دامپروری 

پرورش گاو )

(شیری

1شاهرودسمنان
- روستای گلستان- بسطام

چهارطاق پرو
سایر250250محمدرضا آجدانیپست بانک

705
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

ک - روستای میقان- بسطام

شهید مهدوی
پست بانک

محمدرضا شاه 

حسینی
سایر250250

706

دامپروی 

پرورش ماهی )

(وآبزیان 

1شاهرودسمنان
- بسطام-شاهرود- سمنان

ابرسج کالته اقبال
پست بانک

محمدرضا 

مهاجراورسجی
سایر250250
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707
بز  )دامپروری 

(سانن 
سایر300300محمدرضا نوییبانک کشاورزیروستا میان اباد خ رجایی1شاهرودسمنان

708

زنبورداری 

وتولید فراورده 

های عسل

سایر300300محمدرضا هراتیپست بانکامروان-امیراباد1دامغانسمنان

709
پرورش 

گاوشیری
1دامغانسمنان

- تویه دروار خ امام حسین 

2پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی ملک 

جعفریان
سایر500500

710
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500محمدعلی نظریپست بانکمیقان- بسطام1شاهرودسمنان

711
تراکتور وادوات 

کشاورزی
بانک کشاورزیروستای مهماندوست1دامغانسمنان

محمدمهدی 

عابدزاده
سایر500500

712

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

پست بانکامام اباد1دامغانسمنان
محمود علی نژاد 

برمی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای وامرزان1دامغانسمناندامداری713
محمود 

کشاورزیان
سایر300300

1میامیسمنانگوسفندداری714
میامی کالته های شرقی 

روستای گزه
سایر250250محمود نوروزیانبانک کشاورزی

715

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی25

سایر350350مرتضی عربیبانک کشاورزیگرمسار روستای ریکان1گرمسارسمنان

716
پرورش کبک 

وقرقاول
پست بانکعوض اباد- امیراباد1دامغانسمنان

مرتضی عوض 

ابادیان
سایر500500
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717

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

پست بانکامیریه- بسطام1شاهرودسمنان
مرتضی غیاث 

الدین
سایر250250

718

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود حسین آباد ساغری 

رویان نرسیده به حسینیه 

سمت راست خیابان اصلی

سایر250250مریم بنی صفارپست بانک

1دامغانسمنانتولیدی پوشاک719
روستای -امیراباد-دامغان

دروار
سایر500500مریم حاجیان نژادصندوق کارآفرینی امید

720

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
سمنان شهرستان شاهرود 

مغان
سایر250250مریم مهران منشپست بانک

721

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای علی آباد 

زیراستاق، جنب پارک

سایر250250مسعود اسماعیلیپست بانک

722

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای مغان
پست بانک

مسعود حسین 

پور
سایر250250

سایر250250مسعود ظهیرنژادبانک کشاورزیابراهیم آباد علیا ک سادات1میامیسمنانشترپرواری723

724

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای اردیان 

خیابان شهید یحیی 

201سعیدی پالک

سایر250250مسلم خوریپست بانک
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725
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مصطفی چنگیزیصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر فوالدمحله1مهدی شهرسمنان

726
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

-روستای السجرد -سمنان 

خیابان بسیج
پست بانک

مصطفی علی 

خانی
سایر450450

727
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

انتهای - میان آباد- بسطام

خ رجایی
پست بانک

مصطفی علی 

محمدی
سایر250250

728

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان، شهرستان 

شاهرود ، روستای دیزج
سایر250250معصومه فرومدیپست بانک

سایر250250منصوره جرجانیبانک توسعه تعاونابرسج- بسطام1شاهرودسمنانزنبورداری729

730

دامداری 

پرورش )

(گاوشیری

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر رودیان 

روستای جعفرآباد پشت 

حسینیه

سایر500500مهدی بیاریپست بانک

731

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

سایر300300مهدی حسینیبانک کشاورزیگرمسار روستای قاطول1گرمسارسمنان

732
پرورش 

گوسفند داشتی
1میامیسمنان

-شهرستان میامی-سمنان

روستای -بخش کالپوش

ک شهید دریاقلی -سوداغلن

شجاعی

سایر350350مهدی شجاعیپست بانک

733
فروش لوازم 

خانگی
سایر480480مهدی محمدیپست بانکارادان روستای داوراباد1آرادانسمنان
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سایر500500مهدی مظهریبانک کشاورزیروستای فیروز اباد1دامغانسمنانادوات کشاورزی734

735
 پرورش)

(گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای پرو جاده -بسطام 

آسیاب قدیمی جنب 

دامداری حسینی

پست بانک
موسی الرضا 

حسین پور
سایر250250

بانک کشاورزیروستا ی عمروان1دامغانسمنانخرید تراکتور736
موسی زحمت 

کش
سایر500500

737

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

1دامغانسمنان
-خ شهید رجایی-امیر آباد

-4ک باهنر
سایر500500میثم فتحعلیانبانک کشاورزی

738
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونقلعه میرزا سلیمان- بسطام1شاهرودسمنان

میرزا قلی 

حسینی
سایر300300

سایر250250میالد نوروزیانپست بانکروستای کردآباد خ اصلی1میامیسمنانگوسفندداشتی739

740
پرورش کبک و 

طیور
سایر300300ناصر شکری زادهبانک توسعه تعاونروستای رومنان- امیراباد1دامغانسمنان

741

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای دستجرد

سایر300300نصراهلل حیدریبانک کشاورزی

1میامیسمنانگوسفندداری742
میامی پل ابریشم روستای 

چاه شیرین
سایر250250هادی خلیل نژادبانک کشاورزی

سایر230230هادی صادقیپست بانکمیامی پل ابریشم چاه فرش1میامیسمنانگوسفندداری743

744

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
سمنان شاهرود خارتوران 

بیارجمند صالح آباد
سایر250250هادی عامری پورپست بانک

745
پرورش زنبور 

عسل
1سرخهسمنان

امامزاده - سرخه-سمنان 

عبداله
سایر500500هادی عین علیبانک 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 

سایر285285هومن حیدریپست بانکارادان روستای داوراباد1آرادانسمنانکشاورزی746

747
پرورش)دامداری

( گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای بهدشت
پست بانک

وحید عجم 

حسینی
سایر250250

748
دامداری 

پرورش گاو
سایر250250وحید مخبریانپست بانکمهماندوست1دامغانسمنان

سایر250250وحید نادعلیبانک کشاورزیمیامی کوهان خیابان شاهد1میامیسمنانگوسفند داری749

750

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

-شاهرود بیارجمن

خارطوران گرمابه پایین

سایر300300ولی اهلل هادرییپست بانک

751

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای سطوه طرود
سایر250250یاسر اکبریپست بانک

سایر400400یاسر واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنانرستوران سنتی752

پست بانکک شهید بیناییان-کالته1دامغانسمنانخرید تراکتور753
یحیی بیناییان 

سفید
سایر363363

754

خدمات 

تخصصی 

خرید )کشاورزی

(تراکتور

1شاهرودسمنان
خیابان امام رضا .جیالن

روبروی بهداری
سایر500500یحیی جاللیپست بانک

بانک کشاورزیبرم1دامغانسمناندامداری755
یحیی علی زاده 

برمی
سایر400400

سایر250250یعقوب نادمیبانک توسعه تعاونقلعه آقا عبداله- بسطام1شاهرودسمنانکاشت زعفران756

سایر250250یوسف یوسفیبانک کشاورزیروستای کوهان خ شاهد1میامیسمناندامداری757

758
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

جنب چاه - روستا کالمو

برقی
سایر500500یونس فرشیدیبانک کشاورزی


