
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سوادکوهمازندران

سوادکوه پل سفید روستای 

اساس
150150فاطمه اکبری.بانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1گلوگاهمازندرانخانه مسافر2

ابتدای - روستای مهدیرجه 

جنب کوچه - محل 

دبیرستان

300300ابراهیم احسانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بابلمازندرانالک تراشی3

- خشرودپی - بابل 

کوچه - کاردیکالی غربی 

1بهار نارنج 

پست بانک
ابراهیم ادبی 

فیروزجائی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد20

صندوق کارآفرینی امیدقایمشهر روستای کوتنا1قایم شهرمازندران
ابراهیم تقوی 

کوتنایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5

پرورش ماهیان 

گرم آبی در 

آببندان

1قایم شهرمازندران
قایمشهر روستای 

ازرخطیرکال
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم 

تیرخطیرکالیی
وزارت جهاد کشاورزی300300

6
زنبورداری و 

فراوری عسل
بانک کشاورزیمازندران تنکابن شریف آباد1تنکابنمازندران

ابراهیم جنت 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی500500

7
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

- بخش الله آباد- بابل

روستای درزیکال آقاشفیع
بانک کشاورزی

ابراهیم ذاکری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی785785

8

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 200عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی450300ابراهیم رشیدبانک کشاورزیقایمشهر روستای وسطی کال1قایم شهرمازندران

9
پرورش گاو 

شیری
3فریدونکنارمازندران

-فریدونکنار-مازندران

خ -روستای اسالم آباد

طالقانی

بانک توسعه تعاون
ابراهیم غفاری 

چراتی
وزارت جهاد کشاورزی750750

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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10

صنابع دستی 

بامبو و کدو 

قلیانی

1تنکابنمازندران
ولی آباد امین آباد کوچه 

یگانه
بانک توسعه تعاون

ابراهیم همای 

نیکفر
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

11

تولید عرقیجات 

گیاهی و 

دارویی و بسته 

بندی گیاهان 

دارویی

13بابلمازندران
-جاده شهید صالحی - بابل 

 روستای آهنگرکالی بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی50005000ابوالحسن غفوریپست بانک

12

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی و 

انبار تجهیزات

30چالوسمازندران

- روستای بورسر - چالوس 

- بعد از پمپ بنزین دوم 

پخش مواد غذایی برادران 

مقدسی

وزارت جهاد کشاورزی3000030000ابوالحسن مقدسیبانک کشاورزی

13

پرورش 

گوسفند داشتی 

 35به ظرفیت 

راس مولد

1گلوگاهمازندران
روستای ریحان اباد جنب 

راه اهن
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل رحیمی 

گلوگاهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1ساریمازندرانزنبورداری14

مازندران ساری بلوار کشاورز 

 جنب تاکسی 52کشاورز

تلفنی کشاورز

بانک کشاورزی
ابوالقاسم 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی440440

15
احداث باغ با 

درختان مثمر
1چالوسمازندران

- بیرون بشم - چالوس 

-روستای دیمو 
صندوق کارآفرینی امید

ابوالقاسم 

بابواعظمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

16

تولید و تعمیر 

ادوات 

- کشاورزی 

رتیواتور

5بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

گرجی محله جنب موزاییک 

سازی فقیهی

بانک کشاورزی
ابوالقاسم 

صحرایی رستمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000
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17
پرورش گاو 

راسی30شیری 
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابوذر بالوییبانک کشاورزیمیاندرود روستای بیشه سر7میاندورودمازندران

18
اقامتگاه 

بومگردی
2رامسرمازندران

- جنت رودبار - رامسر 

روستای تلجکوه
صندوق کارآفرینی امید

ابوذر جنت 

فریدونی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

19

توسعه زنبور 

داری،تولید 

عسل ژلرویال و 

تولید بچه زنبور 

عسل

1رامسرمازندران
مازندران رامسر هریس 

خیابان میرزا کوچک خان
وزارت جهاد کشاورزی400300ابوذر عباسیبانک کشاورزی

20

تبدیل بنا به 

اقامتگاه 

بومگردی

3بهشهرمازندران

روستای . شهرستان بهشهر

خیابان شهید . التپه

کوچه دهیاری. میرزایی

600600ابوذر قلی پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

21
کنده کاری 

روی چوب
1سوادکوهمازندران

سوادکوه پل سفید روستای 

اساس
بانک کشاورزی

ابوطالب سنجابی 

اساسی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

22

پرورش گاو 

 راس 18شیری 

مولد

3کالردشتمازندران

-روستای مکارود- کالردشت

بن بست -  ابتدای محل

-.2نیلوفر 

بانک کشاورزی
ابوعلی سینا 

دلفانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

23
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل،بیشه سر،کوچه شاهد 

13
بانک کشاورزی

ابولقاسم ولی 

الهی بیشه
وزارت جهاد کشاورزی700700

1رامسرمازندرانقالی بافی24

مازندران رامسر خیابان 

تنگدره خیابان 

شاهمنصوریان طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اثمر قربانزادهبانک کشاورزی
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25

پرورش 

گوسفند داشتی 

 40به ظرفیت 

راس مولد

صندوق کارآفرینی امیدمهدیرجه1گلوگاهمازندران
احترام عموزاد 

مهدیرجی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدساری روستای ریک چشمه2ساریمازندرانزنبور عسل26
احسان رستمی 

ریک چشمه
وزارت جهاد کشاورزی400400

27

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش 

گوسفند 

 198داشتی

راس در سال

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد اسدیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نور بخش بلده2نورمازندران

28

طرح توسعه 

اقامتگاه 

بومگردی

7رامسرمازندران

رامسر هریس دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

بانک کشاورزی
احمد جنت 

فریدونی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

29

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی200

وزارت جهاد کشاورزی26002000احمد دل پیشهبانک کشاورزیروستای قادیکال بزرگ3قایم شهرمازندران

30

بسته بندی و 

سورتینگ 

حبوبات و 

غالت و برنج

8بابلسرمازندران
بابلسر بهنمیر روستا عزیزک 

درزی کال
وزارت جهاد کشاورزی25002500احمد سیاری مهرپست بانک

31

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی و 

آپارتمانی

1عباس آبادمازندران
مازندران عباس آباد بخش 

مرکزی روستا شجاع محله
صندوق کارآفرینی امید500500احمد شجاعی فرصندوق کارآفرینی امید
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32

توسعه زنبور 

 250عسل 

کلنی

2سوادکوه شمالیمازندران

مازندران سوادکوه شمالی 

شهر شیرگاه بخش مرکزی 

دهستان لفور روستای آب 

بندان

بانک کشاورزی
احمد عابدی 

فیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

33
پرورش 

گوسفندداشتی
2فریدونکنارمازندران

شهرستان - استان مازندران 

روستای حسن - فریدونکنار 

(فیروزاباد شرقی)آباد 

بانک توسعه تعاون
احمد قاسمی 

زادفیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

34
گلخانه 

هیدروپونیک
26آملمازندران

 6آمل دوراهی اوجی آباد 

کیلومتری جاده سرخرود
وزارت جهاد کشاورزی3500035000احمد قلی زادهبانک توسعه تعاون

35
پرورش گاو 

شیری
2نورمازندران

روستای - چمستان - نور 

کراتکتی
وزارت جهاد کشاورزی700700احمد کیانیبانک کشاورزی

1آملمازندراننمدمالی36

آمل خیابان نور بلوار والیت 

 ده متری بهار 36والیت 

پشت گلباغ ایزدی روستای 

ابیاک محله

500500احمد محمد پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

37

نجاری صنایع 

مبل و  )چوب 

مصنوعات 

(چوبی 

3بابلمازندران
- جاده قدیم آمل -بابل 

روستای نقارچی محله
پست بانک

احمد محمدزاده 

نقارچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000800

38
پرورش گل و 

گیاه
5عباس آبادمازندران

-خیابان شهدا-عباس آباد

روستای بااوج خیل
صندوق کارآفرینی امید900900احمد مالخیلیصندوق کارآفرینی امید

39

مجموعه 

ورزشی و 

سالمت

4تنکابنمازندران
-فردوسی شرقی-تنکابن

مجموعه ورزشی مبین
بانک توسعه تعاون

احمدرضا 

پورعابدینی
وزارت ورزش و جوانان61006100

40
پرورش گاو 

 راس20شیری 
1نورمازندران

شهرستان نور بخش بلده 

روستای دونای علیا
وزارت جهاد کشاورزی700700ادریس جعغریبانک کشاورزی
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41
تولید لباس 

محلی اقوام
8080اذر جنت صادقیصندوق کارآفرینی امیدلیماک. هریس . رامسر1رامسرمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

42
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300ارسطو پاشائی پورصندوق کارآفرینی امید19355457343رامسرمازندران

43

گلخانه پرورش 

گل و گیاه 

زینتی در 

فضای باز

1بابلمازندران
بابلکنار  –جاده گنج افروز 

روستای سیادرکا –
وزارت جهاد کشاورزی200200ارسالن خلیلیصندوق کارآفرینی امید

44

خرید ماشین 

االت دامداری و 

گاو شیری

5ساریمازندران
ساری جاده دریا عالیواک 

روستای صالح الدین محله
بانک توسعه تعاون

اسداهلل طالبی 

دادوکالیی
وزارت جهاد کشاورزی840840

45
پرورش زنبور 

عسل
3فریدونکنارمازندران

فریدونکنار فیروزآباد فدس 

19
وزارت جهاد کشاورزی500500اسداهلل محمدیبانک کشاورزی

46
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل بندپی شرقی روستای 

لیس تیمور
صندوق کارآفرینی امید

اسداله کاظمی 

حاجی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

47

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

اسکندر یوسف 

زاده خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی500185

48
پرورش زنبور 

 کلنی40عسل 
وزارت جهاد کشاورزی250250اسالم زلفی پرشهپست بانکچالوس1چالوسمازندران

49
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بابل امیرکبیر مرزون اباد 

درویش خیر
بانک کشاورزی

اسماعیل تیر 

فیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی780780

50
دامداری 

گوسفند داشتی
2فریدونکنارمازندران

-فریدونکنار-مازندران

خ -روستای اسالم آباد

طالقانی

بانک توسعه تعاون
اسماعیل غفاری 

چراتی
وزارت جهاد کشاورزی750750
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51

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 38 )شیری 

(راس در سال 

2نورمازندران
شهرستان نور بخش 

چمستان روستای شیرکال
وزارت جهاد کشاورزی300300اسماعیل فالحبانک کشاورزی

52

تجهیز و تکمیل 

یک واحد تولید 

گلخانه ای

5محمودآبادمازندران
 جاده 3سرخرود کیلومتر 

امل گلخانه بهارنارنج
بانک کشاورزی

اسماعیل قلی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

53

توسعه و تجهیز 

 5و تکمیل 

واحد خانه 

مسافر و یک 

واحد رستورانی 

در روستای 

ولوجا 

شهرستان 

میاندورود

صندوق کارآفرینی امیدمیاندورود روستای ولوجا2میاندورودمازندران
اسماعیل کریمی 

ولوجایی
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

54
پرورش ماهی 

گرمابی
وزارت جهاد کشاورزی1500600اسماعیل واحدیبانک توسعه تعاونروستای اهلم/ محمودآباد2محمودآبادمازندران

55
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

روستای - بابل جاده کیاکال 

موزیکله
بانک کشاورزی

اسمعیل آخوند 

زاده کوهی
وزارت جهاد کشاورزی785785
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56

جایگاه عرضه و 

فروش ماهیان 

سردآبی

4تنکابنمازندران

خرم - تنکابن - مازندران 

- دهستان سه هزاز - آباد 

روستای زردکن

وزارت جهاد کشاورزی84050اسمعیل هاشمیبانک کشاورزی

57

طرح پرورش 

 10گاوشیری 

راسی

4قایم شهرمازندران
روستای - قایم شهر 

کرچنگ
بانک کشاورزی

اسمعیل یعقوبی 

مله
وزارت جهاد کشاورزی900500

58

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امید10001000اصغر تاریصندوق کارآفرینی امیدنکا روستای کوهسار کنده1نکامازندران

59
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان گالش 

محله قریه مازوباغسر

وزارت جهاد کشاورزی500500اصغر ذبیحیپست بانک

بانک کشاورزینوشهر روستای علوی کال2نوشهرمازندراندامداری شیری60
اصغر شیخ 

عباسی فیروزکال
وزارت جهاد کشاورزی11001100

61
گاو شیری 

راس20
وزارت جهاد کشاورزی700700اصغر کاردگربانک کشاورزیچمستان روستای جوربند1نورمازندران

62
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2قایم شهرمازندران

قایمشهر جاده نظامی 

روستای خرما کال
وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر مهدیزادهبانک توسعه تعاون

63

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

اصغر نادعلی زاده 

خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

64
پرورش گل 

های کاکتوس
بانک توسعه تعاونروستای نارنجباغ3نکامازندران

اعظم حاجی 

علی شاهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

65
تولیدی پوشاک 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اعظم ده صوفیانبانک توسعه تعاونروستای بهزاد کال- نکا2نکامازندران
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66

تولید فرش 

دستباف و 

دستبافته ها 

مشاغل خانگی

1نوشهرمازندران
- روستای کردیکال- نوشهر

انتهای کوچه- کوچه نسیم
بانک توسعه تعاون

افسانه پاشا 

زانوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

67
طرح تولید 

پوشاک
2نوشهرمازندران

نوشهر روستای شمع جاران، 

11شمع جاران
بانک توسعه تعاون

افسانه حسن پور 

ایما
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

68
پرورش گل و 

گیاه
3عباس آبادمازندران

روستای بااوج -عباس آباد

جنب کارگاه تولیدی -خیل

سنگ بلوک زنی بهروز 

رحمتی

صندوق کارآفرینی امید15001500افسانه رضازادهصندوق کارآفرینی امید

69
اصالح نژاد 

گاوشیری
بانک کشاورزیسوادکوه شمالی شیرگاه2سوادکوه شمالیمازندران

افسانه رضایی 

لداری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

70
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بابل بندپی غربی روستای 

لمسو کال
بانک کشاورزی

اکبر ابراهیم نژاد 

لمسو ابراهیم 

نژاد لمسو

وزارت جهاد کشاورزی320320

71
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی750750اکبر اکبری مقدمبانک کشاورزیامل روستای شاه محله1آملمازندران

72
دامداری سنتی 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیساری روستای میارکال2ساریمازندران

اکبر رحمانی 

واسوکالئی
وزارت جهاد کشاورزی850850

73

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امیدنکا روستای کوهسارکنده2نکامازندران
اکبر زرین 

کوهساری
صندوق کارآفرینی امید900900

3نوشهرمازندرانخانه مسافر74

بخش - نوشهر - مازندارن 

روستای تاریخی - کجور 

فرهنگی کندلوس

بانک توسعه تعاون
اکبر شیخ 

االسالمی
11791179

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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بانک کشاورزیدودانگه سنگده درزی کال2ساریمازندرانپرورش زنبور75
اکرم مختاری 

سنگدهی
وزارت جهاد کشاورزی440440

76
تولیدی سفال و 

سرامیک
1ساریمازندران

میدان خزر جاده دریا 

ورودی عالیواک قریه موذی 

بن

صندوق کارآفرینی امید
الهام ابراهیمیان 

عباسقلی خان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77
فرش و قالی 

دستباف
1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان قریه 

بصلکوه خ لوله گاز شرقی

بانک کشاورزی
الهام جنت علی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت9999

78

پرورش 

محصوالت باغی 

در گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

الهام خسروی 

ولوکشی
وزارت جهاد کشاورزی800650

79

بافتنی های 

قالب )سنتی

(بافی

1رامسرمازندران
باالتر از - هریس - رامسر 

دوراهی شستا
6060الهام نیاستیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی80
سوادکوه پل سفید روستای 

دهمیان
150150الهه جوانمردبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

81

انواع بوشش 

لباس یکبار 

مصرف 

بیمارستانی

20بهشهرمازندران

مازندان بهشهر روستای 

شهید اباد بایین محل جنب 

مسجد جامع النبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000الهه شرافتیصندوق کارآفرینی امید

1ساریمازندرانمینای شیشه82

ساری روستای توربدار 

کوچه شهید حمیدی پالک 

614

150150الهه لطفی زرینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

83
فرش و قالی 

دستباف
1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان لیماک
بانک کشاورزی

ام البنین امیر 

شعبانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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84
کاشی ، سفال و 

لعاب
1قایم شهرمازندران

- خیابان تهران - قایم شهر

روبروی - روستای متانکال

منزل -مدرسه نیمه شعبان

آقای رستمی

صندوق کارآفرینی امید
ام البنین 

صمدیان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

130130ام البنین کاویانیپست بانکجویبار مشک اباد1جویبارمازندرانچادر شب دوزی85
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

86
دوخت لباس و 

خیاطی
1بهشهرمازندران

روستای حسوین - بهشهر 

آباد خ مولوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین یوسفیصندوق کارآفرینی امید

87
اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین
وزارت جهاد کشاورزی10001000امان اله امانیبانک کشاورزیروستای گلیجان2تنکابنمازندران

88

طرح بسته 

بندی و 

سورتینگ و 

بوجاری برنج

بانک کشاورزیشهرستان بابل بندپی غربی6بابلمازندران
امراهلل حسن نیا 

سماکوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

89
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

روستای آهنگر کال بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی720720امراله تباشیبانک کشاورزی

90

پرورش گاو 

شیری به 

 19ظرفیت 

راس مولد

3سوادکوهمازندران

سوادکوه زیراب خیابان 

شهید کشوری جنب منبع 

آب

بانک کشاورزی
امراله لطفی 

پالندی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

91
تولید و فروش 

گلیم
1ساریمازندران

روستای - ساری -مازندران 

جنب مدرسه -وارد محله 

منزل - شهید طالبی 

شخصی

پست بانک
امه البنین 

صفاپور تلو کالئی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

92
پرورش قارچ 

دکمه ای
1بابلمازندران

بابل جاده جدید امل 

روستای برسمنان
صندوق کارآفرینی امید

امید رمضانی 

برسمنانی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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93

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 راسی26شیری 

1نورمازندران
شهرستان نور روستای 

گنجیاب
وزارت جهاد کشاورزی700700امید زارعبانک کشاورزی

94
پرورش زنبور 

عسل
1قایم شهرمازندران

مازندران ، قایم شهر ، جاده 

کیاکال ، روستای 

کالگرمحله ، انتهای محل ، 

عبور چشمه سر

وزارت جهاد کشاورزی450450امید شفیعیبانک کشاورزی

95
تولید کیک و 

کلوچه
10بابلمازندران

 جاده 6کیلومتر - بابل 

کلوچه شاهپور-قایمشهر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت2100021000امید فغانی آهنگربانک توسعه تعاون

96

طرح توسعه 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1قایم شهرمازندران
- جاده نظامی - قایمشهر 

روستای نوکال
بانک کشاورزی

امید لطفی 

دریکندئی
وزارت جهاد کشاورزی450300

97
کارگاه تولیدی 

لباس
3قایم شهرمازندران

 متر بعد از پل تالر 700

 جنب کلینیک ساختمانی

ایران زمین

پست بانک
امید محمودنیا 

خطیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

7میاندورودمازندرانباشگاه ورزشی98

مازندران میاندرود روستای 

اسالم آباد کوچه شهدا 

منزل شخصی امید نوری

وزارت ورزش و جوانان487487امید نوریبانک توسعه تعاون

99

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

فضای بسته

3عباس آبادمازندران
 محل 22کرکاس شادی 

طرح
بانک کشاورزی

امیر حسین 

آهنگریان
وزارت جهاد کشاورزی70007000
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100

توسعه واحد 

پرورش 

بلدرچین جهت 

تامین زنجیره 

غذایی

صندوق کارآفرینی امیدمازندران رامسر دریاپشته2رامسرمازندران
امیر حسین 

سالدار امامی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

101

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسه40

2تنکابنمازندران
تنکابن نشتارود پلسرا 

روستای کنسکوه
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر رستمیصندوق کارآفرینی امید

102

تولید کیف و 

کفش جاجیم و 

گلیم

100100امیر عالئیبانک کشاورزیچمستان روستای اسپی کال1نورمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آملمازندرانمروار بافی103

آمل بلوار مطهری تربیت 

 فرعی شش سمت 39

 سمت چپ 2راست درب 

4پالک 

300300امیر فرجیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

104
سردخانه دو 

مداره
5محمودآبادمازندران

کیلومتر یک -محموذاباد

- خروجی شهر بسمت نور

روبروی رستوران نفار

وزارت جهاد کشاورزی35003500امیر لطفیبانک کشاورزی

105

طرح توسعه 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1قایم شهرمازندران
- جاده نظامی - قایمشهر 

روستای شیخ گلی
بانک کشاورزی

امیر لطفی 

دریکندیی
وزارت جهاد کشاورزی450450

106

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس40

1گلوگاهمازندران
روستای نظام محله منطقه 

نشاخیل
وزارت جهاد کشاورزی400400امین محمودجانلوصندوق کارآفرینی امید
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107
ذخیره سازی 

غالت در سیلو
18آملمازندران

آمل روستایی هارون کال 

روبروی شهرک صنعتی 

بابکان

وزارت جهاد کشاورزی200005700امین میران آملیبانک کشاورزی

108

تولید 

محصوالت 

الک  )چوبی

(تراشی

100100امین ندائیبانک کشاورزیچمستان روستای باریکال1نورمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150امینه آئینیپست بانکساری روستای شریف آباد1ساریمازندرانمنبت کاری109
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای دریاپشته
وزارت جهاد کشاورزی500500انسیه جمشیدنژادبانک کشاورزی

111

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امیدنکا روستای کوهسار کنده1نکامازندران
انسیه قنبری 

قلعه سری
صندوق کارآفرینی امید10001000

5بابلمازندرانتولیدی پوشاک112

بخش گتاب روستای مرزبال 

کوچه شهیدجهانبخش 

قاسمی

پست بانک
انسیه کاظمی 

جلودار
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

113
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

- بابل جاده گنج افروز 

بابلکنار روستای درونکال 

شرقی

بانک کشاورزی
ایران باباجانی 

علمداری
وزارت جهاد کشاورزی11051105

114

درودگران و 

کارگاه های 

چوببری و 

صنایع دستی

1رامسرمازندران
مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان
وزارت صنعت، معدن و تجارت349349ایرج قلی زادهپست 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 

115

تولیدی پوشاک 

وکیسه های 

تبلیغاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200ایمان حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای ازباران4فریدونکنارمازندران

1قایم شهرمازندرانچرم116
خ ساری روستای ساروکال 

32کوهساران 
150150آتنا خوشروپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

117
تولید پوشاک 

زنانه
1عباس آبادمازندران

- اسب چین - سلمانشهر 

خیابان شهید علی خواجوی 

قبل از زمین فوتبال تولیدی 

سونیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300آتنا رحیمی فردصندوق کارآفرینی امید

118
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سوادکوهمازندران

سوادکوه زیراب سه راه 

انقالب مرکز علمی پژوهشی 

تفکر خالق

150150آتنا سلمانیانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

119
دست بافته 

های داری
200200آتنا عالم زادهبانک کشاورزیسیمرغ روستای سنگتاب1سیمرغمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

120
سری دوزی 

لباس زنانه
1تنکابنمازندران

سیف محله،  _تنکابن 

خوبان رزگاه، چهار راه بغل 

میوه فروشی، خیابان 

مالعظیم رزمگاه، خیابان 

شهید ابوذر حاتمیان طبقه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آذر اکبرنیابانک توسعه تعاون

121
کارگاه دست 

بافتهای داری
1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

سراج محله خ ش صادقیان 

منزل محمد تقی باقری

100100آذر الک دشتیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عباس آبادمازندرانگلیم بافی122

عباس آباد خیابان شهدا 

دهستان )روستای کالکرده 

منزل شخصی (سرلنگا 

بانک کشاورزی
آذردخت 

شهردمی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1رامسرمازندرانبافتنی سنتی123
مازندران رامسر سفید 

تمشک کوچه معلم
6060آرزو نیاکراتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ساریمازندرانبافته های داری124
ساری جاده دریا روستای 

کله مهر
100100آزاده جانبازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

125

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امیدنکا روستای کوهسار کنده1نکامازندران
آسیه تاری 

کوهساری
صندوق کارآفرینی امید700700

126

احداث و بهره 

برداری یک 

واحد گلخانه 

لیمو ترش 

پرشین الیم و 

الیمکوات 

(چهار فصل)

2ساریمازندران

- رودپی شمالی - ساری 

روستای - فرح آباد جنوبی 

جره سر

بانک کشاورزی
آسیه حبیبی 

بورخیلی
وزارت جهاد کشاورزی66006000

127
احداث گلخانه 

لیمو ترش
وزارت جهاد کشاورزی50005000آشور عبداللهیصندوق کارآفرینی امیدجاده زاغمرز به نکا4بهشهرمازندران

128
بافتنی های 

سنتی
1رامسرمازندران

خ مصطفی خمینی - رامسر 

طالش محله فتوک ک - 

5الله 

6060آفاق فیلی دمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

129
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد حیدر آباد5عباس آبادمازندران

آمنه اصغر 

حیدری
صندوق کارآفرینی امید500500

1بابلمازندرانبوم گردی130
مازندران بابل دهستان 

فیروزجاه روستای آری
صندوق کارآفرینی امید

آمنه 

سیدمیرزاپور 

شیاده

800800
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

131
پرورش گل و 

گیاه زینتی
1بابلمازندران

جاده شهید صالحی - بابل 

691روستای ولو کال پال 
بانک توسعه تعاون

آمنه فالح 

ولوکالیی
وزارت جهاد کشاورزی850850



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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132
صندوق خرد 

زنان روستایی
30فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای کوچک 

بیشه محله
صندوق کارآفرینی امید400400آمنه کاردرصندوق کارآفرینی امید

133
تولید فرش 

دستبافت
2عباس آبادمازندران

مازندران کالراباد کیاده خ 

1شهید باهنر ک گلستان 
بانک کشاورزی

آمنه وریج 

کاظمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

134

طرح توجیهی 

تولید گل و 

گیاه زینتی و 

نشاء گیاهان 

دارویی

3آملمازندران

کیلومتری 35-آمل-مازندران

منطقه - آمل به تهران

 6-گرمون و پلخمند

کیلومتری روستای لهاش

بانک توسعه تعاون
آناهیتا محمدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

135

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت در 

سردخانه

3قایم شهرمازندران
قایم شهر، جاده نظامی، سه 

راه روستای شامی کال
بانک کشاورزی

باب اله حسین 

نیا طارسی
وزارت جهاد کشاورزی35002500

136

بسته بندی 

انواع میوه، 

سبزیجات، 

جات ¬صیفی

خشک شده و 

انواع گیاهان 

دارویی

6آملمازندران

-روستای پاشاکال دشت سر 

-(نوآباد)به سمت معلم کال

اراضی مرحوم حاج عطا اهلل 

رضوی

بانک کشاورزی
بابک محمدی 

کیانی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

137
گلستان گل 

محمدی
1ساریمازندران

- بنافت - دودانگه - ساری 

روستای سنگده
صندوق کارآفرینی امید

باقر فرهادی 

سنگدهی
وزارت جهاد کشاورزی270270

138
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای پتک
وزارت جهاد کشاورزی500500باقر قاسم نژادپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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139

توسعه، تجهیز، 

بازسازی استخر 

جهت پرورش 

ماهی خاویاری

پست بانکروستای کفشگرکال –گتاب 5بابلمازندران
باقر میرزازاده 

کفشگر
وزارت جهاد کشاورزی75007500

140
 30بانک نشاء 

هکتاری
8بابلسرمازندران

روستای - هادی شهر 

نصرت کال
وزارت جهاد کشاورزی800300بتول اکبریبانک کشاورزی

141

تجهیز و مرمت 

خانه مسافر 

ویالی توانا

1تنکابنمازندران

خرم - تنکابن- مازندران

اول جاده - دوهزار- آباد

خیابان فرهنگ- عسل محله

300300بتول توانارادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزی2کردیچال گلستان 4کالردشتمازندرانکارگاه قالیبافی142
بتول فقیه 

عبدالهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

143

پرورش 

گوسفند و 

تولید بره

2بهشهرمازندران

روستای سرخ - بهشهر 

منزل - باال محله - گریوه 

بخشعلی ترابی

وزارت جهاد کشاورزی800800بخشعلی ترابیصندوق کارآفرینی امید

144

تجهیز و بهره 

برداری از خانه 

3مسافر درجه

1تنکابنمازندران

خرم - تنکابن - مازندران 

- جاده سه هزار- آباد

کوچه - روستای یاندشت

6قایم 

200200بنفشه سلیم پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بابلسرمازندرانتولید قالیچه145

بابلسر، بابل پشت، کوچه 

شهید حیدر پور، بعد از پل 

.فلزی

صندوق کارآفرینی امید
بهاره علی 

اکبرنتاج بابلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

146
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

جاده کیاکال روستای - بابل 

سلطان محمد طاهر
وزارت جهاد کشاورزی600600بهرام دستیانبانک کشاورزی

147
پرورش ماهی 

گرم آبی
2بابلمازندران

- جاده جدید آمل بابل 

روستای حاجی کال
وزارت جهاد کشاورزی16001600بهرام کردیپست بانک
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148
تولید و پرورش 

بلدرچین
5محمودآبادمازندران

روستای / کلوده/ محمودآباد

جونی کال
وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام نائیجپست بانک

149
پرورش ماهیان 

گرم آبی
1بابلمازندران

روستای  –جاده کیاکال 

کپورچال
وزارت جهاد کشاورزی150150بهروز صدرآراءصندوق کارآفرینی امید

150

پروار بندی 

 100گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی34003230بهزاد سامریبانک کشاورزیروستای الهو-کالردشت 5کالردشتمازندران

151

کارگاه نجاری و 

تولید مصنوعات 

چوبی

3تنکابنمازندران
تنکابن سلیمان اباد باالتر از 

برنجکوبی کاوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000بهزاد مرادخانیپست بانک

152

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی90

وزارت جهاد کشاورزی500500بهمن علی زادهبانک کشاورزیروستای تیله نو-گلوگاه1گلوگاهمازندران

153
تولید فرش و 

قالی دستباف
1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان قریه 

لیماک خ نظام الدین 

65خلعتبری پالک

بانک کشاورزی
بهناز توکاس 

چورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

154

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

بانک کشاورزیقایمشهر روستای فوالدکال1قایم شهرمازندران
بهنام حاجیان 

برنجستانکی
وزارت جهاد کشاورزی450450

155
صنایع دستی 

(معرق چوب)
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد کلوده 

روستای بایوده سفلی الله 

7زار 

400400بهنام قادیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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156

ایجاد واحد 

نیمه صنعتی 

 راسی 17

پرورش گاو 

شیری خارج از 

بافت

4سوادکوهمازندران
مازندران سوادکوه بخش 

مرکزی روستای شیردره
بانک کشاورزی

بهنام لطفیان 

شیردره
وزارت جهاد کشاورزی11961196

157

پرورش گاو 

شیری به 

 10ظرفیت 

راس مولد

1گلوگاهمازندران
- خ ش صمدی - لمراسک 

جنب مدرسه
صندوق کارآفرینی امید

بی بی کاظمی 

لمراسکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

158

احداث گلخانه 

تولید گل و 

گیاهان زینتی 

در فضای باز

وزارت جهاد کشاورزی25002500بیت اله مهدویپست بانکنور روستای سیدکال3نورمازندران

159

تولید مبلمان و 

مصنوعات 

چوبی و ام دی 

اف

پست بانکبابل روستای رمنت1بابلمازندران
بیژن حیدرنیا 

شفیعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

160
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر روستای 

آخوند محله
وزارت جهاد کشاورزی13001300بیگ زاده همافربانک کشاورزی

161

تجهیز و مرمت 

کارگاه 

زیورآالت سنتی

2تنکابنمازندران

عماریه - تنکابن- مازندران

خیابان - (زنگیشا محله)

گیشا

300300پدرام دانای علمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانجاجیم بافی162

قایم شهر کمربندی قایم 

شهر به بابل جنب بنزین 

49مهرداد کوچه بهارنارنج 

پست بانک
پروانه اردشیری 

نیا
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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163
جاجیم بافی و 

گلیم بافی
1ساریمازندران

مازندران ساری بخش 

دودانگه روستای میانا
صندوق کارآفرینی امید

پروانه اصغری 

سرخدهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

164
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سوادکوهمازندران

سوادکوه پل سفید روستای 

ازانده
صندوق کارآفرینی امید

پروانه دژپرور 

درخشان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

165
صندوق خرد 

زنان روستایی
30فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای کوچک 

بیشه محله
صندوق کارآفرینی امید400400پروانه کاظمیصندوق کارآفرینی امید

166

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش ماهی 

گرمابی به 

مساحت 

هکتار24

وزارت جهاد کشاورزی15001000پروانه محمدپوربانک توسعه تعاونمحموداباد خشت سر5محمودآبادمازندران

167

پرورش گاو 

شیری با 

 10ظرفیت 

راس مولد

وزارت جهاد کشاورزی685685پروین رهبربانک کشاورزیروستای تیرتاش1گلوگاهمازندران

168

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی گلخانه 

ای

1عباس آبادمازندران
روستای -عباس آباد

13شادی -(کرکاس)سجادیه
صندوق کارآفرینی امید600600پریا محمود زادهصندوق کارآفرینی امید

1بابلمازندرانمعرق چرم169

بابل ، بخش بندپی شرقی ، 

روستای خشرودپی ، منزل 

شخصی سید احمد حیدر 

پور

بانک کشاورزی
پریسا گرجی 

شانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانبانک نشا برنج170
قایمشهر ، جاده جویبار ، 

نوده
وزارت جهاد کشاورزی10001000پوریا میریصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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171
سالن چند 

منظوره ورزشی
4آملمازندران

جاده قدیم امل به - امل 

بابل روستای کته پشت
وزارت ورزش و جوانان49001960پویا خوش سیمابانک توسعه تعاون

172
پرورش 

گوسفند داشتی
1گلوگاهمازندران

جنب - روستای تیله نو 

باالتر از - شرکت تعاونی 

خط گاز دامداری تقی اسدی

بانک کشاورزی
تقی اسدی تیله 

نوئی
وزارت جهاد کشاورزی750750

173
پرورش ماهیان 

گرم آبی
10بابلمازندران

بابل روستای رمنت آب 

بندان ازرچال
وزارت جهاد کشاورزی50005000تقی صیادیپست بانک

174
پرورش گاو 

شیری
1جویبارمازندران

بیزکی - جویبار - مازندران 

روستای چلمیان- 
بانک کشاورزی

تیمور بوداغی 

اترگله
وزارت جهاد کشاورزی900900

175

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی

4عباس آبادمازندران

شهرستان - استان مازندران 

-بخش مرکزی - عباس آباد 

 روستای ولیکستان

بانک کشاورزی
تیمور شجاع 

شفیعی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

176
پرورش گاو 

شیری
1جویبارمازندران

جویبار روستای فوتم علیا 

کوچه شهید فهمیده
وزارت جهاد کشاورزی800800ثریا جانباز قادیصندوق کارآفرینی امید

1رامسرمازندرانتولیدی پوشاک177
روستای - رامسر 

شاهمنصورمحله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا شعبانیانصندوق کارآفرینی امید

178
اصالح نژاد 

گاوشیری
بانک کشاورزیلفور کالیکال روستا افراسی2سوادکوه شمالیمازندران

ثریا عباسی 

فیروزجاه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

179
تولید انواع 

خوراک آبزیان
10بابلسرمازندران

روستای -بهنمیر-بابلسر

نواحی صنعتی -میرود

1شیالتی میرود فاز 

وزارت جهاد کشاورزی266588000جابر کریمیانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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180

تولید عسل و 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 350عسل 

کندویی

3بابلسرمازندران
مازندران بابلسر روستای 

بابل پشت
وزارت جهاد کشاورزی700700جابر ملکیبانک کشاورزی

181
طرح توسعه 

زنبورداری
2ساریمازندران

روستای - چهاردانگه-ساری

تیلک
وزارت جهاد کشاورزی308308جابر یوسفیبانک کشاورزی

182
پرواربندی 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیقایمشهرارطه ابوخیل1قایم شهرمازندران

جان محمد 

معصومی 

بورخیلی

وزارت جهاد کشاورزی650300

4بابلمازندراندرودگری183
شهید - بندپی غربی- بابل

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500جعفر حقانی باییپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10601060جعفر رضاییبانک کشاورزیسیمرغ روستای جمال کال3سیمرغمازندرانپرواربندی بره184

185

تجهیز و توسعه 

کارگاه تولید 

مصنوعات 

سرویس )چوبی 

خواب، ویترین، 

(میز و صندلی

5بابلمازندران

متر 500 –جاده بهنمیر 

 –باالتر از تاالر سیمرغ 

جنب پنجره دوجداره

پست بانک
جعفر روحی 

حمزه کالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

186

احداث و بهره 

برداری از یک 

واحد گلخانه 

لیموترش

وزارت جهاد کشاورزی40001776جعفر سمسکندهبانک کشاورزیمیاندرود روستای بادله3میاندورودمازندران

187
زنبورداری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای کلیچکوه
وزارت جهاد کشاورزی400400جعفر غنمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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188

گل و گیاه 

گلخانه ای و 

آپارتمانی

1عباس آبادمازندران
عباس آباد شجاع محله خ 

شهید صفر زینتی
صندوق کارآفرینی امید600600جعفر فرشادیصندوق کارآفرینی امید

189
سفال و 

سرامیک
1قایم شهرمازندران

جاده نظامی روستای 

خطیرکال کوی گلستان شهدا
پست بانک

جعفر مجرد 

خطیر
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

190
توسعه 

زنبورداری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس 

لیماک
وزارت جهاد کشاورزی300300جالل مرادیصندوق کارآفرینی امید

191
کارگاه تولید 

اجر کوره ای
پست بانکنکا روستای گلبستان5نکامازندران

جلیل طبقه 

استانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100

192
بهره برداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدساری روستای پرچیکال2ساریمازندران

جلیل محمدی 

پرچیکالیی
وزارت جهاد کشاورزی700700

193
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

جاده شهید صالحی - بابل 

روستای شیر سوار
بانک کشاورزی

جمشید صادقی 

شیر سوار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

194
پرورش 

گوسفند داشتی
2تنکابنمازندران

مازندران شهرستان تنکابن 

نشتارود روستای پلنگ آباد
بانک کشاورزی

جهانسوز 

پورالهیجی
وزارت جهاد کشاورزی17501750

195

احداث یک 

واحد سردخانه 

باالی صفر به 

تن 600ظرفیت 

در سال

3تنکابنمازندران
تنکابن نشتارود زوار جنب 

جاده گاز
وزارت جهاد کشاورزی30002400جواد ابراهیمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدساری روستای کارنام2ساریمازندرانگاو شیری196
جواد ابراهیمی 

کارنامی
وزارت جهاد کشاورزی900900
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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197

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی صنعتی

5رامسرمازندران
مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای لوسر
بانک کشاورزی

جواد جمشیدی 

اول
وزارت جهاد کشاورزی25002500

198
پرورش زنبور 

عسل
4بهشهرمازندران

بهشهر بخش یانسر روستای 

سرخ گریوه
وزارت جهاد کشاورزی700700جواد دوستیبانک کشاورزی

199

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

شیری به 

 30ظرفیت 

راس کل گله

وزارت جهاد کشاورزی300300جواد رنجبربانک کشاورزیروستای عباسا-شهرستان نور1نورمازندران

200
تولید تجهیزات 

تبدیل برنج
3آملمازندران

آمل، دابودشت، روستای 

اسپیاربن
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جواد نصریبانک کشاورزی

201

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد نوروزی قرابانک توسعه تعاون

202

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی450300جوادرضا حسینیبانک کشاورزیقایمشهر روستای آهنگرکال1قایم شهرمازندران

203

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی

1عباس آبادمازندران
-طالش خیل-عباس آباد

5نارنج 
صندوق کارآفرینی امید

چراغعلی نوروز 

رسولی
صندوق کارآفرینی امید13501350

204
پرورش 

گوسفند داشتی
2سیمرغمازندران

شهرستان سیمرغ روستای 

کارتیج کال
صندوق کارآفرینی امید

چنگیز کریمی 

کارتیجی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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205

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

1آملمازندران
جاده - آمل-مازندران

روستای سورک- واسکس
صندوق کارآفرینی امید

چنگیز مرادی 

چراتی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2عباس آبادمازندرانبوم گردی206

- عباس آباد- مازندران

روستای سی - بخش مرکزی

بن

بانک کشاورزی
حاجعلی شجاع 

شفیعی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

207

طرح خرید 

کمباین جهت 

برداشت 

مکانیزه برنج

1نوشهرمازندران
زمینهای برنج شهرستان 

نوشهر و حومه
بانک کشاورزی

حاجی آقا خزایی 

اندرور
وزارت جهاد کشاورزی756756

208

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو140عسل 

2قایم شهرمازندران
قایمشهر خیابان کارگر 

روستای پایین افراکتی
بانک کشاورزی

حامد اصغری 

باالافراکتی
وزارت جهاد کشاورزی450450

209

ساخت ادوات 

کشالورزی و 

صنعتی

1جویبارمازندران
جویبار شورکا ربروی مسجد 

ابو الفضل
بانک کشاورزی

حامد پیری 

شورکایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

210

تجهیز و مرمت 

خانه مسافر 

ویالی توریستی 

محمد جواد

1تنکابنمازندران
-سه هزار- تنکابن-مازندران

روستای زردکند
300300حامد زرودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

211
خانه)گردشگری

( مسافر
صندوق کارآفرینی امیدسوادکوه شمالی چای باغ2سوادکوه شمالیمازندران

حامد شریفی 

اسدی ملفه
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

212
تولید ادوارت 

کشاورزی
6فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای کوچک 

بیشه محله
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حامد شیروئیبانک کشاورزی
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213

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

1بابلمازندران

روستای - جاده گنج افروز 

 –سیاهکال محله شرقی 

آبندان آکس

بانک کشاورزی
حامد علی 

نیاکالیی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

214

توسعه واحد 

تولیدی گلخانه 

ای در فضای 

بسته

9رامسرمازندران
مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای شستا
وزارت جهاد کشاورزی85002500حامد کیهانیبانک کشاورزی

215
پرورش گاو 

شیری
5فریدونکنارمازندران

روستای - فریدونکنار 

اسبوکال
بانک کشاورزی

حامد گرجی زاده 

خطیر
وزارت جهاد کشاورزی35003000

216

توسعه صنایع 

چوب در تولید 

و خدمات 

مصنوعات چوبی

3ساریمازندران

ساری روبروی آموزشکده 

کشاورزی قبل از شهرک 

فرهنگیان

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700حامی بذرافشانصندوق کارآفرینی امید

217
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیارطه ابوخیل چفت سر1قایم شهرمازندران

حبیب اهلل 

حبیبی آرا
وزارت جهاد کشاورزی700700

218

احداث،تجهیز و 

بهره برداری از 

یک واحد 

گلخانه تولید 

گلهای اپارتمانی

2بهشهرمازندران
بهشهر روستای کوهستان 

جنب دانشگاه ازاد
پست بانک

حبیب اله ملک 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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219

خدمات 

سردخانه ای و 

پخش و توزیع 

مواد غذایی

3بابلسرمازندران
بابلسر هادی شهر روستای 

کونر
بانک کشاورزی

حبیب اله 

هاشمیان دوغی 

کال

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500360

220

سرمایه 

درگردش 

پرورش ماهی 

تنی40

5تنکابنمازندران
کوچه -خرم اباد -تنکابن 

شهید فرجی
وزارت جهاد کشاورزی30003000حبیب همتیبانک کشاورزی

221

خریدتجهیزات 

و بهره برداری 

از یک واحد 

کارگاه ماست 

بندی محلی

2بهشهرمازندران

روستای .بهشهر

خیابان شهدا .شهیداباد

 شهدا13کوچه

صندوق کارآفرینی امید
حبیبه اردشیری 

تروجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

222

پرورش گاو 

شیری به 

 10ظرفیت 

راس مولد

1گلوگاهمازندران
روستای ریحان اباد خیابان 

ولی عصر
بانک کشاورزی

حجت باقری 

ریحان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی750750

223

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

مزارع پرورش 

ماهی گرم آبی

1بابلمازندران
روستای  –بندپی شرقی 

احمدکال
صندوق کارآفرینی امید

حجت سلمان 

پوراحمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

150150حدیثه خانه دانپست بانکساری روستای حاجی آباد1ساریمازندرانبافته های داری224
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150حدیثه لطفیبانک کشاورزیسیمرغ روستای گوشی کال1سیمرغمازندرانجاجیم بافی225
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3آملمازندرانقالیشویی226

آمل کمربندی محمود اباد 

روستای کمانگر کال دشت 

سر

صندوق کارآفرینی امید
حسام الدین 

آریانپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500
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227
پرورش قارچ 

خوراکی
1بابلمازندران

گرجی - جاده قایمهر- بابل

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسام خداترسصندوق کارآفرینی امید

228
کاشی وسفال 

وسرامیک
1سیمرغمازندران

سیمرغ روستای نجارکال 

قدیم
150150حسان مشهدبانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

229

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد35

صندوق کارآفرینی امیدقایمشهر روستای ذیلت1قایم شهرمازندران
حسن احمدی 

زلتی
وزارت جهاد کشاورزی360360

بانک توسعه تعاونساری روستای میارکال2ساریمازندرانگوسفند داشتی230
حسن امیدیان 

سوادکوهی
وزارت جهاد کشاورزی10401040

231

تولید 

محصوالت 

چوبی کابینت و 

......درب و 

2جویبارمازندران
جویبار منطقه روستایی 

سروکال
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسن بهرام پورصندوق کارآفرینی امید

232
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400حسن پویابانک کشاورزیروستای سوچلما-نکا3نکامازندران

233

پرورش درخت 

لیموترش الیم 

کوات

وزارت جهاد کشاورزی20001892حسن تقویبانک کشاورزیمیاندرود روستای چمازتپه3میاندورودمازندران

234
پرواربندی 

گوسفندداشتی
1قایم شهرمازندران

قایمشهرارطه ابوخیل چفت 

سر
وزارت جهاد کشاورزی300300حسن حبیبیصندوق کارآفرینی امید

235
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

روستای - بابلکنار- بابل

درونکالی غربی
بانک کشاورزی

حسن حسین 

زاده درونکال
وزارت جهاد کشاورزی640640
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236

پرورش 

گوسفند داشتی 

 95به ظرفیت 

راس مولد

1گلوگاهمازندران

- بعد از راه آهن - تیرتاش 

دامداری - سمت راست 

حسن خلیلی

بانک کشاورزی
حسن خلیل 

تیرتاشی
وزارت جهاد کشاورزی750750

237
پرورش ماهی 

های گرم آبی
10محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد روستای 

برنجده
بانک کشاورزی

حسن سیف پور 

شیر
وزارت جهاد کشاورزی25442544

238
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2بابلمازندران

جاده جدید آمل بابل - بابل 

روستای دهک
صندوق کارآفرینی امید

حسن شعبانپور 

دهکی
وزارت جهاد کشاورزی900900

239
پرواربندی 

گوساله
4محمودآبادمازندران

شهرساحلی -مازندران

روستای -خ امام-محمودآباد

گالشپل

وزارت جهاد کشاورزی32001700حسن علی زادهبانک کشاورزی

240

بازسازی وخرید 

گاو شیری 

وتجهیزات وغیره

4سوادکوهمازندران
مازندران سوادکوه روستایی 

خرمندیچال
وزارت جهاد کشاورزی900900حسن علی گلیبانک توسعه تعاون

241

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 330عسل 

 به 130)کندو 

330)

2قایم شهرمازندران
مازندران ، قایمشهر روستای 

قادیکال
بانک کشاورزی

حسن علیزاده 

ولیک چالی
وزارت جهاد کشاورزی450300

242
پرورش گاو 

شیری و گوشتی
1آملمازندران

- جاده قدیم بابل- آمل

روستای زوارک
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن نعمتیپست بانک
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243

گسترش 

تولیدی مبل و 

سرویس خواب 

و کابینت ام 

دی اف

2بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

درزیکاله نصیرایی جنب 

دهیاری

پست بانک
حسن یوسف 

زاده درزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

244

توسعه، تجهیز، 

بازسازی 

خرید , آببندان 

بچه ماهی و 

غذا جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

1بابلمازندران
روستای - خیابان گنج افروز 

پایین گنج افروز
صندوق کارآفرینی امید

حسین اسدی 

گنجی
وزارت جهاد کشاورزی250250

245

توسعه، تجهیز، 

بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

2بابلمازندران
روستای  –جاده کیاکال 

سلیمانکال
پست بانک

حسین بابایی 

رمی
وزارت جهاد کشاورزی23002300

246

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امید850850حسین بخشیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوهسارکنده-نکا1نکامازندران

247
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10501050حسین برادرانپست بانکساری روستای دروپی2ساریمازندران

4بابلمازندرانصنایع دستی248
بابل بابلکنار روستای رییس 

کال
600600حسین براریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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249
تولید کاشی 

هفت رنگ
1بابلمازندران

بابل ، جاده کیاکال ، 

 ، روستای 6کیلومتر 

کلمدان نقیب

بانک کشاورزی
حسین براری 

پاریجانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانسفال250

قایم شهر جاده نظامی 

منطقه باالتجن پایین محله 

15امام خمینی 

پست بانک
حسین براری 

خطیر
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

251

توسعه 

زنبورداری ، 

تولید عسل و 

ژل رویال و 

تولید بچه زنبور 

عسل

1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس 

خیابان میرزاکوچک خان 

روستای ولنگان جنت رودبار

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین بهدادصندوق کارآفرینی امید

252
گاو شیری 

راسی10
وزارت جهاد کشاورزی840840حسین پورعابدیبانک کشاورزیساری روستای باالدزا3ساریمازندران

253
احداث دامداری 

گاو شیری
1بابلسرمازندران

مازندران بابلسر خیابان امام 

 روستای 31امام خمینی 

9علی اباد کوچه علی نصب 

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین خدادادیبانک کشاورزی

254

تولید 

فراوردهای 

چوبی

1نوشهرمازندران

-وستای علوی کال-نوشهر

روبروی - جاده اصلی

ویالشهر

بانک توسعه تعاون
حسین درزی 

صالح الدین کال
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

255

 )واحد پذیرایی 

چلوکبابی 

(1درجه 

14ساریمازندران
 جاده 1کیلومتر - ساری 

روستای عالیواک- فرح آباد 
بانک توسعه تعاون

حسین رحمانی 

پرویجی
50003950

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

256

خدمات 

کشاورزی و 

- دامپروری

داروخانه 

دامپزشکی

1قایم شهرمازندران
روستای - جاده نظامی

میدان ولی عصر- خطیرکال
وزارت جهاد کشاورزی13001000حسین رضائیانبانک کشاورزی
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257
گلستان گل 

محمدی
2ساریمازندران

- بنافت - دودانگه - ساری 

روستای وزمال
صندوق کارآفرینی امید

حسین شعبانی 

ورکی
وزارت جهاد کشاورزی150150

258
طرح توسعه 

زنبور عسل
2ساریمازندران

ساری دودانگه بخش بنافت 

روستای سودکال
بانک توسعه تعاون

حسین صائمی 

سودکالئی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1بابلسرمازندرانسازهای سنتی259

-دهستان پازوار-بابلسر

روستای سعیدکال نبش قایم 

7

بانک توسعه تعاون
حسین عبداله 

تبار
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

260
تولیدی کفش 

زنانه
5فریدونکنارمازندران

مازندران فریدونکنار 

روستای کاردگرمحله جنب 

امام زاده قاسم تولیدی 

کفش نیکان

پست بانک
حسین علی زاده 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000

261
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

- بخش الله آباد- بابل

- دهستان کاری پی 

روستای برسمنان

بانک کشاورزی
حسین غالمی 

برسمنانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

262

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

2قایم شهرمازندران
مازندران قایمشهر ج نظامی 

روستای نوگیری
بانک کشاورزی

حسین فتحی 

تبار فیروزجاه
وزارت جهاد کشاورزی450450

263

خدمات 

مکانیزاسیون 

 )کشاورزی 

خرید تراکتور و 

(نشاءکار برنج 

3محمودآبادمازندران
روستای - محموداباد 

اسکنده
بانک کشاورزی

حسین فدایی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی850850

264

تاسیس گلخانه 

و تولید و بسته 

بندی 

محصوالت 

تولیدی

2آملمازندران
دهستان , آمل, مازندران

روستای گلمزار, دشتسر
پست بانک

حسین فرج پور 

آقاملکی
وزارت جهاد کشاورزی830830
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265

پرورش 

گوسفند داشتی 

با ظرفیت 

راس90

بانک کشاورزیخورشید کال2گلوگاهمازندران
حسین قادیان 

خورشیدی
وزارت جهاد کشاورزی750750

266
پرورش ماهی 

در آب بندان
1بابلمازندران

بابل، روستای بیشه سر، 

پشت مسجد جامع زیگ آب 

بندان پایین بیشه سر

وزارت جهاد کشاورزی11501150حسین قمی بیشهبانک کشاورزی

267

تولیدات 

سفالینه های د 

دست ساز

1بابلسرمازندران
روستای نفت چال -بابلسر

قریه نفت چال علیا
150150حسین گت باباییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

268
سردخانه باالی 

صفر
12ساریمازندران

جاده فرح آباد -ساری

روستای جره سر کوچه 

حزب اله

وزارت جهاد کشاورزی80008000حسین ملک زادهبانک توسعه تعاون

269

تولید عسل و 

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 350عسل 

کندویی

4بابلسرمازندران
مازندران بابلسر روستای 

بابل پشت
وزارت جهاد کشاورزی700350حسین ملکیبانک کشاورزی

270
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی330330حسین میدانسریپست بانکجاده قایمشهر،گرجی آباد2بابلمازندران

271
پرواربندی 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین میرزاپورصندوق کارآفرینی امیدقایمشهرروستای اوجی تاالر1قایم شهرمازندران

272

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

رمضانی
وزارت جهاد کشاورزی50093
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273
پرورش ماهیان 

خاویاری
7بابلسرمازندران

بابلسر، روستای میرود، 

جنب زمین فوتبال میرود، 

پرورش ماهیان خاویاری 

.جانپور

بانک کشاورزی
حسینعلی محمد 

جان پور
وزارت جهاد کشاورزی80001800

274

بسته بندی و 

سورتینگ 

محصوالت 

میوه )کشاورزی 

(تازه

بانک کشاورزیروستای نقیب کال- بابل12بابلمازندران
حسینعلی 

معصومی خطیر
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

275

تولید ظروف 

- چوبی

الکتراشی

200200حشمت افشاربانک توسعه تعاونروستای کشکسرا- نوشهر 1نوشهرمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

276
پرواربندی 

گوساله
4محمودآبادمازندران

شهرساحلی -مازندران 

-سرخ رود-محمودآباد

روستای فرآمده

بانک کشاورزی
حشمت اهلل 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی2000800

277
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیاسماعیل کال1جویبارمازندران

حشمت شیرزاد 

جویباری
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1رامسرمازندرانگلیم بافی278
دوراهی  –هریس - رامسر

راجوب
100100حکیمه اکراسریانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

279

تاسیس کارگاه 

تولید انفرادی 

چرم دوز دستی

1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

تپه منزل رحمت اهلل 

خواجوی

100100حماسه موجرلوبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

280
پرورش گاو 

شیری و گوشتی
5نوشهرمازندران

مازندران نوشهر کجور 

روستای اسالم آباد
بانک کشاورزی

حمید ایرجی 

کجوری
وزارت جهاد کشاورزی24502450
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281

کمپینگ 

 )گردشگری

تفریحی 

توریستی 

باباحاج(ورزشی

ی

34تنکابنمازندران

تنکابن خرم آباد کیلومتر 

 جاده دوهزار کمپین 17

گردشگری باباحاجی

50002200حمید بالسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

282

خشک کردن و 

بسته بندی 

میوه جات

1بابلمازندران
جاده قدیم آمل بابل - بابل 

روستای پایین درویش خاک
صندوق کارآفرینی امید

حمید چراتی 

ساسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

283
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای دیسر
پست بانک

حمید حیات 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی500500

284
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل بند پی شرقی روستای 

گنج کال
بانک کشاورزی

حمید علیجانزاده 

کاشی
وزارت جهاد کشاورزی10451045

285
پرورش 

گاوشیری
4ساریمازندران

ساری کمربندی غربی 

روستای خرم اباد
بانک کشاورزی

حمید فالح خرم 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

286

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

حمید گرایلی 

خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی500370

5فریدونکنارمازندرانطناب بافی287

مازندران فریدونکنار 

روستای بنه کنار جنب امام 

زاده

پست بانک
حمید نریمانی 

کناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

288
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

استان مازندران شهرستان 

- بندپی شرقی - بابل 

روستای بهارستان

بانک کشاورزی
حمیدرضا تقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی11401140

289
اصالح نژاد 

گاوشیری
2سوادکوه شمالیمازندران

سوادکوه شمالی لفور 

بورخانی
وزارت جهاد کشاورزی500500حمیدرضا درزیبانک کشاورزی
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290

تراش سنگ 

های قیمتی و 

نیمه قیمتی

1آملمازندران

امامزاده عبداله پشت - آمل

بازار قدیم جنب منزل 

شخصی محمدابراهیم 

رضاییان کارگاه تراش 

سنگهای قیمتی حمیدرضا 

رضاییان

صندوق کارآفرینی امید
حمیدرضا 

رضائیان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیچمستان روستای جوربند1نورمازندرانتولیدچادر شب291
حمیدرضا مهدی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

292

تولید ادوات و 

ماشین آالت 

کشاورزی

2جویبارمازندران
جویبار کردکال خیابان 

الریم-بهنمیر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حمیرا بابایی فردبانک کشاورزی

293
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد سید محله2عباس آبادمازندران

حمیرا یحیی 

لنگائی
صندوق کارآفرینی امید300300

294
تولید گل و 

گیاه زینتی
1تنکابنمازندران

تنکابن سلیمان آباد آخوند 

محله خیابان نژاد مقدم
وزارت جهاد کشاورزی150150حوا عباس قربانیصندوق کارآفرینی امید

295

طرح توسعه 

گلخانه تولید 

گل و گیاه 

زینتی

10آملمازندران
آمل بخش مرکزی روستای 

رفیع آباد
وزارت جهاد کشاورزی150002440حوری اسمعیلیبانک توسعه تعاون

296

خود اشتغالی 

روستائی و 

عشایری

1سوادکوهمازندران
سوادکوه آالشت روستای 

گلیان
بانک توسعه تعاون

حوریه رستمیان 

االشتی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

297
احداث 

زنبورستان
بانک کشاورزیروستای سراج محله- گلوگاه1گلوگاهمازندران

حیدر رضایی 

سراجی
وزارت جهاد کشاورزی300300

298
- صنایع دستی

گلیم بافی
1نوشهرمازندران

-روستای لتینگان-نوشهر

-روبروی کوچه پامچال

سوپرمروارید

100100خاطره نجفیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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299
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکساری روستای طوقدار2ساریمازندران

خدابخش 

خدابخشی 

پالندی

وزارت جهاد کشاورزی700700

300
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدملک کال1قایم شهرمازندران

خدیجه 

آهنگرنوکالی
صندوق کارآفرینی امید400400

1بهشهرمازندرانگلیم بافی301
بهشهر زاغمرز خیابان شهید 

شیردل
100100خدیجه چیت بندپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

302

بافتنی های 

قالب )سنتی

(بافی

1رامسرمازندران
خ مصطفی خمینی - رامسر 

طالش محله فتوک- 
6060خدیجه حراتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

303
پرورش گل و 

گیاه زینتی
4بابلسرمازندران

شهرستان - استان مازندران 

روستای اناری- بابلسر 
بانک توسعه تعاون

خدیجه گلپور 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

304

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس100

2قایم شهرمازندران
 جاده 7قایمشهر کیلومتر 

جویبار روستای اوجابندان
پست بانک

خدیجه محمدی 

فوتمی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

305

گلخانه تولید 

گل و گیاه و 

بذر و نهال

صندوق کارآفرینی امیدروستای میانده-جویبار1جویبارمازندران
خسرو قاسمی 

دستکنده کالیی
وزارت جهاد کشاورزی500500

306
پرورش 

گوسفند داشتی
4نوشهرمازندران

روستای - کجور - نوشهر 

کوهپر علیا
وزارت جهاد کشاورزی54104750خضراله رودگربانک کشاورزی

307
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000خلیل اله انتظاریبانک توسعه تعاونساری روستای سنگ بن2ساریمازندران
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308

تجهیز و مرمت 

اقامتگاه بوم 

گردی خونه 

خورشید

صندوق کارآفرینی امیدروستای جل چالسر- تنکابن1تنکابنمازندران

خورشید 

کوهستانی 

تکامجانی

800800
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

309
کشت و توسعه 

گیاهان دارویی
2بهشهرمازندران

بهشهر بخش یانه سر 

دهستان شهدا روستای پابند
وزارت جهاد کشاورزی600600خیراله اسدیبانک توسعه تعاون

310

جمع آوری و 

خریداری و 

بسته بندی و 

فراوری گیاهان 

دارویی

4رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

صندوق کارآفرینی امید
خیراله جنت 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

311

توسعه 

زنبورداری و 

فراوری عسل

1رامسرمازندران
مازندران رامسر روستای 

دریاپشته
وزارت جهاد کشاورزی400400خیزران شریعتیبانک کشاورزی

312
تولید و پرورش 

قارچ
وزارت جهاد کشاورزی150150داریوش رضائیپست بانکروستای چهارافرا/ محمودآباد4محمودآبادمازندران

313
پرورش زنبور 

عسل
10سوادکوه شمالیمازندران

روستای کالی کال لفور 

شهرستان سوادکوه شمالی
بانک کشاورزی

داریوش رضائی 

کالی
وزارت جهاد کشاورزی500500

314
پرورش ماهیان 

سردابی
1بابلمازندران

-جاده شهید صالحی  –بابل 

-  ابتدای بندپی شرقی 

16یاس - روستای صورت 

بانک توسعه تعاون
داریوش مقری 

گردرودباری
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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315

ساخت و تولید 

محصوالت 

صنایع دستی 

رشته خراطی 

چوب

3نوشهرمازندران

- روستای امیرود- نوشهر

- جنب امالک کوروش

خراطی احمدی

بانک توسعه تعاون
دانش احمدی 

دلسم
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

316

تولید و پرورش 

-گیاهان دارویی

تولید گل نرگس

3بهشهرمازندران

-روستای قره تپه-بهشهر 

عبور دوم جنب سم فروشی 

مانی منزل شخصی داود 

شاعری قره تپه

بانک کشاورزی
داود شاعری قره 

تپه
وزارت جهاد کشاورزی950950

317

پرورش ماهیان 

سردابی نیمه 

متراکم

6نوشهرمازندران
مازندران نوشهر روستای 

کورکورسر علیا
بانک کشاورزی

داود ناصری 

چناقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

318
اصالح نژاد 

گاوشیری
2سوادکوه شمالیمازندران

سوادکوه شمالی شیرگاه 

اسالم اباد
صندوق کارآفرینی امید

ذات اله عابدی 

فیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

319
پرورش گل و 

گیاه
3عباس آبادمازندران

روستای بایوج - عباس آباد 

کوچه بن بست یاس - خیل 

دوم

صندوق کارآفرینی امید300300راحله باقرخیلیصندوق کارآفرینی امید

2بابلمازندرانباشگا بدنسازی320

مازندران بابل جاده قدیم 

آمل الله آباد روستای 

باالبازیار

پست بانک
راحله حبیب پور 

شفیعی
وزارت ورزش و جوانان15001500

321
پرورش گاو 

شیری
1قایم شهرمازندران

مازندران قایم شهر باال تجن 

روستای صنم حاجیکال
وزارت جهاد کشاورزی680480راحله فالحبانک کشاورزی
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1بابلمازندرانحصیر بافی322

- بعد از پل حبیبی - بابل 

روستای درزیکالی آخوندی 

خیابان پیامبر اعظم - پایین 

منزل آقای شعبان اصغری- 

صندوق کارآفرینی امید
راضیه اصغری 

گودرزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

323
تولیدی پوشاک 

شایالین
1آملمازندران

آمل روستای بوران جنب 

دهیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900راضیه اصغریانصندوق کارآفرینی امید

324
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقائمشهر روستای چپی5قایم شهرمازندران

راضیه شفیعی 

چپی
وزارت جهاد کشاورزی900900

2چالوسمازندرانبوم گردی325
مرزن -کالردشت-چالوس

اباد روستای دلیر
300300رامین سام دلیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

326
گل و گیاه 

گلخانه ای
2عباس آبادمازندران

مازندران عباس آبادلنگا 

روستا بااوج خیل
صندوق کارآفرینی امید800800راویه فرجامصندوق کارآفرینی امید

100100ربابه رسول نژادصندوق کارآفرینی امیدروستا چاله پل1نکامازندرانگلیم بافی327
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بهشهرمازندرانتولیدی پوشاک328
روبروی مشاور - آسیابسر 

امالک ایمان
صندوق کارآفرینی امید

ربابه عباس پور 

ازرگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

329
تولیدی پوشاک 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ربابه مهریصندوق کارآفرینی امیدروستای زرندین- نکا 1نکامازندران

330

تولید و پرورش 

گیاهان 

آپارتمانی در 

داخل گلخانه

2عباس آبادمازندران

 –عباس آباد - تنکابن

 )انتهای جاده کرکاس

(سجادیه

پست بانک
رجبعلی فقیه 

ملکی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

331
پرورش ماهیان 

سردابی
3رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای مرجان 

الت

وزارت جهاد کشاورزی56005600رحمان امینیپست بانک
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332

پرورش گاو 

شیری به 

 40ظرفیت 

راس مولد

4گلوگاهمازندران

جاده - خورشید کال 

زیر راه - دانشگاه توحید 

آهن

صندوق کارآفرینی امید
رحمان جعفری 

خورشیدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

333
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بابل جاده بهنمیر روستای 

لنگور
وزارت جهاد کشاورزی12351235رحمان خانلرزادهبانک کشاورزی

1بابلمازندرانپرورش گوسفند334

مازندران بابل بخش مرکزی 

دهستان فیضیه روستای 

محمودآباد

بانک کشاورزی
رحمت اله 

کریمی راد
وزارت جهاد کشاورزی11401140

335
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل بندپی غربی روستای 

لمسوکال
بانک کشاورزی

رحمت بابازاده 

افغان
وزارت جهاد کشاورزی470470

336

پرورش گاو 

 راس 10شیری 

مولد

2قایم شهرمازندران
قایمشهر روستای 

سیدابوصالح
وزارت جهاد کشاورزی900900رحمت پرتوبانک کشاورزی

337

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی99

بانک کشاورزیبابل،روستای منصورکنده1بابلمازندران
رحمت علی پور 

منصور
وزارت جهاد کشاورزی600600

338
تولید گل و 

گیاه زینتی
2بابلمازندران

- بابل جاده جدید آمل بابل 

چمازین - 5کیلومتر 
وزارت جهاد کشاورزی15001500رحمت مومنیصندوق کارآفرینی امید

339

بازسازی و 

تجهیز مجتمع 

گردشگری و 

کافه رستوران 

تمیجان رامسر

3رامسرمازندران
 جاده 5رامسر کیلومتر 

جواهرده روستای تمیجان
پست بانک

رحمن 

پورعسگری
900900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانبافته های داری340
روستای کوتناء -قایمشهر

جنب کارخانه فرش
150150رخسانه سبیلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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341
پرورش گاو 

شیری
2نورمازندران

جاده - چمستان - نور 

شهربند
وزارت جهاد کشاورزی700700رستم سیفیبانک کشاورزی

342
 260زنبورداری 

کلنی
وزارت جهاد کشاورزی200200رستم قمیبانک کشاورزیچمستان اسپی کال3نورمازندران

343
پرورش گاو 

شیری
2سوادکوهمازندران

روستای -زیراب-سوادکوه

عالیه کال
وزارت جهاد کشاورزی12801280رسول امیریبانک کشاورزی

1ساریمازندرانمنبت کاری344
دودانگه روستای پرکوه 

کوچه شهید اکبری
150150رسول عالیشاهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1محمودآبادمازندرانحصیربافی345
روستای اهلم منزل شخصی 

روح اهلل محمدیان
200200رسول محمدیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

346
تولید مصنوعات 

چوبی
1رامسرمازندران

 –رامسر خ شهید بهشتی 

پالک –روستای میانالت 

103

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رشید جوربنیانبانک توسعه تعاون

347
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا امین چورتهبانک کشاورزیرامسر هریس بهار کوه1رامسرمازندران

348

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

شیری به 

 40ظرفیت 

راس کل گله

2آملمازندران

بخش  –آمل - مازندران

روستای وسطی - دشت سر

کال

وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا بیکلریپست بانک

349
زنجیره پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی1000010000رضا جوادیبانک کشاورزیآمل دار کال12آملمازندران

5ساریمازندرانرش گوسفند.پرو350
روستای پایین کوال کوچه 

کشاورز منطقه میان سی
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا خلردیبانک کشاورزی
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351

طرح توسعه 

تجهیزات خط 

تولید کیک و 

کلوچه

10ساریمازندران
 جاده 3ساری کیلومتر 

جویبار روستای ابکسر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضا صفدریانصندوق کارآفرینی امید

352
پرورش گاو 

شیری
6گلوگاهمازندران

- گلوگاه - مازندران 

روستای روستای سراج 

 متر 500- صحرا - محله 

زیر راه آهن

بانک کشاورزی
رضا صفری 

سراجی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

353

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

استخر پرورش 

ماهی دو 

منظوره

1بابلمازندران
روستای  –بندپی غربی 

سفیدطور
بانک کشاورزی

رضا قلی زاده 

طوری
وزارت جهاد کشاورزی200200

354

تجهیز و 

افزایش تولید 

پرورش ماهیان 

گرم آبی

1بهشهرمازندران
روستای -بهشهر-مازندران

قره تپه
صندوق کارآفرینی امید

رضا کابلی قره 

تپه
وزارت جهاد کشاورزی200200

355

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

2نوشهرمازندران
-شهرستان نوشهر- مازندران

 روستای علی اباد میر
بانک کشاورزی

رضوان اله 

اکبرزاده
وزارت جهاد کشاورزی700700

3سوادکوه شمالیمازندرانرستوران356

شیرگاه روستای مهدی آباد 

ابتدای عبور شهرک صنعتی 

بشل

بانک توسعه تعاون
رضوان رجب پور 

کرد آسیابی
16101610

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بابلمازندرانحصیر بافی357
بابل بند پی غربی روستای 

صلحدار کال
صندوق کارآفرینی امید

رضوانه اصغری 

گودرزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

358
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی850850رضوانه امیریبانک کشاورزیساری روستای مرگاو سفلی2ساریمازندران
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359
پرورش دام 

سنگین
1قایم شهرمازندران

جاده –قایم شهر - مازندران

-روستای سوخته کال-نظامی

منزل شخصی

بانک کشاورزی

رضی اهلل 

عبداللهی سوخته 

کالیی

وزارت جهاد کشاورزی700700

360
گلستان گل 

محمدی
3ساریمازندران

 –فریم  –دودانگه  –ساری 

روستای کلیج کال
وزارت جهاد کشاورزی150150رقیه اسپهبدیصندوق کارآفرینی امید

361

خدمات 

انبارداری 

ونگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی17601760رقیه افضلیبانک کشاورزیساری روستای سوته3ساریمازندران

362
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای پتک تازه
وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه آتهنصندوق کارآفرینی امید

1بابلمازندرانحصیر بافی363

بابل جاده شید صالحی 

چهار راه حبیب پور درزی 

کال آخوندی پایین منزل 

مصطفی آقاجان زاده

صندوق کارآفرینی امید
رقیه آقاجان زاده 

گودرزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رامسرمازندرانبافتنی سنتی364

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

صندوق کارآفرینی امید
رقیه جنت 

صادقی
6060

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

365

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه رضائی نماوربانک توسعه تعاون

366
تولیدات چرمی 

دست دوز
1عباس آبادمازندران

شهرستان عباس آباد بخش 

کالرآباد روستای یالبندان 

3کوچه کوهپایه 

350350رقیه علی پوربانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدباغدشت1قایم شهرمازندرانپرورش گوسفند367
رقیه علی نیا 

خطیر
صندوق کارآفرینی امید400400
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368

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 20 )شیری 

(راس در سال 

1نورمازندران
شهرستان نور بخش 

چمستان روستای دارکال
وزارت جهاد کشاورزی150150رقیه گیالنیبانک کشاورزی

369
گلخانه کوچک 

خانگی
وزارت جهاد کشاورزی200170رقیه متدینبانک توسعه تعاونقایمشهر روستای چفت کال1قایم شهرمازندران

370
کارگاه تصفیه 

خاک
1تنکابنمازندران

- سلیمان آباد- مازندران

خیابان - روستای سلیم آباد

سفالگری

300300رقیه محبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200رقیه مختاری نژادصندوق کارآفرینی امیدکردیچال خ اردیبهشت1کالردشتمازندرانطراحی سفال371
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

372

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

رقیه مهدی زاده 

خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ساریمازندرانگلیم بافی373
روستای - ساری چهاردانگه 

قلعه سر منزل علی جعفری
پست بانک

رقیه مهدی نژاد 

کیاسری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانرودوزی الحاقی374

روستای - قایم شهر 

خیابان - شهرودکال

روبروی شهرود - شهرودکال

12

150150رقیه نبی بخشپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

375

طرح تجهیز 

باشگاه ورزشی 

خداداد روستای 

اومال

وزارت ورزش و جوانان480480رقیه یعقوبیبانک توسعه تعاونروستای اومال- مازندران 10نکامازندران
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376
بانک نشا 

گلخانه ای برنج
وزارت جهاد کشاورزی2910100رمضان اکبرزادهبانک کشاورزیروستای خورشید11نکامازندران

377

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل به 

ظرفیت 

کندو200

2سیمرغمازندران
شهرستان سیمرغ روستای 

اخته چی
بانک کشاورزی

رمضان رمضانی 

اخته چی
وزارت جهاد کشاورزی200200

378
زنبورداری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر رمک 

روستای کلجکوه
وزارت جهاد کشاورزی300300رمضان سکریبانک کشاورزی

379

مجتمع 

تفریحی 

توریستی 

نارنجستان 

(متل دو ستاره)

16سوادکوه شمالیمازندران

مازندران سوادکوه شمالی 

روستای چایباغ اندارگلی 

ابتدای پارک جنگلی

بانک توسعه تعاون

رمضانعلی 

شریفی اسدی 

ملفه

90009000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

380
گلستان گل 

محمدی
2ساریمازندران

- فریم - دودانگه - ساری 

کوچه - روستای شلیمک 

شهید خلیلی

صندوق کارآفرینی امید
رمضانعلی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی150150

381

طرح توجیهی 

گاوداری شیری 

راسی10

بانک کشاورزیبلوار کشاورز روستای باالکوال2ساریمازندران
روح اهلل اخوان 

باالکوالئی
وزارت جهاد کشاورزی10101010

382
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

مازندران رامسر جاده 

جواهرده روستای میان الت
پست بانک

روح اهلل 

پورعسگری
وزارت جهاد کشاورزی500500

383
اقامتگاه بوم 

گردی صداقت
700700روح اهلل محمدپورصندوق کارآفرینی امیدنکا هزارجریب روستای زروم5نکامازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2محمودآبادمازندرانزنبورداری384
شهرساحلی -مازندران

روستای بونده-محمودآباد
وزارت جهاد کشاورزی700700روح اله خادمیبانک کشاورزی

385
گاوداری شیری 

 راسی26
1جویبارمازندران

جویبار روستای میستان 

عبور ابندان انارمرز
صندوق کارآفرینی امید

روح اله رضایی 

دونچالی
وزارت جهاد کشاورزی900900

386

تولید لوازم 

تراکتور و نورد 

ورق آالت آهنی

3آملمازندران
امل خیابان طالب آملی 

 منزل شخصی61دریای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500روح اله سلیمانیبانک کشاورزی

387

پرورش ماهی 

قزل )سرد آبی 

(آال و سالمون

6نوشهرمازندران
مازندران نوشهر روستای 

سنگ تجن
بانک کشاورزی

روشنعلی فرجی 

پول
وزارت جهاد کشاورزی30003000

388
طراحی و تولید 

جاجیم
3قایم شهرمازندران

مازندران قایم شهر 

کمربندی امام به جانبازان 

روستای پرجیکال

150150روفی اردشیرنیاپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

389
کارگاه تولید 

فرش دستباف
1قایم شهرمازندران

جاده بابل روستای قراخیل 

قریه للستان رو به روی 

مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رویا روحیصندوق کارآفرینی امید

390
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکساری روستای حاجی کال2ساریمازندران

رویا نیکوکار 

سمسکنده
وزارت جهاد کشاورزی870870

391
پرورش گاو 

شیری
1سیمرغمازندران

شهرستان سیمرغ - مازندران

- روستای الله زارکتی- 

منزل - کوچه شهید بابایی 

قدرت بابایی

وزارت جهاد کشاورزی500500ریحانه راعیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی100100زبیده رضوانیبانک توسعه تعاونکیاکال شهرک شهید بهشتی1سیمرغمازندرانگلخانه392

100100زکیه شعبانیصندوق کارآفرینی امیدروستا سیاوشکال1نکامازندرانگلیم بافی393
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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394
پرواربندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی10401040زلیخا علی پورپست بانکساری روستای اسبوکال3ساریمازندران

1سوادکوهمازندرانآالچیق سازی395
سوادکوه پل سفید روستای 

اساس
بانک کشاورزی

زمان وهابی 

اساسی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

396
خیاطی و تولید 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ابراهیم نژادبانک توسعه تعاونروستای پاسند- بهشهر 1بهشهرمازندران

پست بانکنکا باال زرندین1نکامازندرانچادر شب بافی397
زهرا احمدی 

ارمی
200120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

398

پرورش 

گوسفند داشتی 

 40به ظرفیت 

راس

1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

وله موزو روبروی پایگاه 

بسیج

صندوق کارآفرینی امید
زهرا اسدیان ول 

موزویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدنجارکال1قایم شهرمازندرانپرورش ماهی399
زهرا اسکندری 

نجار کالیی
صندوق کارآفرینی امید400400

1بابلمازندرانتولیدی خیاطی400

مازندران بابل جاده قدیم 

آمل بابل روستای پایین 

احمد چاله پی پاساژ آقانژاد 

خیاطی ماهتیسا

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا بادرهپست بانک

401

گل وگیاهان 

زینتی سطوح 

کوچک فضای 

 1800باز

 500مترزمین 

مترگلخانه

3ساریمازندران
 بلوارفرح 19ساری کیلومتر

آبادروستای اسفندان
بانک توسعه تعاون

زهرا باقریان فرح 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی550550

402
تولید فرش 

دستبافت
6چالوسمازندران

چالوس خرمنه سفلی گلزار 

3فرعی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا پوالدیبانک کشاورزی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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403

تولید درب و 

پنجره چوبی و 

کابینت

1عباس آبادمازندران
بعد از - یالبندان - کالرآباد 

کوهپایه سوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا جعفریپست بانک

1رامسرمازندرانخیاطی404

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان قریه 

گالش محله انتهای بازار

پست بانک
زهرا چالکش 

امیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

405
تولیـد پوشاک 

زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

چهارمحل آهی روستای آرم
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا حسین زادهبانک توسعه تعاون

406
صندوق خرد 

زنان روستایی
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا حقیقیصندوق کارآفرینی امیدفریدونکنار روستای ازباران30فریدونکنارمازندران

407
تولید و پرورش 

گل و گیاه
وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا رحیمیصندوق کارآفرینی امیدتنکابن گلیجان رودباری کنار1تنکابنمازندران

408
تولیدی پوشاک 

زنانه
4بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

التپه
پست بانک

زهرا روحی 

لمراسکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

409
پرورش قارچ 

خوراکی
6ساریمازندران

ساری دودانگه روستای 

جعفر کال
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا روشنیصندوق کارآفرینی امید

410
-صنایع دستی

گلیم بافی
بانک توسعه تعاونروستای لرگان-کجور-نوشهر1نوشهرمازندران

زهرا سلطانی 

لرگانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانبافته های داری411
قایم شهر جاده بابل 

عبورقراخیل منزل حسن پور
150150زهرا سلیم زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چالوسمازندرانصنایع دستی412
چالوس سینوا باالتر از 

مسجد
150150زهرا شریفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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413

تاسیس، تجهیز 

، توسعه کارگاه 

تولیدی 

دستبافته های 

سنتی مازندران

7بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

سارو منزل مرحوم حاج 

رجبعلی شعبانی

15001500زهرا صادقیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

414

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

2گلوگاهمازندران
روستای تیله نو -گلوگاه

سینه سپهر محله
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا عزیزیبانک کشاورزی

3ساریمازندرانایجاد قالیشویی415
اتوبان ساری به قایمشهر 

روستای پاشاکال اربابی
پست بانک

زهرا علی نژاد 

خارمیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

416
پرورش گل و 

گیاه
3تنکابنمازندران

شریف آباد دوراهی لشتو 

24کوچه الله 
صندوق کارآفرینی امید

زهرا قربان 

شیرودی
وزارت جهاد کشاورزی150150

5ساریمازندراننازک دوز زنانه417
ساری پشت دخانیات 

روستای تلو باغ
صندوق کارآفرینی امید

زهرا قربانی 

رودپشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

418

طراحی و تولید 

فرش و تابلو 

فرش

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کپچبانک کشاورزیچمستان روستای کراتکتی1نورمازندران

419
رودوزیحای 

الحاقی
170170زهرا گت باباییبانک کشاورزیبابلسر قریه نفت چال علیا1بابلسرمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

420
پرورش گل و 

گیاه
1تنکابنمازندران

خرم اباد سیاورز کوچه 

نورعلی سیدی کوچه شهید 

علی اصغر معافی مدنی

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا گلیجصندوق کارآفرینی امید

421
تجهیز کارگاه 

سفالگری
1تنکابنمازندران

- سلیمان آباد- مازندران

خیابان - روستای سلیم آباد

سفالگری

صندوق کارآفرینی امید
زهرا محبی 

گوابری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکنکا روستا طوسکال1نکامازندرانرودوزی الحاقی422
زهرا محسنی 

طوسی
170130

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

423
تولید پوشاک 

بچه گانه
4بهشهرمازندران

خ -روستای التپه-بهشهر

شهید میرزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650زهرا مهدویصندوق کارآفرینی امید

424

مینای شیشه 

نقاشی کوره )

(ای

1ساریمازندران

ساری روستای مفتی کال 

بعد از مدرسه راهنمائی بن 

بست نسترن

پست بانک
زهرا نسترنی 

عموقین
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

425
شستشوی 

فرش و مبلمان
3بابلمازندران

بابل جاده جدی آمل 

روستای ایمن آباد گلستان 

20

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000زهرا یوسفی رمیپست بانک

426
تولید مصنوعات 

mdfچوبی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600زهره داییصندوق کارآفرینی امیدبهشهر روستای شهیداباد1بهشهرمازندران

427
گل و گیاه 

گلخانه ای
2عباس آبادمازندران

عباس آباد سید محله کوچه 

الله یکم
صندوق کارآفرینی امید

زهره صادق 

کاظمی
صندوق کارآفرینی امید300300

1رامسرمازندرانچادرشب بافی428

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

بانک کشاورزی
زینب گالش 

شعبانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1عباس آبادمازندرانعروسک سازی429
سلمانشهر روستای دانیال 

شهرک رهی انصاری
صندوق کارآفرینی امید

زیبا همرنگ 

آلمانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

430

گلیم و قالی 

دستبافت 

کالردشت

11چالوسمازندران

کالردشت روستای کلنو 

جنب - خیابان ولی عصر

مغازه آقای داود کاوسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبنده تیمورنژادبانک کشاورزی

431

درودگران و 

کارگاه های 

چوب بری و 

صنایع دستی

0رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان گالش 

محله انتهای بازار

پست بانک
زین العابدین 

گالش امیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت224224

432
دوخت 

لباسهای محلی
1نوشهرمازندران

- روستای تازه اباد- نوشهر

3پردیس
بانک توسعه تعاون

زینب اسحاق 

نیموری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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433

طراحی و تولید 

محصوالت 

چرمی کیف و 

کفش چرمی 

دستدوز

بانک کشاورزینور روستای عباسا1نورمازندران
زینب السادات 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

434

شرکت تعاونی 

فرش نگار نوین 

چالوس

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب پوالدیبانک کشاورزیچالوس امام رود8چالوسمازندران

435
کارگاه دست 

بافتهای داری
1گلوگاهمازندران

مازندران روستای تیرتاش 

جنب مسجد جامع منزل 

علی اصغر جعفری

بانک توسعه تعاون
زینب جعفری 

تیرتاشی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رامسرمازندرانچادر شب بافی436

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

صندوق کارآفرینی امید
زینب جنت 

فریدونی
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

437
پرورش گل و 

گیاه
3عباس آبادمازندران

-بااوج خیل-عباس آباد

بن بست -3کوچه گلهای 

2یاس 

صندوق کارآفرینی امید950950زینب خودکاوندیصندوق کارآفرینی امید

438

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

1بابلمازندران
روستای  –جاده کیاکال 

کلمدان نقیب
وزارت جهاد کشاورزی15001500زینب درزی نیاپست بانک

439

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امید500500زینب سورتیچیصندوق کارآفرینی امیدنکا روستای کوهسار کنده1نکامازندران
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440
کاشی ، سفال و 

لعاب
1سیمرغمازندران

روستای سالدوز - سیمرغ 

خیابان شهید کشوری - کال

روبروی پارک کیاکال- 

150150زینب صمدیانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بهشهرمازندرانصنایع دستی441
مازندران بهشهر بخش 

یانسر روستای شیلر
وزارت جهاد کشاورزی750750زینب عسکریپست بانک

442
نازک دوزی 

لباس زنانه
4بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

پاسند عبور دوم جنب 

مسجد جامع

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب قاسمیپست بانک

443
پرورش گاو 

شیری
1جویبارمازندران

- جویبار - مازندران 

روستای چرخ - گیلخواران 

کتی

بانک کشاورزی
زینب کاویانی 

چراتی
وزارت جهاد کشاورزی700700

444

توسعه و تجهیز 

و تکمیل 

باشگاه ورزشی

وزارت ورزش و جوانان2000879زینب کیانفربانک توسعه تعاوننوشهر روستای علی آباد میر2نوشهرمازندران

1قایم شهرمازندرانگلیم بافی445

قایم شهر شهرک نساجی 

جنب زمین فوتبال شهید 

رییسی

150150زینب محمد پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

446
پرورش گاو 

شیری
1قایم شهرمازندران

- جاده نظامی- قایمشهر

بوستان - روستای کمانگرکال

جنب مسجد- 1

بانک کشاورزی
زینب نامدار 

واسکسی
وزارت جهاد کشاورزی1000720

447
صندوق خرد 

زنان روستایی
30فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای طوله 

سرا
صندوق کارآفرینی امید400400زینب نیکزادصندوق کارآفرینی امید

1بهشهرمازندرانزنبورداری448

- بهشهر - مازندران 

بعد از - روستای سارو 

چهارراه

بانک کشاورزی
زینت السادات 

نیستانی
وزارت جهاد کشاورزی850850
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449

تولید مصنوعات 

چرمی دست 

دوز

1ساریمازندران

روستای - ساری -مازندران 

جنب مدرسه -وارد محله 

منزل - شهید طالبی 

شخصی

پست بانک
زینت طالبی 

کوالئی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

450
رودوزی های 

الحاقی
2سیمرغمازندران

- کیاکال - شهرستان سیمرغ

- روستای سوخت آبندان 

منزل - 2کوچه معرفت 

موثقی

بانک کشاورزی
زینت مسروری 

کفشگرکالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

451
سفالینه های 

دست ساز
صندوق کارآفرینی امیدساری روستای ورکی1ساریمازندران

زینت میرزایی 

ورکی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

452
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای گاورمک
وزارت جهاد کشاورزی500500زیور خان رمکیبانک کشاورزی

4نوشهرمازندرانخانه مسافر453
روستای علی آباد -نوشهر

روبروی مخابرات- عسگرخان
20001200زیور قمی اویلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

454
اصالح نژاد 

گاوشیری
2سوادکوه شمالیمازندران

-شیرگاه-سوادکوه شمالی 

نارنج بن
بانک کشاورزی

زیور ملکی 

سرابگردانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

455

هم جوشی و 

تولیدات دستی 

شیشه

5بابلمازندران

بابل جاده گنج افروز 

روستای انارستان منزل 

شخصی حسن احمدی 

خطیر

صندوق کارآفرینی امید
سارا احمدی 

خطیر
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سارا بهادری نژادصندوق کارآفرینی امیدساری روستای همت آباد1ساریمازندرانسوزن دوزی456
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

457

توسعه و تجهیز 

رستوران خرداد 

ماه

2آملمازندران
آمل خ امام خمینی آفتاب 

 انتهای کوچه20 آسمان 64
10001000سارا شوقیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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458

توسعه و تجهیز 

کارگاه چوب 

نگار

8بابلمازندران
بابل جاده کیاکال ابتدای 

خیابان منصور کنده
10001000سارنگ فیلسوفصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

459
آبگینه مینای 

شیشه
280280ساره عباسپورپست بانکجویبار روستای واسو کال1جویبارمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

460
صندوق خرد 

زنان روستایی
30فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای بزرگ 

بیشه محله
صندوق کارآفرینی امید400400ساره عباسیصندوق کارآفرینی امید

1قایم شهرمازندرانپرورش گوسفند461

-جاده نظامی- قایم 

روبروی - روستای باغدشت

مسجد جامع

وزارت جهاد کشاورزی200200ساره فغانی اهنگرصندوق کارآفرینی امید

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی462
سوادکوه زیراب سرخکال 

باالمحل
بانک توسعه تعاون

سامره باقری 

سرخی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

463

تولید و کشت 

محصول )نهال 

-گلخانه ای

(لیمو ترش

5قایم شهرمازندران

عبور -  جاده بابل5کیلومتر

روستای - حسن رشتی

6تاالر- اوجی تاالر

بانک توسعه تعاون
سامره پورشعبان 

اوجی تاالر
وزارت جهاد کشاورزی50004500

پست بانکرامسر گالش محله1رامسرمازندرانخیاطی464
سامره جنت 

صادقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

465
نقاشی پشت 

شیشه
1ساریمازندران

 جاده 18ساری کیلومتر 

دریا روستای دازمیرکنده
پست بانک

ساناز رحمن زاده 

زیدی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

466
کاشی ، سفال و 

لعاب
1قایم شهرمازندران

- جاده نظامی - قایم شهر 

روستای ملک خیل
صندوق کارآفرینی امید

ساناز کوپایی 

ملک
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

467

تولید و پرورش 

گل و گیاه 

زینتی گلخانه 

ای

2عباس آبادمازندران

روستای -عباس آباد

نبش -(سجادیه)کرکاس

9شادی 

صندوق کارآفرینی امید
سبحان خواجه 

محمدی
صندوق کارآفرینی امید300300
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468

سورتینگ و 

بسته بندی 

میوه و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

40تنکابنمازندران
تنکابن نشتارود دو راهی 

کترا جاده لوله گاز
وزارت جهاد کشاورزی290009350سبحان فیاضبانک کشاورزی

469
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

روستای .بندپی غربی.بابل

پایین سفیدتور
بانک کشاورزی

سبزعلی آقابزرک 

تبار طوری
وزارت جهاد کشاورزی640640

1محمودآبادمازندرانمعرق کاری470
چهارمحل آهی روستای 

متوریج
203203سپیده خدابندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

471
اصالح نژاد گاو 

 راسه15شیری 
2تنکابنمازندران

نشتارود روستای کوهسار 

جنب شهرک پزشکان منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد خانه کشیصندوق کارآفرینی امید

472

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

بانک کشاورزیقایمشهر روستای متانکال1قایم شهرمازندران
سجاد رحیمی 

خنکداری
وزارت جهاد کشاورزی450300

473

درودگران و 

کارگاه های 

چوببری و 

صنایع دستی

1رامسرمازندران
مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سجاد قلی زادهپست بانک

474
گاوداری شیری 

مولد
2ساریمازندران

روستای . چهار دانگه.ساری

کارنام
بانک کشاورزی

سجاد نصیری 

کارنامی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

475
کارگاه گلیم 

بافی
1قایم شهرمازندران

قایم شهر شهرودکال شهرود 

 پایین محله6
صندوق کارآفرینی امید

سحر برزگر 

اسکندرکالیی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

476
تولید لباس 

محلی اقوام
بانک توسعه تعاونلیماک- هریس - رامسر 1رامسرمازندران

سحر جنت 

صادقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1قایم شهرمازندرانپوشاک477

جاده نظامی روستای رنگریز 

کال روبروی تکیه امام 

حسین تولیدی پوشاک عسل

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سحر راه انجامصندوق کارآفرینی امید

478

پرورش گاو 

شیری به 

ظرفیت راس 

مولد15

2سوادکوهمازندران

شهرستان سوادکوه : استان

- آالشت-پل سفید –

روستای انند

بانک توسعه تعاون
سحر زمانی 

خرمندیچالی
وزارت جهاد کشاورزی22002200

479

طرح توجیهی 

اقتصادی فنی 

ومالی راه 

اندازی یک 

واحد کلینیک 

گیاهپزشکی

2عباس آبادمازندران

عباس -تنکابن-مازندران

تعاونی گل و -امرج کال-آباد

گیاه

وزارت جهاد کشاورزی388388سحر صیادبانک کشاورزی

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی480
سوادکوه پل سفید روستای 

رجه
150150سحر کفتریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

481
اقامتگاه بوم 

گردی کلچال
3تنکابنمازندران

مازندران تنکابن ابتدای 

 3جاده دوهزار نرسیده به 

خیابان شهید - راه لتاک 

روستای گاو - ارسالن گلیج 

پشته

صندوق کارآفرینی امید
سحر محمودی 

راد
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

482

 30گلستان 

هکتاری گل 

محمدی 

شلیمک

60ساریمازندران
فریم - دودانگه - ساری 

روستای شلیمک
وزارت جهاد کشاورزی48304334سراله کیوانیبانک توسعه تعاون

2قایم شهرمازندرانگوسفند داشتی483
خیابان ساری بتن گاز 

افراکتی روستای مهدی آباد
بانک کشاورزی

سرانگیز گنجیان 

خناری
وزارت جهاد کشاورزی13001300
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484

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغان

2چالوسمازندران

- مرزن آباد - چالوس 

دامداری - روستای گویتر 

ایکان

وزارت جهاد کشاورزی25002500سعداهلل پوالدیبانک کشاورزی

485

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

شیری به 

 60ظرفیت 

راس کل گله

3آملمازندران
بخش  –آمل - مازندران

روستای نو آباد- دشت سر
وزارت جهاد کشاورزی27002700سعداله فضلیبانک کشاورزی

1ساریمازندرانتولیدی پوشاک486
ساری دودانگه کوچه شهید 

میر صادقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سعید روستاپست بانک

3سوادکوه شمالیمازندرانباشگاه ورزشی487
سوادکوه شمالی ورودی 

چاکسر
صندوق کارآفرینی امید

سعید سلیمانی 

گرگانی
وزارت ورزش و جوانان15001500

488

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی40

وزارت جهاد کشاورزی200200سعید عسکریصندوق کارآفرینی امیدگلوگاه روستای تیله نو1گلوگاهمازندران

489
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
5قایم شهرمازندران

جاده نظامی، پاشاکال، 

باالتجن
وزارت جهاد کشاورزی800800سعید گران پاشابانک کشاورزی

490

تجهیز و مرمت 

اقامتگاه بوم 

گردی

1تنکابنمازندران
-خرم آباد-تنکابن-مازندران

روستای نوشا-دوهزار
300300سعید گلیجصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

491

پرورش و نگه 

داری زنبور 

عسل

2قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک کشاورزی

سعید مهدیزاده 

خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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492

تولید کاشی 

شیشه ای ذوبی 

ضخامت پایین

2رامسرمازندران

خیابان . رامسر. مازندران

روستای . میرزاکوچک خان

جنب ورزشگاه. گالش محله

صندوق کارآفرینی امید
سعید مهرزاد 

چاکلی
750750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

493
پرورش 

گوسفند داشتی
2سوادکوه شمالیمازندران

سوادکوه شمالی شیرگاه 

دهستان لفور روستای 

شارقلت

بانک توسعه تعاون
سعید نجفی 

رودباری
وزارت جهاد کشاورزی900900

494
تولیدی پوشاک 

جنت
وزارت صنعت، معدن و تجارت430430سکینه ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای مالکال/ محمودآباد5محمودآبادمازندران

495
دوخت و دوز 

لباس زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550سکینه اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدشیرگاه روستای ایوک1سوادکوه شمالیمازندران

496

تجهیز و راه 

اندازی کارگاه 

قالیبافی

3نورمازندران
- چمستان- نور- مازندران

مالکال- الویج
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه رضاییبانک کشاورزی

497
پرورش گاو 

شیری مولد
بانک توسعه تعاونساری روستای دینه سر2ساریمازندران

سکینه رضایی 

سرخدهی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی498
سوادکوه زیراب روستای 

(وچاد)جمشیداباد
بانک توسعه تعاون

سکینه قاسمی 

بارنگنانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

499

جاجیم بافی 

تولید انواع )

بافته های 

(سنتی

1قایم شهرمازندران

- ابتدای جاده کیاکال

منزل - روستای دیوکال

استیجاری

150150سکینه واحدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

500

ایجاد و توسعه 

زنبورستان به 

 100)ظرفیت 

کلنی زنبور (

عسل

1سوادکوه شمالیمازندران

- مازندران سوادکوه شمالی

شیرگاه روستای پایین 

8برنجستانک گلستان

بانک کشاورزی
سکینه یاوری 

سورکی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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501

پرورش دام 

 )سبک 

(گوسفند

1چالوسمازندران

- مرزن آباد- چالوس 

کوچه - خیابان امام 

ساختمان  - 6گلستان 

بهزیستی

وزارت جهاد کشاورزی300300سلما تویر میردارصندوق کارآفرینی امید

502
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان پیازکش
پست بانک

سلمان 

سورمشک 

رستمیان

وزارت جهاد کشاورزی500500

503
پرورش 

گوسفندداشتی
4فریدونکنارمازندران

شهرستان - استان مازندران 

روستای حسن - فریدونکنار 

(فیروزاباد شرقی)آباد 

بانک توسعه تعاون
سلمان قاسمی 

زاد فیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

504

بسته بندی 

میوه و خدمات 

انبارداری 

محصوالت 

کشاورزی

8محمودآبادمازندران
محمود اباد مرکزی روستای 

گالپشل
وزارت جهاد کشاورزی70004030سلیمان جعفریبانک کشاورزی

505
تولید ادوات 

کشاورزی
6عباس آبادمازندران

- خیابان شهدا - عباس آباد 

به طرف امام - جاده گاز 

صنایع - زیارت ور - زاده 

عسگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت25402540سلیمان عسگریبانک کشاورزی

506

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

سلیمان نادعلی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سلیمه ترمشیصندوق کارآفرینی امیدفریدونکنار روستای ازباران2فریدونکنارمازندرانتولید پوشاک507

508

تولید انواع 

ترشی 

, جات،مرباجات 

...

1بهشهرمازندران
-روستای قره تپه-بهشهر

نرشیده با نانوایی شعبان
صندوق کارآفرینی امید

سمانه حسینعلی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



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 

4قایم شهرمازندرانتولید پوشاک509

روستای - جاده نظامی 

خیابان - حاجی کال ارزلو 

روبروی - حسینیه عاشقان 

4کوچه ثاراهلل 

صندوق کارآفرینی امید
سمانه خطی 

دیزآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی510
سوادکوه پل سفید جنب 

اداره گاز کوچه شهید قندی
بانک توسعه تعاون

سمانه 

خورشیدی پاجی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

511
تولیـد پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد روستای 

341ترسیاب پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120سـمانه صالحیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200سمانه مهریبانک توسعه تعاونروستای زرندین- نکا2نکامازندرانتولیدی پوشاک512

1تنکابنمازندرانخانه مسافر513

-دوهزار-تنکابن

-علی آباد-دوهزار.جادهذ

کوچه شهید صفری

صندوق کارآفرینی امید
سمیرا حسین 

زاده پرمکوهی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ساریمازندراندامداری514
 600ساری بل خزر روبروی 

کوی شفا کوی مهر
پست بانک

سمیرا عزیزی 

سنگریزه
وزارت جهاد کشاورزی40004000

515
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیددیز آباد1قایم شهرمازندران

سمیرا قلی زاده 

دیزآبادی
صندوق کارآفرینی امید400400

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی516
سوادکوه پل سفید روستای 

رجه
بانک توسعه تعاون

سمیرا یعقوبی 

خانقاهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکقایم شهر روستای چمازکتی1قایم شهرمازندرانبافته های داری517
سمیه اسدی 

ملردی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی518
سوادکوه روستای ملرد 

جنب مرکز بهداشت
بانک کشاورزی

سمیه اسکندری 

خانقاهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1قایم شهرمازندرانچرم519

روستای - قایمشهر 

خیابان ولیعصر - اهنگرکال 

منزل - 257پالک - 1

اکبری

صندوق کارآفرینی امید
سمیه برار زاد 

آرایی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

520

طراحی و تولید 

ظروف و وسایل 

چوبی الک 

تراشی

150150سمیه توکل زادهبانک کشاورزیچمستان روستای میرنا1نورمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

521
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

سرخرود خیابان ملت بهار 

سوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه حمزویبانک توسعه تعاون

522
بافت پادری و 

نیم زرع
1بهشهرمازندران

روستای یکه توت - بهشهر 

خ شهید شیرودی - زاغمرز 

روبروی خانه بهداشت- 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه خلجپست بانک

523
تجهیز کارگاه 

چرم دوزی
4تنکابنمازندران

-اول جاده دوهزار -تنکابن 

روستای -خیابان کشکو 

-خیابان کوهپایه- پلطان

روبروی کوهپایه اول

300300سمیه دمیرچیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

524

تولید گل و 

گیاهان زینتی 

گل بنفشه )

(آفریقایی

2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

سرخرود روستای بیشه کال 

8 پالک 13فرهنگ 

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه رمضانیپست بانک

1سوادکوه شمالیمازندرانخانه مسافر525
-سوادکوه شمالی

(اسپوک)ریکو
صندوق کارآفرینی امید

سمیه عابدی 

فیروزجایی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

526
پرورش زنبور 

عسل
2قایم شهرمازندران

قایم شهر ، خیابان تهران ، 

روستای هفت تن ، جنب 

پمپ بنزین

بانک کشاورزی
سمیه علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی450300
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1سوادکوهمازندرانگلیم بافی527
سوادکوه پل سفید شهرک 

قدس روبروی شهرداری
150150سمیه غضنفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

528
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
3سوادکوهمازندران

مازندران سوادکوه دوراهی 

آزادمهر روستای میانرود
بانک کشاورزی

سمیه غالمی 

خارکشی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2بهشهرمازندرانپرورش بز سانن529
- یانه سر- بهشهر- مازندران

روستای سرخگریوه
وزارت جهاد کشاورزی17301730سمیه کلیاییپست بانک

1محمودآبادمازندرانمعرق چوب530

مازندران محمودآباد خ امام 

روستای ترسیاب تشبندان 

72یاس یکم پالک 

بانک توسعه تعاون
سمیه مختاری 

عمران
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

531

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500سمیه یحیی زادهبانک توسعه تعاون

532
پرورش ماهیان 

گرم آبی
صندوق کارآفرینی امیدروستای لنگور –بیشه سر 1بابلمازندران

سهراب اکبری 

لنگوری
وزارت جهاد کشاورزی150150

533

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 راسی20شیری

2نورمازندران
بخش - شهرستان نور

روستای جوربند-چمستان 
وزارت جهاد کشاورزی700700سهراب یوسفیبانک کشاورزی

534
لباس محلی 

اقوام
1رامسرمازندران

رامسر هریس دهستان چهل 

شهید روستای گالش محله
8080سهیال جیرودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150سهیال اسماعیلیپست بانکساری میانرود روستایتلو باغ1ساریمازندرانچاپ روی پارچه535
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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536

تولید کیفهای 

دست دوز 

چرمی

3ساریمازندران

جاده ساری به قایمشهر 

 متر 100روستای پاشاکال 

باالتر از مسجد جامع

بانک توسعه تعاون
سهیال ذاکری 

پاشاکالیی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

537
گلستان گل 

محمدی
3ساریمازندران

فریم - دودانگه - ساری 

روستای مرگاو علیا
صندوق کارآفرینی امید

سهیال شیرزاد 

مرگاوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3جویبارمازندرانباشگاه ورزشی538
جویبار کالگرمحله خیابان 

شافرا
صندوق کارآفرینی امید

سودابه قلی زاده 

جویباری
وزارت ورزش و جوانان800800

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی539

سوادکوه پل سفید استلک 

ک شهید نادری بن بست 

چهارم

150150سوری خلیلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

13ساریمازندرانتولیدی پوشاک540

جاده فرح آباد روستای 

درازمیزکنده کوچه حجتیه 

روبروی مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سوری سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

541
 راس گاو 10

شیری
بانک کشاورزیساری روستای امره3ساریمازندران

سید احمد 

شفیعی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

542
پرورش ماهیان 

سردابی
3تنکابنمازندران

مازندران تنکابن پس کالیه 

بزرگ خ اسماعیل شکوری 

خ نقی شکوری کوچه 

مصطفی خمینی

بانک کشاورزی
سید احمد 

عظیمی صفا
وزارت جهاد کشاورزی36003440

543
سورتینگ و 

بسته بندی برنج
50آملمازندران

کمربندی شرقی، مرکز بین 

المللی تجارت و پایانه 

صادرات برنج

بانک کشاورزی
سید اسماعیل 

یزدان پناه
وزارت جهاد کشاورزی6000011600

1بهشهرمازندرانزنبورداری544

- سارو - بهشهر - مازندران 

جنب کارگاه - ابتدای محل 

المینیوم سازی

بانک کشاورزی
سید افشین 

نیستانی
وزارت جهاد کشاورزی850850

545
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدروستای کارکم1نکامازندران

سید بابا ساداتی 

کارکمی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

546
پرورش زنبور 

عسل
2بهشهرمازندران

استان مازندران بهشهر 

بخش یانسر روستای پچت
بانک توسعه تعاون

سید بخشعلی 

جاللی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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پست بانکساری روستای پاشاکال2ساریمازندرانگوسفند داشتی547
سید تقی قدیری 

پاشاکالیی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

548
پرورش قارچ 

خوراکی
2میاندورودمازندران

میاندرود بخش گهرباران 

روستای طبقده
بانک کشاورزی

سید تقی 

محمدی طبقدهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

549

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500سید تقی موسویبانک توسعه تعاون

2سیمرغمازندرانزنبورداری550

استان مازندران شهرستان 

سیمرغ روستای نجارکالی 

٤قدیم کوچه تالر 

بانک کشاورزی
سید جعفر 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

551

دستگاه 

رتیواتور و 

ادوات کشاورزی

4بابلمازندران

مازندران، شهرستان بابل، 

شهر بابل، جاده گنج افروز 

30بعثت 

پست بانک
سید جلیل 

حسینی طلوتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

552
پرورش زنبور 

عسل
1قایم شهرمازندران

- قایمشهر - مازندران 

روستای ساروکال
بانک کشاورزی

سید جلیل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450300

553

طرح احداث و 

تجهیزات خط 

تولید بسته 

بندی 

محصوالت 

کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشورکا-جویبار3جویبارمازندران
سید جمال 

حجازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

1ساریمازندرانحصیر بافی554
ساری میدان خزر جاده 

الریم روستای سید محله
150150سید جواد تقیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

555
پرورش گاو 

شیری
1بابلسرمازندران

بابلسر بخش رودبست 

دهستان پازوار روستای 

بکبوتردان

پست بانک
سید حسن 

موسوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی1670400

556

بسته بندی 

حبوبات ،غالت 

و برنج

10بابلمازندران
جاده جدید آمل بابل - بابل 

روستای ارچی
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

آقابابایی ارچی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

557
تولید پوشاک 

مردانه
67بهشهرمازندران

شهرستان - استان مازندران

- روستای شهیدآباد- بهشهر

جاده سراسری بعد از 

 4شرکت سایپا داخل کوچه 

متری تعاونی زنبورداران

صندوق کارآفرینی امید
سید حسین 

حسینی رباطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت3600036000

558
پرورش لیمو 

ترش در گلخانه
بانک توسعه تعاونجویبار روستنای دون چال2جویبارمازندران

سید حسین 

هاشمیان 

جویباری

وزارت جهاد کشاورزی120003587

559

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی

3عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

 13روستای کرکاس شادی 

منزل شخصی

صندوق کارآفرینی امید
سید حمید رضا 

وزیر مختار
صندوق کارآفرینی امید300300

560

تولید 

محصوالت 

چرمی کیف و 

کفش دستدوز

1نورمازندران
عباسا خیابان شهید فیاضی 

کوچه الله
پست بانک

سید ذبیح اله 

حسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

561
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیبابل بندپی شرقی ادمال1بابلمازندران

سید رحیم 

حسن زاده مالیی
وزارت جهاد کشاورزی11601160

562

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

سید رحیم 

موسوی خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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563
منبت کاری 

روی چوب
1بابلمازندران

بابل بندپی غربی روستای 

شهید آباد
بانک کشاورزی

سید رضا 

دریاباری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

564

تجهیز و 

بازسازی و 

نوسازی 

کمباین های 

برنج

3سیمرغمازندران
روستای نجارکال - سیمرغ

قدیم
وزارت جهاد کشاورزی14401440سید رضا قاسمیبانک کشاورزی

565
تولید قطعات 

ادوات کشاورزی
2بابلمازندران

بابل، جاده جدید آمل، 

روستای چمازین
صندوق کارآفرینی امید

سید رضا نصیری 

دون
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

566

تولیدی و 

تعمیرات ادوات 

و ماشین االت 

کشاورزی

2بابلمازندران

بابل، بخش گتاب، روستای 

حاجی کال کد پستی 

4717134473

صندوق کارآفرینی امید
سید رضا ولی 

پور ارمکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

567
تولید لباس 

خانگی
1نوشهرمازندران

روستای خیر سر - نوشهر

19کوچه شهید خیریان 
صندوق کارآفرینی امید

سید زهرا 

موسوی میرکالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

568
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

-جاده قایمشهر - بابل 

روستای نقیب کال ثالث
بانک کشاورزی

سید شمس 

الدین عمادی 

چاشمی

وزارت جهاد کشاورزی640640

569
پرورش زنبور 

عسل
2سیمرغمازندران

مازندران شهرستان سیمرغ 

روستای نجار کال قدیم تالر 

4

بانک کشاورزی
سید صادق 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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570

تولید تابلو های 

دیواری و 

طراحی رو 

یمصنوعات 

چرمی دست 

دوز

1قایم شهرمازندران
قایمشهر روستای قادیکال 

بزرگ
پست بانک

سید عاصف آل 

عقیل
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدساری روستای سلیم بهرام2ساریمازندرانگوسفندداشتی571
سید علی رضا 

سلیم بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی800800

572
پرورش قارچ 

خوراکی
2بابلمازندران

جاده شهید صالحی - بابل 

2روستای اطاقسرا شماره 
صندوق کارآفرینی امید

سید علی منفرد 

اطاقسرایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

573

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500سید علی موسویبانک توسعه تعاون

574
گلستان گل 

محمدی
2ساریمازندران

: آدرس محل سکونت 

بنافت  –دودانگه  –ساری 

–روستای سنگده  –

بانک کشاورزی

سید قاسم 

حسینی سنگ 

دهی

وزارت جهاد کشاورزی130130

575
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل بندپی شرقی روستای 

ابولحسن کال
بانک کشاورزی

سید قاسم 

عبداله زاده 

اطاقسرایی

وزارت جهاد کشاورزی19801980

1قایم شهرمازندرانپروانه بندی بره576
مازندران قایمشهر روستای 

پایین لموک
بانک کشاورزی

سید کاظم 

موسوی چاشمی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

577

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

سید کریم 

موسوی خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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21ساریمازندرانرستوران578

- جاده کیاسر - ساری 

ابتدای جاده - سنگ بن 

الجیم

بانک توسعه تعاون

سید مجتبی 

طاهری پهنه 

کالیی

1500015000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

579

پرورش و تولید 

و توسعه زنبور 

عسل

1جویبارمازندران
مازندران شهرستان جویبار 

روستای بیزکی منزل پدری
بانک کشاورزی

سید محسن 

حسینی بیزکی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2ساریمازندرانگاو شیری مولد580
ساری روستای پهنه کال 

جنوبی
بانک کشاورزی

سید محمد 

رحیمی 

سنگتراشانی

وزارت جهاد کشاورزی15751575

581

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

سید محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

582
پرورش 

گوسفند داشتی
2سیمرغمازندران

شهرستان سیمرغ روستای 

دستکنده کال
بانک کشاورزی

سید محمد 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

583

پرورش گاو 

 20شیری 

راسی مولد

بانک کشاورزینکا روستای میانگله3نکامازندران
سید محمود 

حسینی تبار
وزارت جهاد کشاورزی13001300

584
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیساری روستای چالو2ساریمازندران

سید محمود 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

585
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزینکا روستای نوذراباد3نکامازندران

سید محی الدین 

حسینی نوذری
وزارت جهاد کشاورزی64006400

586
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

مازندران بابل جاده جدید 

آمل بخش الله آباد روستای 

چمازین

بانک کشاورزی
سید مصطفی 

تقی زاده دیوا
وزارت جهاد کشاورزی880880

587
سفالگری 

صنعتی
1محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد روستای 

المیزده چهارراه سمت 

راست الله یکم

بانک کشاورزی
سید مهدی 

حسنی
395395

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1قایم شهرمازندرانکاشت نیشکر588
قایمشهر روستای ریکنده 

منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

سید مهربان 

میری ریکنده
وزارت جهاد کشاورزی200200

589

پرورش 

 20گاوشیری 

راسی

بانک کشاورزیقایمشهر روستای شهرودکال3قایم شهرمازندران
سید نساء 

موسوی کبودی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

590
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدک ش یوسفی- ولمازو 1گلوگاهمازندران

سید یوسف 

ساداتی لمردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

591
احداث متل 

یک ستاره
صندوق کارآفرینی امیدسوادکوه دراسله3سوادکوهمازندران

سیدابوالفضل 

موسوی نژاد
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

592

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 20 )شیری 

(راس در سال 

1نورمازندران
شهرستان نور بخش مرکزی 

روستای تاشکوه
صندوق کارآفرینی امید

سیداحمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی700700

593

هوشمند سازی 

کشاورزی با 

استفاده از 

فناوری اطالعات

3بابلسرمازندران

بابلسر روستای باقرتنگه ، 

بلوار ذوالفقاری،جنب 

29ذوالفقاری

بانک کشاورزی

سیداسداله 

جباری 

خشکرودی

980980
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

594
سفال و 

سرامیک
1قایم شهرمازندران

-آهنگرکال بیشه سر

کوچه شهید دیده -7صدوقی

کنان

بانک توسعه تعاون

سیدالهام 

مظفری 

آهنگرکالیی

150150
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

595
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2آملمازندران

- جاده واسکس-آمل

مقابل - روستای طوله کال

4آویشن- مسجد جامع

پست بانک
سیدجعفر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000



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 

596

پرورش زنبور 

عسل به عنوان 

یک کار 

تولیدی مولد 

برداشت )

تولیدات زنبور 

عسل با ظرفیت 

( کلنی140

2قایم شهرمازندران
قایم شهر روستای وسطی 

کال بعد از دامداری عاشوری
وزارت جهاد کشاورزی450150سیدحامد طاهریبانک کشاورزی

597

مجموعه 

ورزشی و 

تندرستی تاجی

30بابلمازندران

 اتوبان آمل 2کیلومتر- بابل 

 متر قبل از پلیسراه 500- 

دهک

صندوق کارآفرینی امید
سیدحسین 

آقاپورتاجی
وزارت ورزش و جوانان2000020000

598
گوسفند داشتی 

راس130
پست بانکچمستان ورازده سفلی1نورمازندران

سیدحسین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی700700

599

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

مزارع پرورش 

ماهی گرم آبی 

زیر هکتار

1بابلمازندران

روستای  –ج شهید صالحی 

 –سد ولوکال  –ولوکال 

پشت دایک میانی

صندوق کارآفرینی امید
سیدحسین 

حسینی ولوکالیی
وزارت جهاد کشاورزی150150

600

تجهیز و مرمت 

خانه مسافر 

 ۱ستاره شمال 

۲و 

1تنکابنمازندران
- میانکوه- دوهزار-تنکابن 

۱طبیعت 
300300سیدحمید مومنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

601

زنبورستان به 

 300ظرفیت 

کلنی سید 

رجب سجادی

بانک کشاورزینور روستای کاردگر کال3نورمازندران
سیدرجب 

سجادی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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602
دامداری 

روستایی
1بابلمازندران

- جاده قدیم آمل - بابل 

روستای - جاده خوشرودپی 

نوشیروانکال

بانک کشاورزی
سیدروح اهلل 

طالبی شیروانی
وزارت جهاد کشاورزی10401040

603
 20گاو شیری 

راس مولد
2کالردشتمازندران

- لش سر- کالردشت

سرآسیاب
بانک کشاورزی

سیدصدرالدین 

خامسی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

604

توسعه، تجهیز، 

بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

1بابلمازندران
آببندان  –جاده گنج افروز 

کمانگرکال
پست بانک

سیدعباس 

موسوی خطیر
وزارت جهاد کشاورزی500500

605

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش 

گوسفند 

 150داشتی

راس در سال

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان نور بخش بلده2نورمازندران
سیدعلی اصغر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1قایم شهرمازندراندامداری صنعتی606

- قایمشهر-مازندران 

- جاده جویبار2کیلومتر 

روستای خمیرکنده

صندوق کارآفرینی امید
سیدعلی بنی 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

607
پرورش ماهیان 

گرم آبی
3فریدونکنارمازندران

مازندران فریدونکنار 

روستای توله سرا
وزارت جهاد کشاورزی700700سیدعلی صادقیبانک توسعه تعاون

608
مکانیزاسیون 

کشاورزی
3فریدونکنارمازندران

شهرستان - استان مازندران 

روستای سوته- فریدونکنار 
بانک توسعه تعاون

سیدکاظم 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی28001961

609

بسته بندی 

برنج و 

سورتینگ

بانک کشاورزیفریدونکنار روستای ازباران3فریدونکنارمازندران
سیدمحمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی25002500
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610
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای دریاپشته
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمد 

کبیرهاشمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

611

تولید و تعمیر 

ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی

1جویبارمازندران
- روستای آباده- جویبار

طبقه همکف-خیابان شالیزار
بانک کشاورزی

سیدمحمود وطن 

پور سوادکوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

612

توسعه، خرید 

بچه ماهی و 

غذا وتجهیز و 

بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

1بابلمازندران

روستای  –بندپی غربی 

آببندان معلم  –معلم کال 

کال

صندوق کارآفرینی امید
سیدمرتضی 

اوصیاء
وزارت جهاد کشاورزی300300

613

افزایش ظرفیت 

پرورش 

زنبورعسل از 

 کلنی به 40

 کلنی200

1قایم شهرمازندران

مازندران قایمشهر جاده 

نظامی روستای کشکا پشت 

امامزاده سیدعبداله

بانک کشاورزی
سیدمهدی 

باباتبار سیاهکال
وزارت جهاد کشاورزی450300

614
پرورش گاو 

شیری
11سیمرغمازندران

کیاکال - شهرستان سیمرغ 

روستای - به طرف بهنمیر 

نجارکال جنب هنرستان

بانک کشاورزی
سیدمهدی 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی70006590

615
خانه مسافر و 

اسکان
1سوادکوهمازندران

سوادکوه پل سفید روستای 

دراسله بن بست حسنی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمهدی 

موسوی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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616

توسعه، تجهیز، 

بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

2بابلمازندران
روستای  –جاده جدید آمل 

تلیکران
پست بانک

سیدمهدی 

میرابراهیمی 

کرانی

وزارت جهاد کشاورزی18001800

617

پرورش 

گوسفند مولد 

داشتی صنعتی

بانک کشاورزیروستای رمنت4بابلمازندران
سیدموسی 

اکبری رمی
وزارت جهاد کشاورزی55005500

618

احداث و بهره 

برداری از یک 

واحد دامداری 

کوچک 

گاو )روستایی 

به  (شیری

راس5ظرفیت 

1میاندورودمازندران

میاندورود دویست متر 

پایین تر از سه ره اسالم 

مسیر (چهر راه آزادگان)آباد

سه راه به دارابکال

پست بانک
سیدموسی 

شفیعی دارابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

619
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12501250سیدمیرزا سجادیبانک کشاورزینکا روستای طوسکال3نکامازندران

620
پرورش گیاهان 

زینتی
4ساریمازندران

ساری روستای هوال خیابان 

گلها دهکده فروزان کوچه 

اقاقیا گلخانه فروزانی

بانک توسعه تعاون
سیده الهه 

گرامیان
وزارت جهاد کشاورزی11801180

621
خیاطی پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

روستای معلم کال کوچه 

35معلم 

بانک توسعه تعاون
سیده ام البنین 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

622

تولید بافته 

های داری و 

. غیر داری

جاجیم

1بهشهرمازندران
روستای . هزار جریب

منزل اقای امینی. متکازین
بانک توسعه تعاون

سیده انسیه 

خلیلی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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623

توسعه واحد 

گلخانه ای و 

پرورش گل و 

گیاه زینتی و 

آپارتمانی در 

فضای بسته

1عباس آبادمازندران
مازندران عباس آباد 

روستای محمد حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیده آمنه 

هاشمی جیردهی
صندوق کارآفرینی امید300300

624
کارگاه تولیدی 

خیاطی
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

پاسند روبروی شرکت تعاونی
صندوق کارآفرینی امید

سیده بنین ایوبی 

تروجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1کالردشتمازندرانگلیم بافی625
کالردشت ولوال منزل 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

سیده پروانه 

میرچراغی
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکساری روستای دادوکال1ساریمازندرانگوسفند داشتی626
سیده حدیثه 

باقری
وزارت جهاد کشاورزی950950

627
تولید پوشاک 

زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

سرخرود روستای کلمرز 

25علیا پالک 

بانک توسعه تعاون
سیـده حلیمه 

حسیــنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

بانک توسعه تعاونروستای نیمور-کجور-نوشهر1نوشهرمازندرانخانه مسافر628

سیده حوا 

موسوی سیدعلی 

کیا

500500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

629
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدآهنگرکال بیشه سر35قایم شهرمازندران

سیده خدیجه 

قریشی
صندوق کارآفرینی امید400400

630
قالی و صنایع 

دستی
8محمودآبادمازندران

روستای / کلوده/ محمودآباد

قصاب کتی
بانک توسعه تعاون

سیده رقیه 

جباری
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

1ساریمازندرانتولیدی معرق631

 جاده 8کیلومتر -ساری

ساری به کیاسر عبور شکتاء 

روبه روی روستوران بهاران

پست بانک
سیده زهرا نیک 

پور پهنه کالئی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تنکابنمازندرانخانه مسافر632
حسین -میانکوه -تنکابن 

آباد
پست بانک

سیده زهرا 

هدایتی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4ساریمازندرانقالی شویی633

مشهدی کال - مشهدی کال 

خیابان - خیابان مسجد - 

 طبقه 188پالک - اصلی 

همکف

پست بانک
سیده زهره 

ساداتی زرویجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

634

تولیدات 

مصنوعات 

mdf (  کابینت

- کمد - 

سیسمونی نوزاد 

(و عروس 

8بهشهرمازندران
مازندران بهشهر روستای 

سارو
پست بانک

سیده زینب 

جعفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

635

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

سیده زینب 

موسوی خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

636

ساخت و تولید 

صنایع دستی 

در رشته 

چادرشب بافی 

محصوالت

1عباس آبادمازندران
جمشید آباد خ شهید فرجی 

۹۵کوچه گل ها پالک 
بانک کشاورزی

سیده سمانه 

موسوی دولت 

آبادی

200200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

637
صندوق خرد 

زنان روستایی
صندوق کارآفرینی امیدفریدونکنار روستای بنه کنار30فریدونکنارمازندران

سیده سمیه 

تقوی
صندوق کارآفرینی امید400400

1ساریمازندرانقالی بافی638

ساری کمربندی غربی 

روستای لیمون کوچه 

سیدالشهدا

بانک کشاورزی
سیده شیرین 

طیبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20042

639

بسته بندی 

حبوبات و 

غالت و برنج

5محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد جاده 

محمودآباد به آمل روستای 

المیزده

بانک کشاورزی
سیده طاهره 

علوی
وزارت جهاد کشاورزی23552355
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1ساریمازندرانبافته های داری640
ساری راهبند نرسیده به 

عبورباالرضا
پست بانک

سیده طاهره 

موسوی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

641
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدنکا جاده کوهسار کنده1نکامازندران

سیده عارفه 

حسینی 

کوهساری

صندوق کارآفرینی امید10001000

642

تجهیز سفره 

خانه سنتی 

نماشون

3بابلمازندران

- جاده جدید امل - بابل 

سفره - روستای حاجیکال 

خانه نماشون

بانک توسعه تعاون
سیده فاطمه 

ارچی
2500760

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

643

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

50قایم شهرمازندران
خیابان تهران روستای ملک 

کال منزل صالحی
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه 

عابدینی ملک 

کالیی

صندوق کارآفرینی امید400400

1قایم شهرمازندرانجاجیم بافی644
قایمشهر خیابان تهران 

روستای متانکال
پست بانک

سیده فاطمه 

کاظمی گودرزی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

645

 70دامداری 

راسی گوسفند 

داشتی مولد

1ساریمازندران
ساری جاده گلما روستای 

قادیکال
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه گل 

دوست ولشکالیی
وزارت جهاد کشاورزی700700

646
 )خیاطی 

(دوخت لباس 
بانک توسعه تعاونروستای پاسند- بهشهر 1بهشهرمازندران

سیده فاطمه 

هاشمی تروجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1قایم شهرمازندرانگلیم بافی647
قادیکال بزرگ بعداز مسجد 

امام خمینی خ ارغوان
بانک کشاورزی

سیده فخری 

یوسفی ریکنده
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بابلمازندرانقالب بافی648
-جاده شهید صالحی - بابل 

 روستای باالسرست
بانک توسعه تعاون

سیده فریده آل 

ابراهیم برسمنانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

649

تولید 

محصوالت 

حصیر بافی

1بابلمازندران

 –جاده شهید صالحی 

روستای درزیکالی آخوندی 

پایین

صندوق کارآفرینی امید
سیده کبریا 

میرزاده گودرزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

650

تولید و پرورش 

گل و گیاه 

زینتی گلخانه 

ای

صندوق کارآفرینی امید26شادی .کرکاس.عباس آباد2عباس آبادمازندران

سیده کلثوم 

یزدان پناه 

چناربنی

صندوق کارآفرینی امید700700

651
تولید تعمیرات 

ادوات کشاورزی
2جویبارمازندران

مشک آباد روستای -جویبار

اباده
صندوق کارآفرینی امید

سیده مرضیه 

وطن پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

652
پرورش گاو 

 راس22شیری 
بانک کشاورزینور روستای دارجار1نورمازندران

سیده مروارید 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی700700

653
خیاطی و 

دوخت و دوز
صندوق کارآفرینی امیدمازندران1بابلمازندران

سیده مریم 

ابراهیمی حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

654
کارگاه تولیدی 

خیاطی زنانه
2بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

کوی محله - کوهستان 

جنب سوپر مارکت جالل

صندوق کارآفرینی امید
سیده مریم 

باقری متکازینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

655

/ نساجی سنتی

گلیمچه 

متکازین

بانک توسعه تعاونبهشهر روستای متکازین1بهشهرمازندران
سیده معصومه 

حسینی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

656
پرورش گاو 

شیری
2نکامازندران

نکا روستای اسماعیل اقا 

محله
بانک توسعه تعاون

سیده منصوره 

هاشمی زاده
وزارت جهاد کشاورزی20001500

657
کارگاه تولیدی 

خیاطی زنانه
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر بخش 

یانسر روستای پچت خ امام 

کوچه غفاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیده نساء غفاریصندوق کارآفرینی امید
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658

توسعه و تجهیز 

کردن پایانه 

مسافربری 

نوشهر و توسعه 

گردشگری

8نوشهرمازندران

جنب - کمربندی نوشهر

- جایگاه سوخت ملکی

2299پالک 

بانک توسعه تعاون
سیروس 

غضنفریان
2500708

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

659

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 )شیری 

راس در 30

(سال 

1نورمازندران
شهرستان نور بخش 

چمستان روستای نعمت آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600سیف اله نصیریبانک کشاورزی

1رامسرمازندرانقالی بافی660
مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای گاورمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیما خان رمکیبانک کشاورزی

661

تولید و بسته 

بندی نان 

سنتی و محلی

12قایم شهرمازندران
- جاده نظامی- قایمشهر

روستای قلزم کال
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001500سیما خناریبانک کشاورزی

662

تولید و پرورش 

گیاهان دارویی 

تولید گل /

نرگس

2بهشهرمازندران
بهشهر روستای قره تپه 

عبور دوم منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی700700سیمین اسکندریبانک کشاورزی

1سیمرغمازندرانبافته های داری663
کیاکال خ امام  _سیمرغ 

 واحدی۷۲خمینی مجتمع 
200200سیمین خانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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664

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی99

بانک کشاورزیگلوگاه روستای قلعه پایان2گلوگاهمازندران
سینا علی اکبر 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی750750

665
اصالح نژاد گاو 

شیری
2سوادکوه شمالیمازندران

مازندران سوادکوه شمالی 

شهر شیرگاه بخش 

نارنجستان دهستان هتکه 

روستای فرامرزکال

وزارت جهاد کشاورزی450450شبنم بهروزیبانک توسعه تعاون

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی666
سوادکوه زیراب روستای 

بهمنان
بانک توسعه تعاون

شبنم کریمی 

سرخی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

667

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

فضای بسته

1عباس آبادمازندران
مازندران عباس آباد 

روستای کرکاس
صندوق کارآفرینی امید500500شراره وانگهیصندوق کارآفرینی امید

668

تاسیس 

تجهیزات و 

بهره برداری 

باشگاه ورزشی

بانک توسعه تعاونمهدیرجه2گلوگاهمازندران
شعبان خلیلی 

مهدیرجی
وزارت ورزش و جوانان500500

669

تولید و پرورش 

گل و گیاه 

زینتی گلخانه 

ای

1تنکابنمازندران
تنکابن کشکو جنب مدرسه 

قدیمی
وزارت جهاد کشاورزی150150شعبان شورمیجصندوق کارآفرینی امید

670

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500شعبان نصریبانک توسعه تعاون

1ساریمازندرانمینای شیشه671
ساری روستای پایین کوال 

وارد محله
پست بانک

شقایق همتی 

قرمز داش
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

672
پرورش گاو 

شیری
1آملمازندران

آمل دهستان باال خیابان 

لیتکوه روستای اسکومحله
وزارت جهاد کشاورزی800800شکراله محمدزادهبانک کشاورزی
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140140شکوفه پیکنیدپست بانکساری روستای اردشیرمحله1ساریمازندرانسوزن دوزی673
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی674
سوادکوه دواب ایستگاه راه 

آهن
بانک کشاورزی

شکوفه حبیبی 

کرمانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

675
پرورش گاو 

شیری
1کالردشتمازندران

دوراهی کوهپر - کالردشت 

جاده کلمه
بانک کشاورزی

شمس اله 

شهبازی
وزارت جهاد کشاورزی500500

70007000شمسعلی پوالدیپست بانکمرزن آباد روستای گویتر10چالوسمازندرانتاالر و رستوران676
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

677
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

روستای ارمک
صندوق کارآفرینی امید

شمسعلی حمزه 

پور ارمکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

678
سفالینه های 

دست ساز
1ساریمازندران

ساری چهار دانگه بعد پل 

تاکام روستای ورند
480480شمسیه متولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

679

تولید انواع 

لباس های 

ایرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600شه دخت فاندرصندوق کارآفرینی امیدمرزن آباد پاساژ مهر ایرانیان10چالوسمازندران

1بابلمازندرانگلخانه680
بابل،جاده قدیم 

آمل،روستای ترک محله
وزارت جهاد کشاورزی200200شهاب احمدپورصندوق کارآفرینی امید

681

توسعه و تجهیز 

استخر، سونا و 

حمام سنتی 

سروناز

4بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

روستای کالگرمحله جنب 

کمربندی جنوبی بابل

پست بانک
شهاب 

امیرسلیمانی
وزارت ورزش و جوانان30003000

بانک توسعه تعاونمرزن اباد دلیر1چالوسمازندرانصنایع دستی682
شهدخت سام 

دلیری
500150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

683
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16501650شهرام امیریبانک کشاورزینوشهر کجور روستای نیتل3نوشهرمازندران

684
توسعه زنبور 

 کلنی100عسل
وزارت جهاد کشاورزی10001000شهرام بخشیصندوق کارآفرینی امیدسوادکوه روستای مومج خیل1سوادکوهمازندران



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 

685

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی

2عباس آبادمازندران

روستای سید -عباس آباد

کوچه شهید اسد -محله 

نعیمی

صندوق کارآفرینی امید25002500شهرام ناصریصندوق کارآفرینی امید

1رامسرمازندرانچادرشب بافی686

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

100100شهربانو برعندانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

687

بسته بندی 

میوه های 

خشک وخشکبار

صندوق کارآفرینی امید400400شهربانو جاهدیصندوق کارآفرینی امیدقایمشهر روستای ملک کال5قایم شهرمازندران

688
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارم1نکامازندران

شهربانو رضایی 

ارمی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

689

فرآوری و بسته 

بندی انواع 

میوه های 

خشک و 

خشکبار

50قایم شهرمازندران
کمربندی شهید مهدوی 

روستای ملک کال
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو صالحی 

تیلکی
صندوق کارآفرینی امید400400

1بابلمازندرانحصیر بافی690
بابل جاده حبیبی روستای 

درزیکالی آخوندی پایین
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو لطفی 

گودرزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

691
تولید لباسهای 

محلی اقوام
1محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد روستای 

6سنگ کتی آفتاب 
490490شهربانو محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

692
تولیدی پوشاک 

بانوان
1جویبارمازندران

جویبار روستای الریم خ 

3شهید کرمی گلشن 
صندوق کارآفرینی امید

شهره رسولی 

جامخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

693
سری دوزی 

لباس زنانه
5نورمازندران

نور روستای عباسا میدان 

عباسا دست چپ جنب 

امالک سید کریم حسینی

پست بانک
شهال آقاکوچکی 

زیوالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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694
معرق چوب 

(صنایع دستی)
1محمودآبادمازندران

جونی -مازندران محمودآباد 

روبروی دانشگاه پیام - کال

274پالک -5نسیم  –نور 

بانک توسعه تعاون
شهال شاکرمی 

فرد
395395

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ساریمازندرانبافته های داری695
ساری روستای پایین کوال 

وارد محله
100100شهال یحیی پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بهشهرمازندرانچرم دوزی696
خیابان - زاغمرز - بهشهر 

فرهنگ
پست بانک

شهناز توکلی 

عبدالملکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

697
پرورش گاو 

شیری
2ساریمازندران

دودانگه محمد اباد روستای 

کالمک
وزارت جهاد کشاورزی35003500شهناز رزاقیبانک کشاورزی

698

کارگاه طراحی 

و تولید فرش 

دستباف

2بابلمازندران
زعفرانکال روبروی - بابل 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000شهناز فالحبانک توسعه تعاون

1رامسرمازندرانچادرشب بافی699
روستای جنت - رامسر 

رودبار
صندوق کارآفرینی امید

شهین جنت 

فریدونی
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3آملمازندرانبومگردی700

آمل روستای کمدره جنب 

دانشگاه آزاداسالمی آیت اله 

آملی دانشجو سه

25002500شیرزاد پریداربانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

701

پرورش زنبور 

 150عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی200200شیرین ترکبانک کشاورزیروستای لزیر- شهرستان نور 1نورمازندران

702

طراحی و 

ساخت خانه و 

سازه های 

چوبی پیش 

ساخته

4بابلمازندران

-بخش الله آباد - بابل 

روستای - جادخ جدید آمل 

20شاهد - اندیکال 

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500صابر امیری اندیبانک توسعه تعاون
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4فریدونکنارمازندرانچوب بری703

جاده فریدون کنار .بنه کنار

به آمل خیابان اصلی طبقه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت16301630صادق اسفندیاربانک توسعه تعاون

704

پرورش زنبور 

داری و بهره 

برداری عسل

بانک کشاورزیقایمشهر روستای وسطی کال2قایم شهرمازندران
صادق دروگر 

وسطی کالئی
وزارت جهاد کشاورزی450450

705

تولید 

محصوالت 

چوبی و ام دی 

اف

7میاندورودمازندران

ساری بعد از عبور دوم اسرم 

نرسیده به دوربرگردان 

سمت راست جاده جدید 

2(ره)امام خمینی

بانک توسعه تعاون
صادق صادقی 

اسرمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1230492

706

طرح بسته 

بندی و 

سورتینگ 

حبوبات و 

غالت و برنج

8بابلسرمازندران
شهرستان بابلسر بخش 

بهنمیر روستا عزیزک
وزارت جهاد کشاورزی40004000صادق ولی پوربانک کشاورزی

3ساریمازندرانانبار فنی707

 4مازندران ساری کیلومتر 

جاده فرح آباد عالیواک 

روستای اوجامحله

وزارت جهاد کشاورزی30003000صادقعلی آتشرانبانک توسعه تعاون

708

طراحی و 

اجرای کارهای 

هنری چوبی

2قایم شهرمازندران

مازندران قایم شهر 

کمربندی امام به جانبازان 

۶روستای کاسگر کال کوچه 

150150صالح شیردلپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

709
 10گاو شیری 

راسی
2ساریمازندران

جاده ساری کیاسر روستای 

گردشی
بانک توسعه تعاون

صالحه جعفری 

برنتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2تنکابنمازندرانبوم گردی710
- تنکابن دوراهی لشتو

آهک چال-چالکش
صندوق کارآفرینی امید11001100صدراله امینیصندوق کارآفرینی امید
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1نوشهرمازندرانگلیم بافی711

-روستای نیرنگ-نوشهر

طبقه -26بلوک -مسکن مهر

چهارم شرقی

بانک توسعه تعاون
صدیقه اماموردی 

زاده
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رامسرمازندرانخیاطی712

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان لیماک 

اسیابسر

صندوق کارآفرینی امید
صدیقه خلعتبری 

لیماکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090

1بابلمازندرانحصیر بافی713

-جاده شهید صالحی - بابل 

 روستای درزیکالی 

بعد از - آخوندی پایین 

منزل - مسجد ولیعصر 

شیرآقا آقاجانزاده

صندوق کارآفرینی امید
صدیقه داداشی 

چاری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

714

تکمیل و 

توسعه و تجهیز 

اقامتگاه بوم 

گردی

3نورمازندران

شهرستان نور دهستان 

الویج روستای مال کال 

 بن بست 18کوچه شاهد 

شهید ناصر کریمی

500500صدیقه عبدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی715
سوادکوه زیراب روستای 

جمشید اباد
150150صدیقه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

716
مجموعه 

پذیرایی
15نوشهرمازندران

مازندران شهرستان نوشهر 

روستای انارور جنب شهرک 

هایداشت

65001254صدیقه کرمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2تنکابنمازندرانبوم گردی717

خرم - تنکابن - مازندران 

روستای - سه هزار - اباد

گلعلی اباد

300300صدیقه گلیجبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

718
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد 

چهارمحل آهی روستای آرم
بانک توسعه تعاون

صدیقه مهدی 

پور پیچا
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110
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1رامسرمازندرانچادرشب بافی719

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

صندوق کارآفرینی امید
صغری سرمشک 

رستمیان
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10501050صغری امیریبانک توسعه تعاونساری روستای مرگاو سفلی2ساریمازندرانگاو داری شیری720

721
پروار بندی بره 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000صغری خندانپست بانکساری روستای ششک2ساریمازندران

بانک کشاورزیسیمرغ روستای گوشی کال1سیمرغمازندرانجاجیم بافی722
صغری خنکدار 

سنگدهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

723

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

صفدر نادعلی 

زاده خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی20002000صفدر نیکزادبانک کشاورزیفریدونکنار روستای جزین6فریدونکنارمازندرانبسته بندی برنج724

725
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

- بندپی شرقی- بابل

روستای - دهستان سجادرود

بی نماز بلوک رودپی

پست بانک
صفرعلی 

اصغرتبار لداری
وزارت جهاد کشاورزی729729

726

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

نماورکال
بانک توسعه تعاون

صفرعلی قربان 

نیا نماور
وزارت جهاد کشاورزی500500

727
خیاطی پوشاک 

زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران روستای حربده 

9نبش بوستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صفیه حیدریبانک توسعه تعاون

728

طراحی و تولید 

محصوالت 

چرمی کیف و 

کفش دستدوز

100100صفیه کثیریبانک کشاورزیچمستان روستای مرزنده1نورمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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729

کارگاه تولید 

کابینت 

آشپزخانه

1قایم شهرمازندران

کمربندی غربی روستای 

اسکندر کال روبه روی تک 

تراش شمال

صندوق کارآفرینی امید
صمد حبیبی 

اواتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

730
خوراک آماده 

طیور
18بابلمازندران

خشرودپی، ناحیه صنعتی 

کاردیکال
بانک کشاورزی

صمد حسینجان 

زاده سرستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1300013000

731

تولیدی پوشاک 

مانتو، شلوار، )

(لباس زنانه

بانک توسعه تعاونروستای سیادرکا –بابلکنار 1بابلمازندران
صنمبر قنبری 

میکال
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

732
سورتینگ 

مرکبات
بانک کشاورزیمیاندورود روستای بادله11میاندورودمازندران

صوفی رضوانی 

بادلی
وزارت جهاد کشاورزی1100011000

733

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو300عسل 

2قایم شهرمازندران

قایمشهر خیابان کارگر 

روستای پایین افراکتی 

2کوچه توحید 

بانک کشاورزی
طاهر طاهری 

ریکنده
وزارت جهاد کشاورزی450300

734

خانه مسافر 

روستای ییالقی 

لهه شیخ موسی

1بابلمازندران
بابل بند پی شرقی روستای 

ییالقی لهه
صندوق کارآفرینی امید

طاهره آقاجانزاده 

گودرزی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

735

صنایع دستی 

منبت -چوبی

چوب

1نوشهرمازندران

-روستای خیرودکنار-نوشهر

کوچه -خ شهید ویسری

شهیدمارگیرده

150150طاهره سمرقندیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4بهشهرمازندرانتولیدی پوشاک736

مازندران بهشهر روستای 

سارو روبروی باسکول امام 

رضا کوچه شهید هاشمی 

نژاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره شهریاریپست بانک
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صندوق کارآفرینی امید400400طاهره طالبیصندوق کارآفرینی امیدروستای آهنگر کال1قایم شهرمازندرانپرورش گوسفند737

738
تجهیز کارگاه 

سفالگری
1تنکابنمازندران

- سلیمان آباد- مازندران

خیابان - روستای سلیم آباد

سفالگری

300300طاهره محبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید23کرکاس سجادی شادی 4عباس آبادمازندرانگلخانه739
طاووس خواجه 

محمدی
صندوق کارآفرینی امید15001500

1رامسرمازندرانقالی بافی740
مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای لیماک
بانک کشاورزی

طلعت پشتگاه 

قاسمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

741

تأسیس 

آزمایشگاه 

خاکشناسی

بانک کشاورزیروستای تازه آباد- نوشهر2نوشهرمازندران
طهورا یزدانی 

نیاکی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

742

پرورش گل و 

تهیه نهال )گیاه 

و بذر و قلمه و 

تولید گلدانهای 

قابل انتقال به 

با (باغ و باغچه 

ظرفیت 

گلدان 24000

در ابعاد مختلف

4چالوسمازندران

بعد - ذوات شرق - چالوس 

مزرعه  - 6از شالیزار 

سیکاس

وزارت جهاد کشاورزی600600طوبی سام دلیریصندوق کارآفرینی امید

743
پرورش ماهیان 

خاویاری
4محمودآبادمازندران

/ چهرمحل آهی/ محمودآباد

روستای آرم
وزارت جهاد کشاورزی237844750طوبی احمدیبانک کشاورزی
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744
تولید و پرورش 

گل و گیاه
1تنکابنمازندران

تنکابن لزربن خیابان 

آزادگان کوچه یاس
وزارت جهاد کشاورزی150150طوبی رحیمیصندوق کارآفرینی امید

745

توسعه زنبور 

 200عسل 

کلنی

2سوادکوه شمالیمازندران
روستای - سوادکوه شمالی 

گالشکال
وزارت جهاد کشاورزی700700طوبی مردانیبانک کشاورزی

746
تولید قالی و 

صنایع دستی
4محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

 12روستای اهلم رضوان 

 کوچه بهار2عرفان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250طیبه ابراهیمیبانک توسعه تعاون

747
 )خیاطی 

(دوخت لباس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه ایرجیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهید آباد- بهشهر 1بهشهرمازندران

748
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

چهارمحل آهی یمچی پالک 

82

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400طیبه خیریبانک توسعه تعاون

749

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

ظفر یوسف زاده 

خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی500185

750

تجهیز اقامتگاه 

بوم گردی کلبه 

عادل

1بابلمازندران

بابل جاده گنج افروز بابلکنار 

دهستان درازکال روستای 

2تیرکن کوچه گلشن 

بانک توسعه تعاون
عادل عابدی 

فیروزجایی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

751

بسته بندی 

ادویه جات و 

خشکبار

5آملمازندران
جاده هراز رینه ناحیه 

صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500عادل مرادیبانک کشاورزی

752

گل و گیاه 

گلخانه ای و 

آپارتمانی

2عباس آبادمازندران
مازندران عباس آباد کرکاس 

12شادی 
صندوق کارآفرینی امید300300عارف دلشادصندوق کارآفرینی امید
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753

تولید و بسته 

بندی میوه 

جات خشک

2بابلمازندران

 جاده 12کیلومتر . بابل

روستای هالل . جدید آمل

کارخانه حاج محمود . کال 

مومنی

وزارت جهاد کشاورزی15001500عارف مومنیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکساری روستای ماهفروز محله1ساریمازندرانبافته های داری754
عارفه درزی 

خلردی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

755
خیاطی پوشاک 

زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

1روستای شومیا غنچه 
بانک توسعه تعاون

عاطفه ساالر 

بهرستاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

756
پرورش 

بلدرچین
صندوق کارآفرینی امید400400عالیه فالحیصندوق کارآفرینی امیدملک کال10قایم شهرمازندران

2فریدونکنارمازندرانپرورش شترمرغ757

شهرستان - مازندران 

روستای - فریدونکنار 

جنب آببندان- حیدرکال 

بانک کشاورزی
عباد نوروزی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی800800

758
سردخانه باالی 

صفر
2قایم شهرمازندران

قایمشهر مرکزی روستای 

طارسی کال
وزارت جهاد کشاورزی20002000عباس افرابندپیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونبابل روستای ترک محله1بابلمازندرانریخته گری759
عباس آقاجان 

نژاد معلم
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

760

پرورش گاو 

شیری به 

 20ظرفیت 

راس مولد

بانک کشاورزیتیرتاش3گلوگاهمازندران
عباس جعفری 

تیرتاشی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3رامسرمازندراننمدمالی761
رامسر جواهرده شهرک 

نمدماالن
500500عباس حالجیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

762

تجهیز وتکمیل 

یک واحد 

پرورش 

گاوشیری به 

 20ظرفیت 

راس کل گله

وزارت جهاد کشاورزی700700عباس خلیل تاشصندوق کارآفرینی امیدبلده-شهرستان نور1نورمازندران
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وزارت جهاد کشاورزی78707870عباس روان سوزبانک کشاورزیساری روستای درازمحله5ساریمازندرانگلخانه آنتوریوم763

2آملمازندرانمجتمع ورزشی764

جاده قدیم آمل به بابل 

کوچه شهید جعفری 

روستای کته پشت

وزارت ورزش و جوانان10001000عباس فتحیصندوق کارآفرینی امید

765
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای برگه- میاندرود 1میاندورودمازندران

عباس مشهدی 

خلردی
وزارت جهاد کشاورزی250250

766

باشگاه 

بدنسازی 

توسعه و خرید )

ماشین آالت و 

(تجهیزات

1قایم شهرمازندران

- خیابان بابل- قایمشهر

روستای - جاده نظامی

روبروی حسینیه - خطیرکال

سجادیه

وزارت ورزش و جوانان15001500عباس نبی زادهصندوق کارآفرینی امید

767

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

خرید بچه 

ماهی و خرید 

غذا در مزارع 

پرورش ماهی 

گرم آبی زیر 

هکتار

1بابلمازندران
 –جاده شهیدصالحی 

روستای کشتله میدانسر
صندوق کارآفرینی امید

عباس نورعلی 

زاده کشتلی
وزارت جهاد کشاورزی150150

768
دامداری گاو 

شیری
5میاندورودمازندران

-جاده گهرباران - میاندورود 

 روستای سیاه چنار
بانک کشاورزی

عباسعلی 

خورشیدی
وزارت جهاد کشاورزی900900
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769

تجهیز و 

بازسازی و 

نوسازی ادوات 

و لوازم گاوداری 

 40شیری 

راسی و کل گله 

 راسی80

پست بانکبابلسر بهنمیر روستای کاله4بابلسرمازندران
عباسعلی هادی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی47004000

770

تولید انواع 

کنسرو 

سبزیجات 

وماهی ومرغ

بانک کشاورزیناحیه صنعتی میرود10بابلسرمازندران
عبدالحمید 

فوالدی
وزارت جهاد کشاورزی83008300

771
پرورش گل 

وگیاه زینتی
1چالوسمازندران

چالوس روستای 

سینواچشمه ابتدای روستا 

کوچه شالیزار یک

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرحمان 

دانشفر
وزارت جهاد کشاورزی900900

772
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

مازندران رامسر روستای 

لیماکش
پست بانک

عبدالرحمن 

صابری
وزارت جهاد کشاورزی500500

773
تکثیر و پرورش 

زالوی طبی
7نوشهرمازندران

مازندران نوشهر کهنه سرا 

 )خیابان ریاست جمهوری 

(پلستان 

بانک کشاورزی
عبدالرحمن 

مالئی کهنه سرا
وزارت جهاد کشاورزی50004500

774
پرورش ماهیان 

گرمابی
1بابلمازندران

روستای  –بندپی شرقی 

دولت رودبار
وزارت جهاد کشاورزی150150عبداله اصالنیصندوق کارآفرینی امید

775
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

گتاب جنوبی روستای 

یورمحله ولو کال

بانک کشاورزی
عبداله باباجانی 

ولوکال
وزارت جهاد کشاورزی10251025

776
صندوق خرد 

زنان روستایی
صندوق کارآفرینی امید400400عذرا ارفعیصندوق کارآفرینی امیدفریدونکنار روستای ازباران30فریدونکنارمازندران
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777
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

رامسر رمک خیابان مدرس 

روستای دراز پشته
بانک کشاورزی

عذرا شکوهی 

گلیوان
وزارت جهاد کشاورزی500500

778

آموزش و تولید 

چادرشب بافی 

در راستای 

احیای بافت 

سنتی

2چالوسمازندران

روستای - چالوس- مازندران

- 15کوچه الله - عربخیل

منزل شخصی محمد علی 

.156پالک - عشورنژاد

400400عذرا یگانه چاکلیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

779
تولید ادوات 

کشاورزی
6قایم شهرمازندران

جاده نظامی، روستای 

خطیرکال، واکی کال
وزارت صنعت، معدن و تجارت40003500عزت اهلل جهانیانبانک کشاورزی

1رامسرمازندرانقالی بافی780
مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای بصلکوه
بانک کشاورزی

عزت پشتگاه 

قاسمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

781
پرورش گاو 

شیری
2سوادکوهمازندران

درک - پل سفید امیرده 

رودبار
وزارت جهاد کشاورزی10481048عزیز یزدانیبانک کشاورزی

782
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200عسکری استوارهبانک کشاورزیروستای اسرم4میاندورودمازندران

783
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکیاکال روستای مال کال1سیمرغمازندران

عسکری تنکابنی 

بندپی
وزارت جهاد کشاورزی500500

784

ایجاد واحد 

نیمه صنعتی 

 رأسی 19

پرورش گاو 

شیری

2بابلمازندران
بابل جاده شهید صالحی 

روستای باالسرست
بانک کشاورزی

عسگر علیجان 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500

785
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1تنکابنمازندران

دوراهی - شیرود- تنکابن

خیابان شهید - لشتو

شریف آباد- شیرودی

صندوق کارآفرینی امید
عشرت موسی 

سروش
وزارت جهاد کشاورزی200200

786
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیساری روستای کنیم2ساریمازندران

عظمت حیاتی 

کنیمی
وزارت جهاد کشاورزی280280
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787
گل و گیاه 

گلخانه ای
2عباس آبادمازندران

مازندران عباس آبادلنگا 

روستا بااوج خیل
صندوق کارآفرینی امید

علی ابراهیم 

خیلی
صندوق کارآفرینی امید300300

788
پرورش گاو 

شیری
2بابلمازندران

بابل بخش گتاب روستای 

چاری محله چهل چراغ
بانک کشاورزی

علی ابراهیم زاده 

چاری
وزارت جهاد کشاورزی12501250

789

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس95مولد

وزارت جهاد کشاورزی11501150علی ابراهیمیبانک کشاورزیگلوگاه روستای سراج محله2گلوگاهمازندران

790
احداث مزرعه 

گاو شیری
3نوشهرمازندران

روستای -کجور - نوشهر 

گت کش
بانک کشاورزی

علی ابراهیمی 

گت کش
وزارت جهاد کشاورزی10001000

791
پرواربندی بره 

 راسی200
وزارت جهاد کشاورزی800800علی احمدیبانک کشاورزیقایمشهرروستای کرچنگ2قایم شهرمازندران

792

توسعه و تجهیز 

و تکمیل یک 

واحد پرورش 

زنبور عسل از 

 کلنی به 150

 کلنی250

1نورمازندران
روستای - چمستان - نور 

انگتارود
وزارت جهاد کشاورزی500500علی اسدیبانک کشاورزی

793
پرورش متراکم 

ماهیان گرم آبی
2بابلمازندران

روستای پایین گنج -بابل

 به 10افروز کوچه بعثت 

طرف استانه امامزاده طاهر 

 متر قبل از امازاده300

بانک کشاورزی
علی اسماعیل 

پور گنجی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1رامسرمازندرانخیاطی794

رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان قریه 

گالش محله انتهای بازار

پست بانک
علی اصغر 

اکراقلی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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795

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

مزارع پرورش 

ماهی گرم آبی 

زیر هکتار

1بابلمازندران

گتاب  –جاده شهیدصالحی 

 –یورمحله  –ولوکال - 

شوبکال

پست بانک

علی اصغر 

رمضان 

نژادولوکالیی

وزارت جهاد کشاورزی200200

796

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

شیری به 

 50ظرفیت 

راس مولد و 

 راس کل 100

گله

3آملمازندران
آمل جاده قدیم آمل به بابل 

روستای چنگمیان
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اصغر شکریپست بانک

2آملمازندرانخانه مسافر797
روستای - الریجان- آمل

السم
پست بانک

علی اصغر 

هوشمند
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

798

توسعه 

زنبورداری 

(زنبور عسل)

بانک توسعه تعاونجاده کیاسر روستای لنگر3ساریمازندران

علی اصغر 

یوسفی کل 

کناری

وزارت جهاد کشاورزی250250

799

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500370علی اصغرزادهبانک توسعه تعاون

800

تولید ماشین 

آالت کشاورزی 

(مکانیزاسیون  )

10قایم شهرمازندران

 جاده 2کیلومتر - قایمشهر 

بعد از کارخانه - نظامی 

ماشین سازی - نساجی

اسدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی اکبر اسدیبانک کشاورزی

801

پرورش گاو 

 راس 10شیری 

مولد

1گلوگاهمازندران
روستای تیرتاش روبروی 

خانه بهداشت
بانک کشاورزی

علی اکبر باقری 

تیرتاشی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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802

صنایع غذایی و 

تبدیلی تکمیلی 

کشاورزی

23تنکابنمازندران

تنکابن خیابان ابوذر 

حاتمیان خیابان شهید 

طیبی روبه روی کوچه 

مهربان انبار مواد غذایی 

حاصلی

وزارت جهاد کشاورزی100003650علی اکبر حاصلیبانک کشاورزی

803
زنبور داری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر اربه کله 

راش پشته
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اکبر حسینیصندوق کارآفرینی امید

804
تولیدی 

مصنوعات چوبی
5نکامازندران

- قلعه سر/ جاده اومال - نکا

روستای اومال
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

سورتیچی 

اوکرکائی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

805
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیگلوگاه روستای ریحان اباد5گلوگاهمازندران

علی اکبر فرجی 

ریحان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی750750

806
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

بابل بندپی شرقی روستای 

امیرده
بانک کشاورزی

علی اکبر یوسف 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی675675

807

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی و 

آپارتمانی

1عباس آبادمازندران
عباس آباد قریه پسنده علیا 

نبش کوچه الله یک
صندوق کارآفرینی امید

علی اوسط 

معصومی
صندوق کارآفرینی امید300300

808
پرورش 

گاوشیری
3قایم شهرمازندران

مازندران قایمشهر روستای 

ساروکال
بانک کشاورزی

علی آقا مقدسی 

ساروکالیی
وزارت جهاد کشاورزی700700

2بابلمازندراندستگاه نشاء809
روستای .بندپی غربی.بابل

باال سفیدتور
بانک کشاورزی

علی آقاجان پور 

نشلی
وزارت جهاد کشاورزی600600

810

پرورش گاو 

شیری به 

 راس 7ظرفیت 

مولد

1قایم شهرمازندران
قایمشهر روستای 

سیدابوصالح
بانک کشاورزی

علی بابا یونسی 

مله
وزارت جهاد کشاورزی450300
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811

خدمات 

تخصصی و فنی 

و مهندسی 

بخش 

کشاورزی، 

دامپزشکی و 

گیاه پزشکی و 

 )منابع طبیعی

(نقشه برداری

2نورمازندران
روستای نعمت - چمستان

بعد از آژانس- آباد 
وزارت جهاد کشاورزی18001800علی بناگربانک کشاورزی

812

توسعه وافزایش 

ظرفیت تولید 

عوامل مفید 

بیولوژیکی

2ساریمازندران

 جاده قایم 5ساری کیلومتر 

شهر شرفدارکال روبروی 

هتل نوید

وزارت جهاد کشاورزی13001300علی بهارلوبانک کشاورزی

813
پرواربندی 

گوساله
8محمودآبادمازندران

شهرساحلی -مازندران

روستای تجکنار-محمودآباد
وزارت جهاد کشاورزی79003071علی تابابانک کشاورزی

814

احداث و تجهیز 

یک واحد 

پرورش ملکه 

زنبور عسل به 

 1000ظرفیت 

فروند(یک هزار)

3جویبارمازندران

روستای -شهرستان جویبار

خ  –دونچال 

شهیدحیدرعلی تخم افشان

پست بانک
علی تخم افشان 

دونچالی
وزارت جهاد کشاورزی10601000
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1فریدونکنارمازندرانزنبورداری815
شهرستان - استان مازندران 

فیروزآباد- فریدونکنار 
بانک توسعه تعاون

علی حاجی 

تبارفیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی450450

816

ساخت و تولید 

و بازسازی و 

نوسازی ادوات 

و ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت496496علی حسن نیالربانک کشاورزیجاده نظامی- باغذشت 4قایم شهرمازندران

817
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
2سیمرغمازندران

شهرستان سیمرغ روستای 

تاالر پشت
وزارت جهاد کشاورزی500500علی حسین پوربانک کشاورزی

818
توسعه باشگاه 

ورزشی
3رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای لیماک 

باالتر از بازار ، باشگاه 

خلعتبری

صندوق کارآفرینی امید
علی خلعتبری 

لیماکی
وزارت ورزش و جوانان13001300

819
پرورش زنبور 

عسل
2قایم شهرمازندران

قایمشهر خ ساری رو به 

روی اتش نشانی روستای 

ریکنده

وزارت جهاد کشاورزی450450علی خناری نژادبانک کشاورزی

820
تولید و عرضه 

ماهیان سردآبی
بانک توسعه تعاونساری روستای تاکام5ساریمازندران

علی رحیمی 

تاکامی
وزارت جهاد کشاورزی190005818

821

پرورش کبک 

 قطعه 55000

ای

10نورمازندران
شهرستان نور بلده روستای 

نج
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی رضا آذربهرامپست بانک

822
تولید گل و 

گیاه زینتی
2بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

گتاب
بانک کشاورزی

علی رضا 

جعفریان جلودار
وزارت جهاد کشاورزی45004500
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823
پرورش 

گاوشیری
1قایم شهرمازندران

قایمشهرجاده کیاکال خیابان 

کشتارگاه روستای دیوکال 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی700700علی رهبریبانک کشاورزی

824
پرورش گل و 

گیاه زینتی
4میاندورودمازندران

ساری میاندورود بخش 

گهرباران روستای طبقده
وزارت جهاد کشاورزی1220420علی رییسیانبانک کشاورزی

825
تولیدی 

مصنوعات چوبی
2بابلمازندران

بابل بخش مرکزی روستای 

سلطان محمد طاهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700علی زواریصندوق کارآفرینی امید

826
کارگاه ریخته 

گری
2بابلمازندران

جاده قدیم آمل بابل 

روستای ترک محله
بانک توسعه تعاون

علی 

سلمانپورملکشاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

827
گلخانه 

لیموترش
بانک کشاورزیبهشهر روستای قره تپه5بهشهرمازندران

علی شاعری قره 

تپه
وزارت جهاد کشاورزی40003750

828

تولید مبلمان و 

تجهیزات اداری 

فراچوب

6بابلمازندران
بابل ج کیاکال ابتدای 

روستای منصورکنده
پست بانک

علی شعبانی 

خطیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

829
پرورش گل و 

گیاه زینتی
بانک کشاورزیساری دخانیات تلو باغ4ساریمازندران

علی شکری 

تلوباغی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

4نکامازندرانپرورش بوقلمون830
- شهرستان نکا - مازندران 

منزلسر- روستای خورشید 
وزارت جهاد کشاورزی110006000علی ضامنی آتنیبانک کشاورزی

831

پرورش ماهی 

در استخر دو 

منظوره

1چالوسمازندران

باالتر از - علویکال - چالوس 

-مدرسه شهید ایوب معادی 

منزل -  کوچه سرشار 

شخصی

صندوق کارآفرینی امید
علی عباسی 

لیاسی
وزارت جهاد کشاورزی650650

832
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

- بخش بندپی غربی- بابل

روستای درزیکال نوشیروانی
بانک کشاورزی

علی عزیززاده 

آری
وزارت جهاد کشاورزی980980

30بابلمازندرانقالیبافی833
-زریوران-بندپی شرقی-بابل

142پالک
پست بانک

علی علی 

پورصورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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1جویبارمازندرانصنایع چوبی834
روستای آزاد بن -جویبار

پهناب
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علی علی زادهصندوق کارآفرینی امید

835
استخر 

سرپوشیده شنا
20بابلمازندران

بابل ، جاده شهید صالحی، 

ابتدای بندپی شرقی، 

روستای صورت

پست بانک
علی علی نیاء 

حسنکالیی
وزارت ورزش و جوانان1800018000

836
تولید ماشین 

آالت کشاورزی
5آملمازندران

امل جاده امل واسکس 

روستای درزی کال
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی غالمی آهنگربانک کشاورزی

1فریدونکنارمازندرانزنبورداری837
شهرستان - استان مازندران 

فیروزآباد- فریدونکنار 
وزارت جهاد کشاورزی500500علی فیروزجاهیبانک کشاورزی

838

کارگاه تولیدات 

چوبی پیکر 

تراشی

1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

سراج محله جنب آژانس 

محمد منزل قربانیان

بانک کشاورزی
علی قربانیان 

سراجی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

839
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل بندپی غربی روستای 

لمسوکال
بانک کشاورزی

علی قلی زاده 

عسگر
وزارت جهاد کشاورزی650650

840
پرورش گاو 

شیری
1جویبارمازندران

روستای پایین رود --جویبار

پشتی
صندوق کارآفرینی امید

علی کردی 

پایین رود پشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500

841

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو200عسل 

2قایم شهرمازندران
قایمشهر خیابان ساری 

روستای پاشاکال افراکتی
بانک کشاورزی

علی محمدی 

پاشاکالیی
وزارت جهاد کشاورزی450450

842

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو300عسل 

2قایم شهرمازندران
قایمشهر ، روستای دیوکال ، 

جنب زمین فوتبال
بانک کشاورزی

علی نجاتی 

جوارمی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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843
 راس 100

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدساری روستای میارکال2ساریمازندران

علیرضا امیدیان 

سوادکوهی
وزارت جهاد کشاورزی800800

844

احداث گلخانه 

گل وگیاهان 

زینتی

2بابلمازندران
بابل روستای آهنگرکالی 

92بزرگ کوچه محراب پ
پست بانک

علیرضا بیکی 

فیروزجائی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

845
تجهیز و مرمت 

کارگاه چلنگری
1تنکابنمازندران

سلیمان - تنکابن- مازندران

روبروی - خیابان تختی- آباد

درمانگاه

صندوق کارآفرینی امید
علیرضا خانجانی 

میانرودی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

846

احداث گلستان 

 7گل محمدی 

هکتاری

1ساریمازندران
بخش دودانگه -ساری 

روستای ورمزآباد
بانک کشاورزی

علیرضا 

خورشیدی
وزارت جهاد کشاورزی1400500

3عباس آبادمازندراناحداث گلخانه847

- مشهدی سرا - عباس آباد 

شهرک امیری - خ گلها 

1روبروی گل 

صندوق کارآفرینی امید
علیرضا درویش 

امیری
صندوق کارآفرینی امید15001500

848
پرورش قارچ 

دکمه ای
1بابلمازندران

بابل جاده جدید امل 

روستای برسمنان
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا رمضانیصندوق کارآفرینی امید

849
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

-خیابان شهدا-عباس آباد

روستای پرچور
صندوق کارآفرینی امید500500علیرضا شهردمیصندوق کارآفرینی امید

850
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

روستای - بخش گتاب- بابل

درزیکال آخوند بابا
بانک کشاورزی

علیرضا نقدی 

بابایی
وزارت جهاد کشاورزی10551055

851

مکانیزایسون 

خرید -برنج

دستگاه نشاکار

صندوق کارآفرینی امیدگل کوه-عباس آباد2عباس آبادمازندران
علیرضا وهابیان 

کندبن
وزارت جهاد کشاورزی200200

852
خیـاطی 

پوشاک زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

روستای تجکنار کوچه 

82اندیشه پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عهدیه ابراهیمیبانک توسعه تعاون
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853

پرورش زنبور 

 300عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی200200عیسی اسدیبانک کشاورزیروستای لزیر- شهرستان نور 3نورمازندران

854

توسعه نگهداری 

و پرورش زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی250250عیسی زادسربانک توسعه تعاونجاده کیاسر روستای گلورد2ساریمازندران

855

پرورش 

گوسفند داشتی 

 180به ظرفیت 

راس در هر سال

3چالوسمازندران
بین - مرزن آباد - چالوس

ایکان- سنگ سرک و گویتر 
صندوق کارآفرینی امید

عیسی قطب 

سنائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

856

تولیدوبهینه 

سازی ادوات 

کشاورزی

2جویبارمازندران

نرسیده به -الریم-جویبار

جنب مسجد - سه راه قدس

حضرت ابوالفضل

بانک کشاورزی
عیسی 

کارگرالریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

857
تولید گل و 

گیاه زینتی
1تنکابنمازندران

تنکابن شیرود لشتو 

شبخوس کول منزلشخصی
وزارت جهاد کشاورزی150150غفار خزایلی نیاصندوق کارآفرینی امید

858

تولید و نصب و 

اجرای 

مصنوعات چوبی

2آملمازندران

آمل خیابان طالب آملی 

روستای آهن کتی آکاراج 

30

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000غالمحسن بویاپست بانک

859

پرورش 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

راس مولد90

بانک کشاورزیروستای تیله نو1گلوگاهمازندران
غالمحسین 

حسنی تیله نویی
وزارت جهاد کشاورزی750750

بانک کشاورزیچالوس مرزن اباد دلیر2چالوسمازندرانبوم گردی860
غالمحسین 

سامدلیری
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ساریمازندرانمنبت چوب861
ساری دودانگه روستای 

مرگاب
200200غالمرضا شیرزادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

862
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500غالمعلی ابراهیمیبانک کشاورزیخ شهید صادقی-جویبار2جویبارمازندران

863
پرورش زنبور 

عسل
2قایم شهرمازندران

قایم شهر ، انتهای خیابان 

تهران ، روستای متانکال ، 

منطقه ولی آباد ، کوچه 

رستمی

بانک کشاورزی
غالمعلی حاجیان 

برنجستانکی
وزارت جهاد کشاورزی450450

864

طرح توسعه 

واحد پذیرایی 

بین راهی 

رستوان )

تاسیسات (

گردشگری

6نکامازندران
 جاده بهشهر 6نکا کیلو متر 

جنب پایانه حمل و نقل
43002295غالمعلی کثیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ساریمازندرانچاپ باتیک865
 18بهمن کوچه 22ساری 

5درب
150150غنچه قاسمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

866
پرواربندی 

گوسفند
3ساریمازندران

-روستای اسبوکال-ساری

ابتدای خیابان شهید آذر
وزارت جهاد کشاورزی350300فاطمه اسدیبانک توسعه تعاون

867
صندوق خرد 

محلی روستایی
41میاندورودمازندران

روستای -میاندرود-ساری

-بعداز مسجد-چوکال
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه اصغری 

چوکالیی
صندوق کارآفرینی امید400400

868
خیاطی و تولید 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اکبریصندوق کارآفرینی امیدروستای سارو- بهشهر 1بهشهرمازندران

1محمودآبادمازندرانپرورش قارچ869
شهرساحلی -مازندران

روستای جوراکال-محمودآباد
وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه اکبریپست بانک

870
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی28002700فاطمه اکبریبانک کشاورزینشتارود حبیب آباد1تنکابنمازندران
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4بهشهرمازندرانپوشاک871
مازندران شهرستان بهشهر 

روستای شهیدآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه آشکارانبانک توسعه تعاون

1بابلمازندرانگلدوزی872
روستای درزی کالی - بابل 

-آخوندی پایین 
پست بانک

فاطمه آقابرارنیا 

گودرزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

873
بسته بندی 

مواد غذایی
صندوق کارآفرینی امیدآهنگرکال بیشه سر1قایم شهرمازندران

فاطمه بابایی 

آهنگرکالیی
صندوق کارآفرینی امید400400

874
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای ارزفون2ساریمازندران

فاطمه بابایی 

کرسامی
وزارت جهاد کشاورزی440440

875

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

فاطمه بابائی 

خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2تنکابنمازندرانصنایع دستی876

خیابان - آلکله - تنکابن

باالتر  –شهید بهزاد بحری 

 –کوچه حبیب  –از مسجد 

منزل شخصی حمید بحری

300300فاطمه بحریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قایم شهرمازندرانگلیم بافی877

قایم شهر جاده نظامی 

منطقه باالتجن روستا 

8خطیرکال گلستان 

بانک کشاورزی
فاطمه جان زاده 

خطیر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

878

تجهیز و 

افزایش تولید 

پرورش ماهیان 

گرم آبی

1بهشهرمازندران
روستای -بهشهر-مازندران

امامده
وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه جباریبانک توسعه تعاون

879

کارگاه سوزن 

دوزی وتکه 

دوزی

1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

خورشید کال عرب محله 

منزل احمدی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه جمال 

لیوانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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880
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای 

گاولیماک

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه جوربنیانپست بانک

881
تولید گلیم و 

جاجیم
1بهشهرمازندران

خیابان - زاغمرز - بهشهر 

شهید تقی زاده
100100فاطمه حسن پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای بریجان- نکا1نکامازندرانخیاطی زنانه882
فاطمه حسن پور 

بریجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500430

883
تولید پوشاک 

زنانه
بانک توسعه تعاونروستای ولیجه محله- نکا2نکامازندران

فاطمه خدادی 

قلعه سری
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

884
بافته های 

گلیم بافی. داری
100100فاطمه دماوندیپست بانکخیابان اسدیان- زلغمرز 1بهشهرمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

130130فاطمه دهقان پورپست بانکالریم خیابان شهید زرینی1جویبارمازندرانچادر شب بافی885
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنکا روستا چمان عبور اول1نکامازندرانگلیم بافی886
فاطمه رجب زاده 

اسرمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی887
سوادکوه زیراب روستای 

کارساالر
بانک کشاورزی

فاطمه رحمت 

زاده سرخکالئی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیساری روستای کردخیل2ساریمازندرانزنبور عسل888
فاطمه رستمی 

سوادکوهی
وزارت جهاد کشاورزی440440

889

پرورش 

یک )گاوشیری 

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امید10001000فاطمه رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای کوهسارکنده1نکامازندران

890
-صنایع دستی 

معرق منبت
1نوشهرمازندران

روستای علی -نوشهر

-خیابان آزادگان-آبادمیر

جنب چای گیالن

بانک توسعه تعاون
فاطمه رضایی 

افرمجانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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891
تولیدی پوشاک 

زنانه
2گلوگاهمازندران

جنب -روستای لمراسک

کنار -حمام وسط محل

صندوق قرض الحسنه

بانک توسعه تعاون
فاطمه رضائی 

لوجنده
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

892
پرورش 

بلدرچین
صندوق کارآفرینی امیدقایمشهر روستای کوتنا3قایم شهرمازندران

فاطمه رنجبر 

الریمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

893
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمود آباد 

روستای آهی محله خیابان 

223جانبازان پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت290290فاطمه روحانیبانک توسعه تعاون

894

طراحی و تولید 

انواع چادر شب 

و جاجیم

200200فاطمه رئوفبانک کشاورزیچمستان روستای جوربند1نورمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

895
خیاطی و تولید 

پوشاک
1بهشهرمازندران

بهشهر روستای آسیابسر خ 

چشمه ک سالمت
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه زهرا 

خوشنودی گرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدباغدشت1قایم شهرمازندرانکشت سیر896
فاطمه زهرا 

سپهری
صندوق کارآفرینی امید400400

897

تولید و پرورش 

گیاهان دارویی 

گل نرگس/ 

1بهشهرمازندران

بهشهر روستای قره تپه 

جنب سم فروشی ایمان 

سهرابی

بانک کشاورزی
فاطمه زهرا 

شاعری
وزارت جهاد کشاورزی550550

پست بانک19روستای دوک تسلیم 1قایم شهرمازندرانرودوزی الحاقی898
فاطمه زهرا علی 

نتاج منصور
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوه شمالیمازندرانبومگردی899

مازندران سوادکوه شمالی 

شیرگاه روستای چالی منزل 

شخصی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه زهرا 

نوریان راد
900900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1قایم شهرمازندرانچرم900

روستای - قایمشهر 

-اهنگرکالی بیشه سر 

- نرسیده به ایستگاه 

-روبروی تعمیرگاه توحید

کوجه شهید حجت اهلل 

شیخی

پست بانک
فاطمه سوره 

میری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1نوشهرمازندرانزنبورداری901

ازندران 

نوشهرخیرودکنارمنزل 

عباس عبادی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه شرج 

شریفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1محمودآبادمازندرانخیاطی زنانه902

مازندران محموآباد 

چهارمحل آهی روستای آرم 

7نسیم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه صادقیبانک توسعه تعاون

903
دوخت و تولید 

پوشاک زنانه
1بهشهرمازندران

-روستای قریب محله-بهشهر

منزل اول-کوچه مطهر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه صغری 

ولی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

904
تولید و فروش 

گلیم
1ساریمازندران

روستای - ساری -مازندران 

جنب مدرسه -وارد محله 

منزل - شهید طالبی 

شخصی

پست بانک
فاطمه طالبی 

کوالئی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

905
کارگاه هنرهای 

سنتی
7ساریمازندران

جنب - بلوار پاسداران-ساری

- هنرستان کشاورزی 

روستای شرفدارکال

پست بانک
فاطمه عبدالهی 

ولیک چالی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه عمرانیبانک کشاورزیچمستان روستای جوربند1نورمازندرانتولید چادر شب906
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

907
اصالح نژاد 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه عمرانیبانک کشاورزیشیرگاه روستای بشل2سوادکوه شمالیمازندران
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908

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

واحد پرورش 

ماهیان سردآبی 

نیمه متراکم

2بابلمازندران

روستای  –جاده قایمشهر 

مزرعه پرورش  –چمازکال 

جنب زمین ورزشی  –ماهی 

کاسپین

بانک کشاورزی
فاطمه غالم 

نیاچمازی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

909
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
بانک کشاورزیقایمشهر روستای گل افشان2قایم شهرمازندران

فاطمه قاسمی 

گل افشانی
وزارت جهاد کشاورزی900700

910

خرید تجهیزات 

ورزشی و 

احداث زمین 

فوتبال و 

والیبال ساحلی

بانک توسعه تعاونسنکیابسر- قلعه پایان 2گلوگاهمازندران
فاطمه قلی پور 

قلعه
وزارت ورزش و جوانان12001200

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750فاطمه کاوسیبانک کشاورزیکالردشت روستای کلنو15کالردشتمازندرانکارگاه قالیبافی911

3ساریمازندرانزنبورداری912
ساری چهاردانگه روستای 

چاچکام
بانک کشاورزی

فاطمه 

محمدپورارزفونی
وزارت جهاد کشاورزی440440

913
گل گیاه 

آپارتمانی
صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد مرگزی خشکال3عباس آبادمازندران

فاطمه محمدی 

سوخته کوهی
صندوق کارآفرینی امید300300

914
کارگاه تولیدی 

جوراب
3نوشهرمازندران

مازندران نوشهر روستای 

علویکال جنب مدرسه 

ابتدایی کارگاه جوراب 

منوچهری

بانک توسعه تعاون
فاطمه محمدی 

فروز
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

915
صندوق خرد 

زنان روستایی
30فریدونکنارمازندران

مازندران شهرستان 

فریدونکنار بخش دهفری 

روستای شیرمحله منزل 

شخصی

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه محمدیانصندوق کارآفرینی امید
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916
تولید انواع گل 

و گیاهان زینتی
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

چهارمحل آهی روستای 

آهی محله کوچه شهید 

7اسالمی شالیزار 

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مرزبندپست بانک

2عباس آبادمازندرانقالیبافی917

- سلمانشهر - عباس آباد 

خیابان شهید - اسب چین 

نبش کوی - علی خواجوی 

امیر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ناصریانبانک کشاورزی

918

پرورش 

کوسفند داشتی 

 راسی120

1قایم شهرمازندران
مازندران قایمشهر روستای 

خنار درویش
بانک کشاورزی

فاطمه نوروزی 

کوچکسرایی
وزارت جهاد کشاورزی1130850

صندوق کارآفرینی امیدنکا روستا چمان عبور اول1نکامازندرانگلیم بافی919
فاطمه نوریان 

اسرمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیساری روستای رودپشت2ساریمازندرانگاو شیری920
فاطمه هدایت 

نژاد ازاندهی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدبیزکی کوچه شهید شعبانی1جویبارمازندرانپوشاک921

1ساریمازندرانبافته های داری922
ساری جاده دریا روستای 

حمید آباد
پست بانک

فاطمه یزدانی 

حمید آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

923

طرح راه اندازی 

کارگاه گلیم 

بافی

150150فایزه ایزدیبانک کشاورزیباالتجن روستای دیزآباد5قایم شهرمازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی924
سوادکوه پل سفید روستای 

رجه
بانک کشاورزی

فائزه اسکندری 

خانقاهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1چالوسمازندران

- دوستگر - چالوس

- کوچه فقیه - دارمیشکال 

منزل شخصی

صندوق کارآفرینی امید
فتح اله جعفر 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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926

گلخانه پرورش 

سبزیجات و 

صیفی جات

1جویبارمازندران
مازندران جویبار روستای 

درویش محمدشاه
وزارت جهاد کشاورزی500500فتحعلی حیدریصندوق کارآفرینی امید

927

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 )شیری 

راس در 30

(سال 

1نورمازندران
شهرستان نور بخش رویان 

روستای کاسگر محله
بانک کشاورزی

فخرالزمان 

دیوساالر
وزارت جهاد کشاورزی300300

928

طرح تجهیز و 

خرید دام مولد 

یک واحد 

گاوداری شیری 

 15به ظرفیت 

راس گاو مولد 

از نژاد سمینتال

4نوشهرمازندران
روستای علی آباد - نوشهر

میر
بانک کشاورزی

فرامرز مشایخ 

پول
وزارت جهاد کشاورزی15501550

929
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

چهارمحل آهی روستای 

4ارمک کال گلستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت240240فرح قنبریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی15001500فرخ مرتضویبانک کشاورزیساری روستای شیرین بول2ساریمازندرانگوسفند داشتی930

931

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

فرخنده رضایی 

افرا
وزارت جهاد کشاورزی500500
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932

تولید و پرورش 

گل و گیاه 

زینتی گلخانه 

ای

2عباس آبادمازندران

روستای .عباس آباد

کوچه .(سجادیه)کرکاس

12شادی 

صندوق کارآفرینی امید500500فرخنده گلیجصندوق کارآفرینی امید

933
مجتمع ورزشی 

فردین
10بابلسرمازندران

مازندران بابلسر باقرتنگه 

پشت نیروی هوایی خیابان 

تاالر ضیافت بن بست 

احمدپور

وزارت ورزش و جوانان30002019فردین پوررضاییبانک توسعه تعاون

934

زنبورستان به 

 400ظرفیت 

کلنی فرزاد 

اکبری

وزارت جهاد کشاورزی300300فرزاد اکبریبانک کشاورزینور چمستان انگتارود3نورمازندران

935

توسعه باشگاه 

ورزشی 

چندمنظوره

2قایم شهرمازندران
- خ پیامبر اعظم- چمازکتی

باشگاه پوریای ولی
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد نبی زاده 

چمازکتی
وزارت ورزش و جوانان850850

10قایم شهرمازندرانسفرخانه سنتی936

جاده قادیکالی بزرگ بعد از 

پمب بنزین بعد از سمت 

- چپ کوی امام زاده مهدی 

مجموعه پذیرایی ماتوشو

15001500فرزانه قبادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

937

پرورش زالوی 

طبی با ظرفیت 

 الرو120000

1گلوگاهمازندران
روستای ریحان - گلوگاه 

جنب شرکت تعاونی- آباد 
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه محمودی 

ریحان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

938

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

فرزانه یوسف 

زاده خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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939
تولید پوشاک 

زنانه
1کالردشتمازندران

- شهرستان کالردشت

کوچه - روستای پیشنبور

برج پاره

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فرشته سناییبانک توسعه تعاون

940

تولید 

محصوالت 

الک  )چوبی

(تراشی

1نورمازندران
روستای افراسیاب کال کوچه 

33بهزاد صنایی پالک 
100100فرشته فتاحیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

941

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
وزارت جهاد کشاورزی500500فرشته نوروزی قرابانک توسعه تعاون

942
پرورش گاو 

شیری
1عباس آبادمازندران

مازندرام عباس آباد بخش 

مرکزی دهستان لنگا 

روستای کاظم کال

بانک کشاورزی
فرشید سام 

خانیانی
وزارت جهاد کشاورزی750750

3میاندورودمازندرانگوسفند داشتی943
شهرستان میاندرود روستای 

ماکران
بانک کشاورزی

فرضعلی اتش 

کار ولوجایی
وزارت جهاد کشاورزی11501150

944
تولیدی پوشاک 

زنانه
1بهشهرمازندران

منطقه عشرستاق -بهشهر

روستای ولو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرنگیس اسالمیصندوق کارآفرینی امید

19201920فرهاد بهزادیپست بانک16امل روستای پاشکال یاس 2آملمازندرانمعرق چوب945
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی800800فرهاد ده بندیبانک کشاورزیبهشهر روستای قره تپه2بهشهرمازندرانپرورش گوسفند946

947
تولید دستگاها 

های کشاورزی
10قایم شهرمازندران

کمر بندی شمالی روبروی 

پمپ بنزین مهمانسرا بهار 

روستای چماز کتی٤۵نارنج

بانک کشاورزی
فرهاد عسگری 

کزج
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1رامسرمازندرانقالب بافی948

رامسر، خیابان میرزا کوچک 

کوچه  –گالش محله - خان

منزل - شهید خیراله قاسمی

ابراهیم قاسمی

صندوق کارآفرینی امید
فریبا جنت 

فریدونی
6060

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

949
خیاطی پوشاک 

زنانه
2محمودآبادمازندران

مازنـدران محموداباد 

چهارمحل آهی روستای 

2آهی محله شالیزار

بانک توسعه تعاون
فریبا شیخ آهی 

محله
وزارت صنعت، معدن و تجارت240240

950
گلخانه 

سرپوشیده
2عباس آبادمازندران

-مشهدی سرا-عباس آباد

4نیلوفر
صندوق کارآفرینی امید300300فریبا عارفی نیاصندوق کارآفرینی امید

951

طرح صنایع 

دستی تابلو 

فرش ابریشم

1قایم شهرمازندران
روستای دیو - قایم شهر 

کال علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فریده بهروزیصندوق کارآفرینی امید

952
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

روستای برنجده کوچه 

7بهداشت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فریده قاسمیبانک توسعه تعاون

953

تولید گل و 

گیاهان 

پرطرفدار 

آپارتمانی

2عباس آبادمازندران

مازندران شهرستان عباس 

آباد روستای کاظم کال باغ 

علی جعفری

صندوق کارآفرینی امید
فریدون 

جعفرکاظمی
صندوق کارآفرینی امید800800

8بابلسرمازندرانتولد کود خشک954
روستای -بهنمیر- بابلسر

روشندان
بانک کشاورزی

فریدون حاجی 

بابائی
وزارت جهاد کشاورزی3000022000

955

البسه 

بیمارستانی و 

کارگاهی

3سیمرغمازندران

- کیاکال-سیمرغ -مازندران

روستای سید محله ، خ 

16ذبیحی  –شهید ذبیحی 

صندوق کارآفرینی امید
فضه رضایی 

دونچالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

956
تولید فرش و 

قالی دستباف
1رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان قریه 

لیماک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهیمه بی خوشیبانک کشاورزی
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957

توسعه و تجهیز 

کارگاه خانگی 

صنایع دستی و 

اجیم بافی

2قایم شهرمازندران

قایم شهر قایم -مازندران

محله آبندانسر بوستان 

106 پ4 بن بست 9شرقی 

200200فهیمه جمشیدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1محمودآبادمازندرانتولید گل و گیاه958

مازندران محمودآباد 

چهارمحل آهی روستای 

آهی محله خ جانبازان پالک 

209

وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه حرجپست بانک

959
کارگاه قالی 

بافی
1چالوسمازندران

خ -نجارکال-دوستگر-چالوس

-5بن بست یاس -یاس

138پالک

بانک کشاورزی
فهیمه صادق 

کوهستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

960
پرورش ماهیان 

گرمابی
1بهشهرمازندران

جاده بهشهر نکا - مازندران 

نرسیده به روستای قره تپه 

گنجه مرز بعد از ورودی 

پرورش ماهی- زمین فوتبال 

وزارت جهاد کشاورزی300300فهیمه محمودیپست بانک

961
کارگاه معرق 

چوب
300300فهیمه نصیریبانک کشاورزیفریدونکنار روستای بنه کنار6فریدونکنارمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بهشهرمازندرانقالی بافی962
کوچه -باالمحله-شهید آباد

شهید حمزه
پست بانک

فوزیه مهدی پور 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت201201

963
 36گاوشیری 

راسی
بانک کشاورزیروستای سرخ کال- ساری 3ساریمازندران

قاسم احمدی 

سرخکالیی
وزارت جهاد کشاورزی18901890

964
پرورش گاو 

شیری
1سیمرغمازندران

کیاکال روستای رکن کال 

روبروی شالیکوبی
بانک کشاورزی

قاسم 

اسدپوررکنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1بابلمازندرانتولیدی کیف965
بابل بندپی غربی شهر 

خشرودپی
صندوق کارآفرینی امید

قاسم جعفرزاده 

خوشرودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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966

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 )شیری 

راس در 30

(سال 

1نورمازندران
روستای - شهرستان نور 

سلیاکتی
وزارت جهاد کشاورزی700700قاسم مهدویبانک کشاورزی

967
تراشکاری و 

فلزکاری
2بابلسرمازندران

بابلسر بهنمیر - مازندران 

روستای گاشکال
وزارت صنعت، معدن و تجارت27252500قاسم یوسفیبانک کشاورزی

968
پرورش گاو 

داشتی
1چالوسمازندران

- مرزن آاد - چالوس 

روستای الیت
صندوق کارآفرینی امید

قباد میردار 

منصور پناهی
وزارت جهاد کشاورزی650650

969
پرورش ماهی 

سردابی
17سوادکوهمازندران

روستای شش - سواد کوه

رودبار
وزارت جهاد کشاورزی2500013120قدرت حمزه نژادبانک کشاورزی

970

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 )شیری 

(راس 20

1نورمازندران

شهرستان نور بخش 

چمستان روستای سنگ 

چالک

وزارت جهاد کشاورزی700700قدرت اهلل راعیبانک کشاورزی

971

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 20 )شیری 

(راس در سال 

1نورمازندران
شهرستان نور روستای 

انارجار
وزارت جهاد کشاورزی700700قربان بایدبانک کشاورزی

972

باغ سیاه ریشه 

و پرورش 

گیاهان دارویی

1بهشهرمازندران
بخش - بهشهر - مازندران 

یانه سر روستای کوا
وزارت جهاد کشاورزی200200قربان رجبیبانک کشاورزی

973
احداث گلخانه 

(لیموترش)
بانک کشاورزیساری روستای دامیر3ساریمازندران

قربان یوسفی 

دامیری
وزارت جهاد کشاورزی70007000
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974
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدروستای کارکم2نکامازندران

قربانعلی اکبری 

ده مالیی
850850

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

975

طرح توسعه 

کارگاه تولید 

پوشاک

پست بانک7مهستان-تازه آباد- نوشهر5نوشهرمازندران
قربانعلی تیر 

نیتلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

976

توسعه 

گارگاهی 

سفالگری سنتی

6تنکابنمازندران

خ - تنکابن - مازندران 

روستای - ابوذر حاتمیان 

سلیم آباد

600600قربانعلی محبیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

977
پرورش 

گوسفند داشتی
2بهشهرمازندران

استان مازندران بهشهر 

شهیدآباد منزل شخصی
پست بانک

قربانعلی نصیری 

تروجنی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

978

احداث یک 

واحد پرورش 

به )گاو شیری

 15ظرفیت

(راس درسال

وزارت جهاد کشاورزی12001200قربانعلی یزدپوربانک توسعه تعاونساری روستای سوته3ساریمازندران

979

پرورش گاو 

 20شیری 

جهت )راسی 

(تولید شیر

وزارت جهاد کشاورزی935935قلی پریوربانک کشاورزیروستای کفشگرکال –گتاب 1بابلمازندران

980

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

 راسی30شیری

وزارت جهاد کشاورزی700700قلی مقصودیبانک کشاورزینور روستای سلیاکتی2نورمازندران

981

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

قنبرعلی نادعلی 

زاده خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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982
 20پرورش 

راسی گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی40002000قنبرعلی یزدپوربانک توسعه تعاونروستای سوته-ساری 3ساریمازندران

983

پرورش زنبور 

 200عسل 

کلنی النگستر

2گلوگاهمازندران
گلوگاه هزارجریب روستای 

بارکال
وزارت جهاد کشاورزی700700کاظمعلی اسالمیبانک کشاورزی

1تنکابنمازندرانپرورش قارچ984

- میدان هفت تیر - تنکابن

خیابان ایرج - زنگیشامحله

کوچه یاسمن- پورقاسم 

وزارت جهاد کشاورزی150150کافیه گلیجانیصندوق کارآفرینی امید

985

احداث و بهره 

برداری از یک 

واحد پرورش 

ماهی سردابی 

 تن 40بظرفیت 

و پرورش نیمه 

متراکم

وزارت جهاد کشاورزی60003300کامران بهمنیبانک کشاورزیزیراب رستای امیرکال3سوادکوهمازندران

986

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو200عسل 

2قایم شهرمازندران

قایمشهر خیابان کارگر 

روستای پایین افراکتی 

2کوچه توحید 

بانک کشاورزی
کامران طاهری 

ریکنده
وزارت جهاد کشاورزی450450

987
زنبورداری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر اشکور 

دهستان چهل شهید 

روستای گانکسر

صندوق کارآفرینی امید
کامران لیمایی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی300300

988

پرورش گاو 

 50شیری 

رأس مولد

8بابلمازندران
- روستای گنج افروز - بابل 

روستای کبریا کال
پست بانک

کاوس شاکری 

کبریا
وزارت جهاد کشاورزی62506250

989
صندوق خرد 

زنان روستایی
30فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای نوایی 

محله
صندوق کارآفرینی امید400400کبرا محمدیصندوق کارآفرینی امید
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1کالردشتمازندرانرودوزی الحاقی990
کردیچال خ شهید یاسر 

زندی
صندوق کارآفرینی امید

کبری دیلم 

صالحی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

991
خیاطی زنانه 

صدف
1ساریمازندران

بلوار پاسداران - ساری 

خیابان ارم روستای 

زرویجان کوچه دانش پالک 

 رو به روی نانوایی آلوسی39

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری ولی پوربانک توسعه تعاون

992
توسعه پرورش 

زنبور عسل
1قایم شهرمازندران

- قایمشهر - مازندران 

روستای کرچنگ
وزارت جهاد کشاورزی450300کریم رمضانیبانک کشاورزی

993
پرورش گاو 

شیری
2بابلمازندران

بند پی شرقی - بابل 

روستا - دهستان فیروزجا

فک

بانک کشاورزی
کریم عباسی 

فیروزجاه
وزارت جهاد کشاورزی15001500

994

کارگاه تولید 

مصنوعات 

چوبی و مبلمان

پست بانکتیرتاش1گلوگاهمازندران
کلثوم جعفری 

تیرتاشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

995
خـیاطی 

پوشاک زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

 10روستای اورطشت بعثت 

بن بست

بانک توسعه تعاون
کـلثوم زارع 

وازیـک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

996

تولیدی پوشاک 

زنانه مردانه و 

بچه گانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت370370کلثوم نواببانک توسعه تعاونروستای بونده/ محمودآباد4محمودآبادمازندران
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997

احداث دامداری 

صنعتی 

روستایی گاو 

 راسی80شیری 

6بابلسرمازندران
بابلسر بهنمیر روستای 

روشندان
وزارت جهاد کشاورزی63006300کمال عرب روشنبانک کشاورزی

998

احداث کارگاه و 

فروشگاه صنایع 

دستی در 

منطقه الریجان

6آملمازندران
 منزل ۲۲شهر رینه دماوند 

اسداله اقاپور
20002000کمیل رمضانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

999
پرورش زنبور 

عسل
2گلوگاهمازندران

مازندران شهرستان گلوگاه 

روستای تیرتاش خیابان امام
وزارت جهاد کشاورزی300300کمیل عسکریبانک کشاورزی

3میاندورودمازندرانباشگاه ورزشی1000
شهرستان میاندرود روستای 

دارابکال
صندوق کارآفرینی امید

کوثر مالیی 

دارابی
وزارت ورزش و جوانان700700

1001
تولیدات چرمی 

دست دوز
1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

تیله نو روبرویخانه بهداشت 

منزل قنبروریانی

100100کوثر وریانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1002
زنبورداری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر اشکور، 

روستای تمل
صندوق کارآفرینی امید

کورش کیا 

اشکوریان
وزارت جهاد کشاورزی300300

3ساریمازندرانگاو شیری1003
ساری بلوار کشاورز روستای 

رودبار کال
وزارت جهاد کشاورزی10501050کوروش قاسمیبانک کشاورزی

1004
تولیدی مبل و 

ابزار آالت چوبی
4آملمازندران

جاده جدید آمل به بابل 

روستای هندوکال
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000کیانوش نجاتیپست بانک

1رامسرمازندرانقالی بافی1005

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای لیماک 

بن بست عارف

بانک کشاورزی
کیمیا جنت 

بابایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1006
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

- جاده جدید آمل بابل 

روستای شریعتکال
بانک کشاورزی

کیومرث اسمعیل 

پور شاهکالیی
وزارت جهاد کشاورزی640640

1007
پرورش گاو 

شیری
1آملمازندران

امل شهر امامزاده عبداله 

روستای کاسمده
وزارت جهاد کشاورزی900900کیومرث شیروانیبانک کشاورزی

1008
 10دامداری 

راسی گاو شیری
1قایم شهرمازندران

اتوبان ساری به قایمشهر ، 

روبروی - روستای المشیر 

مخابرات

بانک کشاورزی
کیومرث قاسمی 

المشیری
وزارت جهاد کشاورزی400300

1بهشهرمازندرانگلیم بافی1009
خیابان - زاغمرز - بهشهر 

شهید شیردل
200200گل پری پایندهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1010
خیاطی پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

روستای معلم کال کوچه 

56معلم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلدانه اسالمیبانک توسعه تعاون

1011

طراحی و 

ساخت تابلو 

دست ساز

2سیمرغمازندران
شهرستان سیمرغ روستای 

مری
بانک کشاورزی

گلنار نوری 

چمازکتی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1012
میناکاری روی 

ظروف مسی
200200گلناز باباییانبانک کشاورزیکالردشت روستای پی قلعه1کالردشتمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1013
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارم1نکامازندران

گنجعلی ابراهیم 

زاده ارمی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1014

تولید گل و 

گیاهان زینتی 

فضای باز

2چالوسمازندران

مرزن آباد کلنو خیابان 

اصلی بطرف سنار انتهای 

نهالستان تیمورنژاد

وزارت جهاد کشاورزی30003000گیتی تیمورنژادپست بانک
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1015

پرورش 

گوسفند دوقلوزا 

به روش علمی 

 100به ظرفیت 

راس

بانک کشاورزیروستای نجارکال –گتاب 1بابلمازندران
لیال احمدی 

نژادجلودار
وزارت جهاد کشاورزی300300

1نوشهرمازندرانبوم گردی1016
-بخش کجور- نوشهر

روستای نیمور
بانک توسعه تعاون

لیال اسحق 

نیموری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدملک کال2قایم شهرمازندرانسبزی وسیفی1017
لیال اصغری 

سنگتابی
صندوق کارآفرینی امید400400

1018

تولید و پرورش 

گل و گیاه 

زینتی گلخانه 

ای

3عباس آبادمازندران
روستای حمزه -عباس آباد

آباد
وزارت جهاد کشاورزی87508750لیال اعتمادیبانک کشاورزی

1رامسرمازندرانچادرشب بافی1019

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان نرسیده به 

بازار گالش محله جنب 

چوب بری امیری

بانک کشاورزی
لیال سورمشک 

رستمیان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1020
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای سراج محله1گلوگاهمازندران

لیال صفری 

سراجی
وزارت جهاد کشاورزی300300

10عباس آبادمازندرانقالیبافی1021

- خیابان شهدا - عباس آباد 

پایگاه - جنب مصلی 

خواهران الزهرا

وزارت صنعت، معدن و تجارت194194لیال عبدی مجدربانک کشاورزی

1022
تولیدات چرم 

دست دوز
1گلوگاهمازندران

 –گلوگاه  –مازندران 

نرسیده - روستای تیرتاش 

منزل  –به بانک تجارت 

آقای مرتضی عظیمی

بانک کشاورزی
لیال عظیمی 

تیرتاشی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1023
اقامتگاه 

بومگردی توسکا
2بهشهرمازندران

. روستای آسیابسر. بهشهر

. خیابان ایت اهلل عالمی

. کوچه شهید محمد افشار

10پالک 

بانک توسعه تعاون
لیال عقیلی 

کوهستانی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1گلوگاهمازندرانبافته های داری1024
مازندران گلوگاه روستای 

نیاال منزل علی علیپور
بانک کشاورزی

لیال علیپور تیله 

نویی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1025

تولید و تکثیر 

انواع کاکتوس 

در گلخانه

1نورمازندران

- شهرستان نور - مازندران 

خیابان - روستای عباسا 

- شهید عابد حسینی 

خیابان بهار

وزارت جهاد کشاورزی200200لیال معادی خواهبانک توسعه تعاون

1026

تولیدات 

سفالینه های د 

دست ساز

1ساریمازندران
ساری بلوار کشاورز کوچه 

توحید انتهای سمت راست
پست بانک

لیلی کورشی 

حضرت
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی1027
سوادکوه پل سفید روستای 

رجه
بانک کشاورزی

ماریا اسکندری 

خانقاهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1028
زنبورداری 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی450300مازیار علینژادبانک کشاورزیقایمشهر روستای افراکتی1قایم شهرمازندران

1029
رودوزی های 

الحاقی
1نوشهرمازندران

- روستای تازه اباد - نوشهر 

کوچه پردیس
200200مانا کسیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1030

 2گلستان 

هکتاری گل 

محمدی

3ساریمازندران
فریم - دودانگه - ساری 

روستای دینه سر
صندوق کارآفرینی امید

ماه منظر کریمی 

ایاللی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1031
پرورش زنبور 

عسل
1قایم شهرمازندران

روستای تلوک خ دهم بن 

بست سوم
بانک کشاورزی

ماهرخ جعفری 

گرزینی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1032
لباس های 

محلی اقوام
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

100100ماهرخ داردمیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی1033
سوادکوه پل سفید روستای 

ازانده
بانک کشاورزی

ماهروزه فالح 

ازاندهی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1نوشهرمازندرانسفالگری سنتی1034

-روستای کشکسرا-نوشهر

کوچه -6خیابان ولیعصر

بن بست الدن-نیلوفر

100100مایده پورمرادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1035
تولید دست 

بافته های داری
1قایم شهرمازندران

قایمشهر روستای حاجیکال 

رو به روی امام زاده قاسم
پست بانک

مائده درزی 

حاجی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1036
کارگاه ماست 

بندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مبینا صیادیصندوق کارآفرینی امید29بابل روستای رمنت گلزار 1بابلمازندران

2میاندورودمازندرانپرواربندی بره1037
روستای -میاندرود-مازندران

اسرم
بانک کشاورزی

مجتبی بالویی 

جامخانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1038

مکانیزاسیون و 

بانک نشاء سی 

هکتاری

6تنکابنمازندران
تنکابن آبکله سر کوچک 

جاده شیخ آباد
وزارت جهاد کشاورزی1046956مجتبی حاتمیبانک کشاورزی

1039
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2رامسرمازندران

مازندران رامسر هریس خ 

میرزاکوچک خان قریه 

شستا پرورش گل و گیاه 

کیهان

صندوق کارآفرینی امید
مجتبی کیهان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی23002300

1040
 10گاو شیری 

راس مولد
1نوشهرمازندران

روستای - نوشهر- مازندران

نیچکوه
بانک کشاورزی

مجتبی لهراسبی 

نیچکوهی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1041
پرورش زنبور 

عسل
2بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

غریب محله
وزارت جهاد کشاورزی780780مجتبی محمدپوربانک کشاورزی

1042

احداث گلخانه 

گلهای 

آپارتمانی به 

 300مساحت 

متر مربع

1قایم شهرمازندران
قایمشهر، جاده نظامی ، 

روستای خرما کال
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی مهدیزاده 

خرمایی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1043

تجهیز و 

افزایش تولید 

پرورش ماهیان 

گرم آبی

1بهشهرمازندران
روستای -بهشهر-مازندران

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300مجتبی نادریصندوق کارآفرینی امید

1044
توسعه کارگاه 

درودگری
2رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای لیماک
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مجید امینپست بانک

1045

تجهیز و راه 

اندازی باشگاه 

بدنسازی

2نورمازندران
نور خ شیخ فضل اله نوری 

نرسیده به دانشگاه آزاد
وزارت ورزش و جوانان600600مجید بورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید پوررمضانبانک کشاورزیروستای سالدوزکال-سیمرغ1سیمرغمازندرانگاوشیری1046

1047
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای فلیکدم
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید تکاسیبانک کشاورزی

1048
پرورش گاو 

شیری
2رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای گاو رمک
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید جوربنیانبانک کشاورزی

1049
پرورش گاو 

شیری
2نورمازندران

شهرستان نور بخش رویان 

روستای کاسگر محله
وزارت جهاد کشاورزی700700مجید صادقی فربانک کشاورزی

1050

طرح تولید 

انواع مبلمان و 

مصنوعات چوبی

20ساریمازندران
روستای - خ ارم - ساری 

زرویجان
بانک توسعه تعاون

مجید صالحی 

سیاهدشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000

1051
پرورش و تولید 

قارچ خوراکی
1قایم شهرمازندران

مازندران قایمشهر روستای 

چمازکتی ابتدای خ مسجد 

جامع

بانک کشاورزی
مجید عبدالهی 

چمازکتی
وزارت جهاد کشاورزی250200



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 

1052
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

- خوشرود پی - بابل 

روستای عالی زمین
وزارت جهاد کشاورزی595595مجید عزیززادهپست بانک

1053

دستگاه 

سورتینگ و 

ادوات کشاورزی

3قایم شهرمازندران

مازندران، شهرستان قایم 

شهر، شهر قایم شهر، ابتدای 

جاده نظامی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000مجید فقانیبانک کشاورزی

1قایم شهرمازندرانسفالگری1054

قایمشهر خیابان تهران 

پشت مصلحی نبش الله 

جنب ساختمان رستاک7

بانک کشاورزی
مجید قاسم نژاد 

آالشتی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1055
تولید و تعمیر 

کابینت چوبی
1جویبارمازندران

کوچه - گل محله -جویبار

شهید کریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مجید کریمی نیاصندوق کارآفرینی امید

1ساریمازندرانگلیم بافی1056
ساری روستای جمال الدین 

کال
بانک کشاورزی

محبوبه احمدی 

حاجیکالئی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بهشهرمازندرانپوشاک1057

شهرستان بهشهر دهستان 

عشرستاق روستای سنگ 

دره

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه شهریاریپست بانک

1ساریمازندرانبافته های داری1058

ساری روستای پایین دزا 

کوچه مهدوی ک اول سمت 

راست

150150محبوبه محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1059

پرورش گاو 

یک )شیری

روستا یک 

(محصول

صندوق کارآفرینی امیدنکا روستای کوهسار کنده1نکامازندران
محدثه بخشی 

کوهساری
صندوق کارآفرینی امید980980

1060

تجهیز و توسعه 

کارگاه تولیدی 

سفالگری

5تنکابنمازندران
تنکابن سلیمان آباد سلیم 

آباد کوزه گر محله
600600محراب محبیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بابلمازندرانچهل تکه دوزی1061

-شهرستان بابل-مازندران

روستای -بخش الله آباد

خردون کال

پست بانک
محرم علی نژاد 

اله شاه
395395

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چالوسمازندرانپرورش ماهی1062

- مرزن آباد -چالوس 

منزل - روستای پوالد کوه 

شخصی

صندوق کارآفرینی امید
محرمعلی 

اسفندیاری
وزارت جهاد کشاورزی300300

9محمودآبادمازندرانبانک نشاء1063

شهرساحلی -مازندران

روستای -خ امام-محمودآباد

شومیا

بانک کشاورزی
محسن ابراهیمی 

شومیا
وزارت جهاد کشاورزی55003150

1064

ساخت انبار 

سرد ، بسته 

بندی میوه و 

بهسازی باغ 

مرکبات و سیاه 

ریشه با هدف 

بهبود کیفیت 

میوه و تولید 

محصوالت 

صادراتی

20بابلمازندران
شهرستان بابل روستای 

کلمدان نقیب
بانک توسعه تعاون

محسن اخوان 

امیرکالیی
وزارت جهاد کشاورزی4100030990

1065
گوسفند داشتی 

 راس140
وزارت جهاد کشاورزی700700محسن تورانیپست بانکبلده کمربن1نورمازندران

1066

تجهیز سازی 

سکوی جمع 

 30آوری شیر 

تنی

7بابلمازندران

 –جاده شهید صالحی 

جنب تاالر  –بندپی شرقی 

بیشه

بانک کشاورزی
محسن جان زاده 

گلوگاه
وزارت جهاد کشاورزی45004500
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1067

گلخانه 

تولیدوپرورش 

خیار

صندوق کارآفرینی امیدروستای شورکا- جویبار 1جویبارمازندران
محسن زراعتی 

شورکایی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1068

توسعه، تجهیز، 

بازسازی 

آببندان جهت 

پرورش ماهی 

گرم آبی

2بابلمازندران
روستای - جاده قایمشهر 

علمدار
بانک کشاورزی

محسن نعمت 

زاده علمدار
وزارت جهاد کشاورزی19001900

1069
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل،جاده کیاکال،روستای 

منصورکنده
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم 

احمدی 

فیروزجایی

وزارت جهاد کشاورزی715715

3فریدونکنارمازندرانزنبورداری1070
شهرستان - استان مازندران 

فیروزآباد- فریدونکنار 
بانک کشاورزی

محمد ادبی 

فیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1071

پرورش گاو 

شیری به 

 15ظرفیت 

راس مولد

1گلوگاهمازندران
گلوگاه جاده دریا رویروی 

شرکت شیر
بانک توسعه تعاون

محمد اسماعیل 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1072
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امید300300محمد اله سرائیصندوق کارآفرینی امیدعباس آباد لنگا مشهدی سرا4عباس آبادمازندران

1بابلمازندرانمعرق چوب1073

- جاده حبیبی - بابل 

روستای درزی کالی 

روبروی - آخوندی پایین 

مدرسه ابتدایی مرحوم رضا 

زاده

پست بانک
محمد آقاجان 

زاده گودرزی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2میاندورودمازندرانبره پرواری1074

شهرستان - مازندران 

کوهدشت - میاندرود 

روستای جامخانه- شرقی

بانک کشاورزی
محمد بازاری 

جامخانه
وزارت جهاد کشاورزی3400940
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1075
سفره خانه 

سنتی
18قایم شهرمازندران

قایم شهر بعد از عبور 

خناری تاالر پشت علیا 

کوچه گلستان نهم

صندوق کارآفرینی امید

محمد باقر 

اکبری تاالر 

پشتی

50005000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1076

بسته بندی 

پودر میوه در 

ظروف کاغذی

5بابلسرمازندران

مازندران بابلسر روستای باال 

احمد کال خیابان یوسف 

6نژاد 

بانک کشاورزی
محمد 

برارخانپوراحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت26002100

1077
مجموعه 

پرورش ماهی
1بابلمازندران

جاده جدید آمل به -بابل

باال -روستای خردونکال-بابل

منزل حسن -خردونکال

پوررستم

بانک کشاورزی
محمد پوررستم 

خردونی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1078

طرح توسعه 

کلونی زنبور 

 به 33عسل 

 کلونی100

1تنکابنمازندران

شیرود واچک مروارید هفت 

کوچه شهید بهرام اشکواری 

منزل جواد ذبیحی

بانک کشاورزی
محمد جواد 

ذبیحی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1079

نازک کاری 

صنایع )چوبی

(دستی

1بابلسرمازندران

 –خ ش بهشتی  –بابلسر 

جنب  - 39کوی دانش 

آرامگاه سمیه باقرتنگه

150150محمد حاتمی بورابانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1080

شرکت بسته 

بندی فراورده 

های گوشتی 

چلیپا کناره 

کاسپین

42فریدونکنارمازندران
 جاده 7کیلومتر -فریدونکنار

روستای شیر محله _آمل 
صندوق کارآفرینی امید

محمد حبیب اهلل 

سیفی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

1081
گل و گیاه 

گلخانه ای
2عباس آبادمازندران

مازندران عباس آبادلنگا 

روستا بااوج خیل
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

خلیلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1عباس آبادمازندرانگلخانه1082

- سید محله - عباس آباد 

- خیابان گلها - مشهدیسرا 

گلخانه کاوس درویش امیری

صندوق کارآفرینی امید
محمد درویش 

امیری
صندوق کارآفرینی امید700700
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1083
کارگاه دست 

بافتهای داری
1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

اوارد جنب حسینیه منزل 

ذاکری

صندوق کارآفرینی امید
محمد ذاکری 

دماوندی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084
احداث گلستان 

گل محمدی
2ساریمازندران

ساری بخش چهار دانگه 

دهستان پشت کوه روستای 

کوات

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد ربانیصندوق کارآفرینی امید

1085
پرورش زنبور 

عسل
2بهشهرمازندران

مازندران بهشهر بخش 

یانسر روستای کواه
وزارت جهاد کشاورزی410410محمد رجبیپست بانک

1086
پرورش 

گوسفند داشتی
3بابلسرمازندران

بابلسر بخش رودبست 

دهستان پازوار روستای باال 

نقیب

بانک کشاورزی
محمد رضا 

باباجانی باالنقیبی
وزارت جهاد کشاورزی1500450

1087
گلستان گل 

محمدی
3ساریمازندران

فریم - دودانگه - ساری 

روستای سرکام
بانک کشاورزی

محمد رضا بابایی 

سرکامی
وزارت جهاد کشاورزی130130

1088

خدمات 

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی و 

غذایی

4جویبارمازندران
مازندران جویبار روستای 

سراج محله
بانک کشاورزی

محمد رضا 

عباس دخت 

پایین رودپشتی

وزارت جهاد کشاورزی40000

1089
گردشگری 

بومگردی
بانک توسعه تعاونروستای ولم- بهشهر 2بهشهرمازندران

محمد رضا 

محسنی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1090

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی محمد 

رضا مال

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد رضا مالپست بانکنور بلده روستای ناحیه3نورمازندران

1قایم شهرمازندرانتولیدی پوشاک1091
قایمشهر خ تهران عبور 

متانکال
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد رضاییانپست بانک

1092
گلستان گل 

محمدی
3ساریمازندران

- بنافت - دودانگه - ساری 

روستای پاجی
صندوق کارآفرینی امید

محمد رمضانی 

پاجی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1093
گل و گیاه 

گلخانه ای
3عباس آبادمازندران

مازندران عباس آبادلنگا 

روستا بااوج خیل
صندوق کارآفرینی امید

محمد زمان پور 

رمضان
صندوق کارآفرینی امید300300

1094

گل و گیاه 

گلخانه ای و 

آپارتمانی

صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد طالش خیل3عباس آبادمازندران
محمد صادق 

خواجه خسان
صندوق کارآفرینی امید700700

1095
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد حیدر آباد4عباس آبادمازندران

محمد صادق 

زینعلیان
صندوق کارآفرینی امید300300

1096

پرورش گاو 

شیری نیمه 

صنعتی به 

 19ظرفیت 

راس مولد

2سوادکوهمازندران
زیراب - شهرستان سوادکوه

روستای اتو
صندوق کارآفرینی امید

محمد عباسی 

اتویی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1097

خدمات انبار 

داری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

بانک کشاورزینکا روستای نوذراباد5نکامازندران
محمد عرب 

نوذری
وزارت جهاد کشاورزی60005700

1098

تولید و 

تعمیرات ادوات 

کشاورزی

بانک کشاورزیجاده کوهی خیل-جویبار1جویبارمازندران
محمد علی پنبه 

کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1099

توسعه نگهداری 

و پرورش زنبور 

عسل

بانک کشاورزیقایم شهر ، روستای دنجیکال2قایم شهرمازندران

محمد علی 

عالمی ولیک 

چالی

وزارت جهاد کشاورزی450450

1100

تولید 

محصوالت 

صنایع دستی 

کارگاهی

22002010محمد علی نادریبانک کشاورزینکا روستا آبلو11نکامازندران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1101
بسته بندی 

میوه های تازه
3قایم شهرمازندران

ارطه باالتر از دبیرستان بقیه 

اهلل سورتینگ محمد فتحی
بانک کشاورزی

محمد فتحی 

ارطه
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1102
 120زنبورداری

کلنی
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد فضل اللهیبانک کشاورزیچمستان انگتارود1نورمازندران

1103
مصنوعات 

...چوبی و 
18بابلمازندران

- روستای الله اباد - بابل

ناحیه صنعتی
پست بانک

محمد گوران 

شورکچالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1800018000

1104

تجهیز و توسعه 

و بازسازی 

استخر پرورش 

ماهی گرم آبی

7بهشهرمازندران
جاده - روستای قره تپه 

جنب شرکت پروار- زاغمرز 
وزارت جهاد کشاورزی50005000محمد ماهی چیبانک توسعه تعاون

5سوادکوه شمالیمازندراناقامتگاه1105

شهرستان _مازندران 

شهر _سوادکوه شمالی 

 _دهستان لفور _شیرگاه 

سه راه  _روستای کالیکال 

شهیدور محرابی

10001000محمد محرابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1106
تولید نخ و 

طناب
5فریدونکنارمازندران

فریدونکنار روستای بنه کنار 

نرسیده به گلزار شهدا
بانک توسعه تعاون

محمد محسن 

نصیری کناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1107
دامداری سنتی 

 راسی99
صندوق کارآفرینی امیدساری روستای طوقدار2ساریمازندران

محمد مقصودی 

تیلکی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1108

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

2سیمرغمازندران
مازندران سیمرغ روستای 

مری
بانک توسعه تعاون

محمد مهدی 

اصغرتژاد
وزارت جهاد کشاورزی2700730

1109
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدروستای نیم چاه- نکا1نکامازندران

محمد مهدی 

آشکاران
وزارت جهاد کشاورزی700700



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 

1110
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل جاده جدید امل 

کمربندی احمدچاله پی 

روستای بابلکان اولیا

وزارت جهاد کشاورزی960960محمد نبی زادهبانک کشاورزی

1111

زنبورداری و 

فرآورده های 

زنبور عسل

بانک کشاورزیروستای کوشیکال- سیمرغ 2سیمرغمازندران
محمد یعقوبی 

بایکالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1112
پرورش گاو 

شیری
3بهشهرمازندران

مازندران بهشهر رویتای 

غریب محله
بانک کشاورزی

محمداسماعیل 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی960960

1113
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
11تنکابنمازندران

مازندران، تنکابن، نشتارود، 

روستای آلکله، جنب آهن 

فروشی بحری، خیابان 

اصلی، طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
محمدجعفر 

بهرامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت88008800

1114

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

محمدجواد 

نادعلی زاده 

خرمائی

وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیقایم شهر روستای واسکس2قایم شهرمازندرانزنبورداری1115
محمدحسن 

صمدی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1116

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

 140عسل 

کلنی

2نورمازندران
دهستان -چمستان-مازندران

الویج
بانک کشاورزی

محمدحسین 

یحیی پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1117

تولید و تکثیر 

انواع گیاهان 

زینتی و 

کاکتوس بذری 

در گلخانه

2نورمازندران
رویان انتهای خیابان شهید 

کریمی
بانک کشاورزی

محمدرضا 

دیوساالر
وزارت جهاد کشاورزی200200



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 

1118

تولیدی 

نجار)درودگری

(ی

5نورمازندران

مازندران جاده نور به 

چمستان روستای نصرت 

آباد کوچه شالیزار جنب 

پمپ بنزین نعمتی پالک 

130

پست بانک
محمدرضا 

شعبان زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1119
توسعه کارگاه 

درودگری
2رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای 

شاهمراد محله جنب کارواش

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا 

مزینانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

3میاندورودمازندرانزنبور داری1120

شهرستان - مازندران

روستای عباس - میاندورود

حلمسر- آباد

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدرضا معافیبانک کشاورزی

1قایم شهرمازندرانبافته های داری1121
روستای کوتناء -قایمشهر

جنب کارخانه فرش
150150محمدرضا مهریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1122
پرورش گاو 

شیری
2آملمازندران

امل خیابان نور پایین 

خیابان لیتکوه روستای 

کارچی کال

وزارت جهاد کشاورزی16001600محمدرضا یوسفیبانک کشاورزی

1123
توسعه باشگاه 

ورزشی
2رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای کالیه 

بن

صندوق کارآفرینی امید
محمدصادق 

شاهمرادی مقدم
وزارت ورزش و جوانان300300

1124

تجهیز پرورش 

 راسی 20

اصالح نژاد گاو 

محمد .شیری

علی سبکروح

بانک کشاورزی.پل سفید روستای فلورد3سوادکوهمازندران
محمدعلی 

سبکروح
وزارت جهاد کشاورزی860860

1125
اقامتگاه بوم 

گردی مادکوه
20رامسرمازندران

رامسر دهستان سخت سر 

جواهرده روستای زرودک
بانک کشاورزی

محمدعلی کوزه 

گر
1000010000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1126
پرورش گل و 

گیاه زینتی
5آملمازندران

-بخش دابو-آمل - مازندران 

 روستای اشکار کال
بانک کشاورزی

محمدعلی 

مرادی چراتی
وزارت جهاد کشاورزی16501650

1127

طرح توسعه 

واحد گلخانه 

ای گل مریم

3قایم شهرمازندران
مازندران قایمشهر روستای 

 متری مزرعه14هردورود 
بانک کشاورزی

محمدعلی 

مرادی هردورودی
وزارت جهاد کشاورزی23002300

1128

اجرای یک 

واحد پرورش 

گوسفندداشتی 

 راسی99

وزارت جهاد کشاورزی470470محمدعلی نشومیبانک توسعه تعاونساری روستای آسیابسر3ساریمازندران

1129

پرورش ماهی 

در استخر های 

دو منظوره

1محمودآبادمازندران

مازندران محموداباد 

چهارمحل آهی روستای 

ارمک کال، خ جانباز شهید 

4توکلی ، اندیشه 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود اسدیپست بانک

1130

تولید و تعمیر 

ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی

1جویبارمازندران
جنب -کوهیخیل-جویبار

مسجد صاحب الزمان
بانک کشاورزی

محمود آقایی 

بندپی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

پست بانکجویبار1جویبارمازندرانباشگاه ورزشی1131
محمود حسن 

زاده
وزارت ورزش و جوانان700700

1132
پرورش گاو 

شیری
1جویبارمازندران

مازندران جویبار بخش 

گیلخواران روستای چرخ 

کتی

صندوق کارآفرینی امید
محمود حیدری 

چراتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1133
پرورش ماهیان 

سردابی
4بابلمازندران

بابل بند پی شرقی روستای 

سرجی کال
صندوق کارآفرینی امید

محمود 

سماکوشی گلوگاه
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1قایم شهرمازندرانکاشت نیشکر1134
مازندران قایمشهر روستای 

ریکنده
صندوق کارآفرینی امید

محمود شفاعی 

ریکنده
وزارت جهاد کشاورزی200200



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 

1135
پرورش گاو 

شیری
2ساریمازندران

- بلوار کشاورز- ساری 

کوچه بهار- بریدگی باالدزا 
بانک توسعه تعاون

محمود علی زاده 

آقمشهدی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

1بابلمازندرانالک تراشی1136

- بندپی شرقی - بابل 

بعد - روستای کوهپایه سرا 

از پل سجاد رود

150150محمود لطفی نیابانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1137

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

 راسی30

6جویبارمازندران
مازندران جویبار بخش 

گیلخواران روستای گل محله
بانک کشاورزی

محمود نوروزی 

محلی
وزارت جهاد کشاورزی3500700

1138
طرح اصالح 

نژاد گاو شیری
2سیمرغمازندران

شهرستان سیمرغ -مازندران

دهستان دینه سر-(کیاکال)
بانک کشاورزی

مختار جانبازی 

رکنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1139
 10گاو شیری 

راسی
بانک توسعه تعاونساری روستای سنته2ساریمازندران

مراد علی حسن 

نژاد دستنه
وزارت جهاد کشاورزی10501050

1140

پرورش گل 

وگیاه زینتی 

درفضای باز

2نوشهرمازندران
روستای -خیرودکنار- نوشهر

مزگاه
بانک توسعه تعاون

مراد کریمی 

شوکی
وزارت جهاد کشاورزی600300

1141

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو140عسل 

2قایم شهرمازندران
قایمشهر خیابان کارگر 

روستای افراکتی
بانک کشاورزی

مرتضی اسالمی 

افراکتی
وزارت جهاد کشاورزی640450

1142

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی300300مرتضی خلیلیبانک توسعه تعاونقایمشهر روستای تلوک1قایم شهرمازندران



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 

1143
تولید ادوات 

کشاورزی
4بابلمازندران

جاده قدیم آمل _بابل

 روستای اسبوکال 7کیلومتر 

جنب تاالر بهار نارنج انتهای 

مجتمع کارگاهی پالک 

شرکت تعاونی تولید _110

ادوات کشاورزی رباط اسبو 

بابل

بانک توسعه تعاون
مرتضی رباط 

جزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001370

1144

کارگاه صنایع 

دستی الک 

تراشی

1بابلمازندران

روستای -بندپی شرقی-بابل

منزل جان آقا -زرزمه

عزیززاده

بانک کشاورزی
مرتضی عزیززاده 

فیروزی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1145
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بند پی غربی - بابل 

روستای لمسو کال
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی ولی پور 

گشنیانی
وزارت جهاد کشاورزی850850

1146
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امید300300مرجان ابوالحسنیصندوق کارآفرینی امیدعباس آباد زیارت ور4عباس آبادمازندران

1147

پررورش گل و 

گیاه زینتی در 

فضای باز

1چالوسمازندران

- ذوات شرق - چالوس 

منزل شخصی - کوچه بهار 

ضیا جیردهی اشکوری

وزارت جهاد کشاورزی15001500مرجان احمدیپست بانک

1148

تجهیز کارگاه و 

فروشگاه 

محصوالت 

سفالگری

2عباس آبادمازندران

- کالرآباد- مازندران

- یالبندان- خوشامیان

4روبروی شالیزار 

بانک کشاورزی
مرجان موحد 

دوست
750750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1149
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

بابل بند پی شرقی روستای 

امامزاده رضا
بانک کشاورزی

مردان حاجی اقا 

نیا پریجا
وزارت جهاد کشاورزی800800

1150

خیاطی و 

طراحی دوخت 

لباس زنانه

3محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

 متری گلشهر 8ترسیاب 

44سوم پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مرسیده درزیبانک 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 

1151

تجهیز و راه 

اندازی کارگاه 

قالیبافی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه تندروبانک کشاورزینور روستای افراسیاب کال1نورمازندران

بانک کشاورزیروستای گاورمک- رامسر 1رامسرمازندرانقالی بافی1152
مرضیه چوپان 

کریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1153
پرورش گاو 

شیری
3میاندورودمازندران

-اسالم اباد- میاندرود 

روستای زاری محله
وزارت جهاد کشاورزی13501350مرضیه حقیقیبانک کشاورزی

1154
صنایع چوب و 

mdf
5بهشهرمازندران

مازندران بهشهر ابتدای کمر 

- شهید آباد - بندی 

روبروی ایران خودرو دیزل

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مرضیه صادقیصندوق کارآفرینی امید

1155
گل و گیاه 

گلخانه ای
3عباس آبادمازندران

مازندران عباس آبادلنگا 

روستا بااوج خیل
صندوق کارآفرینی امید15001500مرضیه فرجامصندوق کارآفرینی امید

1156

سرویس خواب 

و مصنوعات 

چوبی

4بابلسرمازندران
بابلسر، دهستان باقر تنگه، 

28کوچه ذوالفقاری 
بانک توسعه تعاون

مریم اسماعیلیان 

بهنمیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1157

اجرای یک 

واحد پرورش 

 راسی 240

پرواربندی بره

3ساریمازندران
ساری دهستان میاندرود 

کوچک روستای همت آباد
بانک توسعه تعاون

مریم بابایی 

همت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی32001575

1قایم شهرمازندرانسفال و لعاب1158

فرزندگان -قادیکالی بزرگ 

 روبروی پاسگاه 1فرهنگ 

حبیب پور

150150مریم باقرزادهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1159

تولید فرش 

دستباف و 

دستبافته ها

1نوشهرمازندران

- روستای تازه آباد- نوشهر

منزل آقای - رضوانیه یک

پاشا

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پاشا زانوسبانک توسعه تعاون

150150مریم ترابیبانک کشاورزیساری روستای پهنه کال1ساریمازندرانگلیم بافی1160
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1161
خیاطی پوشاک 

زنانه
2محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

 1روستای ترسیاب گلشهر 

3بن بست 

وزارت صنعت، معدن و تجارت240240مریم توکلیبانک توسعه تعاون

1162
دست بافت 

های داری
1گلوگاهمازندران

مازندران روستای تیرتاش خ 

ش اسدی عرب منزل محمد 

رضا جعفری

100100مریم جعفریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1163
بافتنی های 

سنتی
1رامسرمازندران

روستای جنت - رامسر 

رودبار
صندوق کارآفرینی امید

مریم جنت 

رستمی
6060

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1164

توسعه باشگاه 

فرهنگی 

ورزشی آرزو

1قایم شهرمازندران

قایمشهر خیابان تهران 

روستای اسکندرکال خیابان 

5امام رضا کوی امید

پست بانک
مریم حضرتی 

رودباری
وزارت ورزش و جوانان11001100

1165
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازنـدران محمودآباد 

چهارمحل آهی روستای آرم 

40پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مریم خیریبانک توسعه تعاون

1رامسرمازندرانچادرشب بافی1166

مازندران رامسر دهستان 

جنت رودبار روستای جنت 

رودبار

صندوق کارآفرینی امید
مریم شاهمرادی 

مقدم
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1167
تولید فرش 

دستباف
2محمودآبادمازندران

مازنـدران محموآباد روستای 

یوسف آباد آزادی یکم
وزارت صنعت، معدن و تجارت260260مریم صفریبانک توسعه تعاون

1168

تولید بافته 

های داری و 

گلیم . غیر داری

بافی

1بهشهرمازندران

رو . عبور غربی. گرجی محله

به روی تکیه مصطفی 

خمینی

بانک توسعه تعاون
مریم قلی پور 

گرجی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1169
احداث 

زنبورستان
بانک کشاورزیسراج محله/گلوگاه/مازندران1گلوگاهمازندران

مریم مسلمی 

سراجی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1170

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد25

1قایم شهرمازندران

قایمشهر - مازندران

کوچکسرا روستای کروا 

16گلستان 

وزارت جهاد کشاورزی300300مریم مطلبیصندوق کارآفرینی امید

1171

طرح صنایع 

دستی تابلو 

فرش ابریشم

9بهشهرمازندران
خ شهیدان - سارو- بهشهر 

منصوریان
بانک کشاورزی

مریم ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

1172
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1بابلمازندران

- دهستان فیضیه- بابل

روستای آغوزبن
بانک کشاورزی

مریم میرآقاپور 

خردمردی
وزارت جهاد کشاورزی740740

1173

تولیدی انواع 

پوشاک و 

مصنوعات 

چرمی طبی

3بابلمازندران

جاده - بخش مرکزی - بابل 

روستای ترک - قدیم آمل 

محله

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم هادی زادهپست بانک

1174
تولیدی پوشاک 

زنانه
3فریدونکنارمازندران

مازندران فریدونکنار 

روستای کاردگر محله
بانک توسعه تعاون

مریم هادیان 

مهلبانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1175
احداث باغ گل 

محمدی
3ساریمازندران

-چهاردانگه- ساری-مازندران

 پشت کوه روستای کوات
وزارت جهاد کشاورزی300300مریم یساریبانک کشاورزی

1176

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

7عباس آبادمازندران
مازندران سلمانشهر روستای 

تیالکنار
بانک کشاورزی

مژگان دلفان 

آذری
وزارت جهاد کشاورزی60006000

1177
سردخانه ثابت 

باالی صفر
23عباس آبادمازندران

روستای - عباس آباد 

ولیکستان
وزارت جهاد کشاورزی6000060000مژگان فرشادیپست بانک

1قایم شهرمازندرانسفالگری1178
قراخیل جنب کارخانه 

کنسرو سازی بهدانه
150150مژگان محمدنژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1179

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی120

بانک توسعه تعاونساری روستای میارکال1ساریمازندران
مسعود رحمانی 

واسوکالیی
وزارت جهاد کشاورزی690690

1180

تجهیز و 

افزایش تولید 

پرورش ماهیان 

گرم آبی

1بهشهرمازندران
روستای -بهشهر-مازندران

زاغمرز
وزارت جهاد کشاورزی700700مسعود رحمتیانبانک کشاورزی

1181

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

بانک کشاورزیکیاکال روستای نجارکال2سیمرغمازندران
مسعود عزیزی 

نجارکالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1قایم شهرمازندرانپرورش گوسفند1182

- خیابان ساری - قایمشهر 

روستای - شهرک یثرب 

3بن بست - تلوک 

وزارت جهاد کشاورزی250250مسعود فالحبانک توسعه تعاون

1183
واحد جوجه 

کشی
90عباس آبادمازندران

- عباس آباد- مازندران

روستا سرفقیه آباد
بانک کشاورزی

مسعود 

محمدطاهر 

اصفهانی

وزارت جهاد کشاورزی140000140000

1184
اقامتگاه دبوم 

گردی
بانک توسعه تعاونروستای کندلوس-نوشهر1نوشهرمازندران

مسعود مقیمی 

کندلوسی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1185

امادگی 

جسمانی 

تندرستی 

سالمت باشگاه

2میاندورودمازندران
شهرستان میاندرود روستای 

جامخانه
پست بانک

مسلم خائفی 

جامخانه
وزارت ورزش و جوانان15001500

1186
گوسفند داشتی 

 راسی198
وزارت جهاد کشاورزی700700مسیب تورانیبانک کشاورزیبلده کمربن2نورمازندران
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1187

گل و گیاه 

گلخانه ای و 

آپارتمانی

2عباس آبادمازندران
عباس آباد سرلنگا نرسیده 

به مدرسه
صندوق کارآفرینی امید200200مسیح سلیبنیصندوق کارآفرینی امید

1188

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

مسیح مهدی 

زاده خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1189

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش 

گوسفند 

 180داشتی

راس در سال

وزارت جهاد کشاورزی700700مصطفی اسدیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نور بخش بلده2نورمازندران

1190
تولید مبلمان 

خانگی
2نکامازندران

مازندران نکا طوسکال کوچه 

661شهید میر نیا پالک
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی 

اسفندیاری کالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1191

پرورش 

گوسفند داشتی 

 99به ظرفیت 

راس مولد

2گلوگاهمازندران
روستای لمراسک پشت 

حمام قدیم
بانک کشاورزی

مصطفی روحی 

لمراسکی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1192

باشگاه ورزشی 

و آمادگی 

جسمانی

4بابلمازندران

مازندران بابل بندپی شرقی 

گلیا بسمت نهه جنب پست 

بانک سجادرود

پست بانک
مصطفی شفیع 

زاده
وزارت ورزش و جوانان600600

1193
تولیدصنایع 

دستی چوبی
4نوشهرمازندران

- روستای نیرنگ-نوشهر

خیابان گلها
بانک توسعه تعاون

مصطفی فرجی 

پول
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1194

احداث گلستان 

گل محمدی در 

مساحت یک 

هکتار

صندوق کارآفرینی امیدروستای واوسرنو- کیاسر 3ساریمازندران
مصطفی 

محمدی واوسری
وزارت جهاد کشاورزی300300

1195
گوسفند داشتی 

راسی90
بانک توسعه تعاونساری روستای میارکال1ساریمازندران

مصطفی ولی 

زاده میارکالئی
وزارت جهاد کشاورزی900900

10بابلمازندرانشالیکوبی برنج1196
بابل، خیابان گنج افروز، 

.روستای چاری
پست بانک

مصطفی یداله 

زاده چاری
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1197
پرورش زنبور 

 کلنی140عسل
1نورمازندران

بخش - شهرستان نور

روستای کیاکال-چمستان 
وزارت جهاد کشاورزی150150مصیب کیانیبانک کشاورزی

1198
واحد تولید 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امیدزرین کال- جویبار2جویبارمازندران

مطلب امینی 

زرین کالیی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1199
کارگاه ریخته 

گری
2بابلمازندران

جاده قدیم آمل بابل 

روستای ترک محله
بانک توسعه تعاون

مطلب عابدی 

آرائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1نکامازندرانقالی بافی1200
- روستای طوسکال - نکا

جنب حسینیه
پست بانک

مطهره حیدرزاده 

نارنجباغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت340150

10ساریمازندرانخدمات ورزشی1201

مازندران ساری بلوار فرح 

اباد روبروی دانشگاه روزبهان 

روستای دیوکتی

صندوق کارآفرینی امید
مظاهر شاهرخی 

فر
وزارت ورزش و جوانان30003000

1202

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری

3تنکابنمازندران

مازندران تنکابن خرم آباد 

روستای گرماپشته گلستان 

دهم

وزارت جهاد کشاورزی20102010مظاهر گلیجبانک 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 

7نورمازندرانبانک نشای برنج1203

شهرستان -استان مازندران

روستای -شهر چمستان-نور

نعمت آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000مظاهر لطفیپست بانک

1بهشهرمازندرانتولیدی پوشاک1204
بهشهر روستای شهید اباد خ 

4ورزش ک 
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

اردشیری تروجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

4نورمازندرانتولیدی پوشاک1205
مازندران نور روستای عباسا 

جنب آرایشگاه کاویانپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500698معصومه اصغریبانک توسعه تعاون

1قایم شهرمازندرانگاو شیری1206
خیابان ساری روستای 

کرچنگ
وزارت جهاد کشاورزی700700معصومه باخدابانک کشاورزی

1207

طرح توجیهی 

گاوداری شیری 

 راسی10

1ساریمازندران
 کیلومتری ساری روستای 5

سلوکال
بانک کشاورزی

معصومه 

بذرافشان 

سلوکالئی

وزارت جهاد کشاورزی890890

1208
کارگاه چرم 

دوزی سنتی
1گلوگاهمازندران

مازندران گلوگاه روستای 

تپه منزل رحمت اهلل 

خواجوی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه 

خواجوی تپه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1209
کارگاه بافته 

های داری
1گلوگاهمازندران

گلوگاه روستای تپه منزل 

حسین خواجوی تپه
صندوق کارآفرینی امید

معصومه رضایی 

تپه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5بابلمازندرانتولیدی پوشاک1210
- جاده قدیم آمل بابل 

روستای متی کال
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه روحیپست بانک

1211
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
پست بانکنکا روستای طوسکال3نکامازندران

معصومه زرگری 

هزار جریبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000
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1212

پـروش 

ونگهداری 

زنـبور عسل به 

عنوان یک کار 

تولیدی مولد با 

 350ظرفـیت 

کلنی

1سوادکوه شمالیمازندران
مازندران سوادکوه شمالی 

شیرگاه روستای بشل
وزارت جهاد کشاورزی700700معصومه صالحیبانک کشاورزی

1213
گلستان گل 

محمدی
3ساریمازندران

- بنافت - دودانگه - ساری 

روستای سودکال
وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه صباغیصندوق کارآفرینی امید

1214
پرورش گاو 

شیری و گوشتی
1بابلمازندران

بندپی . مازندران 

خوشرودپی.غربی
بانک کشاورزی

معصومه عباس 

پور شوب
وزارت جهاد کشاورزی10951095

1215

تولید 

محصوالت 

حصیری

3محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

سرخرود روستای اورطشت 

کوچه شهید رمضان موسوی 

118پالک 

200200معصومه فالحبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1216
تولید گلیم و 

جاجیم
1بهشهرمازندران

جنب . امام ده. بهشهر

کوچه امام . مسجد قدس

محمد تقی

100100معصومه محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1217

پرورش 

گوسفند داشتی 

 50به ظرفیت 

راس

2سوادکوهمازندران
سوادکوه پل سفید روستای 

سیمت
صندوق کارآفرینی امید

معصومه ملک 

پور گردشی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1218
تولید و پرورش 

قارچ
وزارت جهاد کشاورزی150150معظم هدایتیپست بانککلوده/ روستای ناصر آباد4محمودآبادمازندران
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1قایم شهرمازندرانگلیم بافی1219

قایم شهر خیابان تهران 

 ۲۲کوچه دخانیات بهاران

کوی امام حسین

صندوق کارآفرینی امید
معقوله عابدی 

سرخی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1220
اقامتگاه بوم 

گردی
1نوشهرمازندران

روستای -کجور-نوشهر

میخساز
بانک توسعه تعاون

ملک محمد 

ملکلی میرکالیی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید400400منصوره درفشانصندوق کارآفرینی امیدقایمشهر ابجر1قایم شهرمازندرانکشت سبزی1221

1222
پرورش 

گاوشیری
2آملمازندران

-خیابان امام رضاع-آمل

روستای -21انتهای رضوان

شرمکال

وزارت جهاد کشاورزی15001500منوچهر محمدیبانک کشاورزی

1223
پرورش گاو 

شیری
3میاندورودمازندران

شهرستان میاندرود شهر 

سورک میدان امام خیابان 

شهیدان حیدرزاده

وزارت جهاد کشاورزی13001300منور الوارخیلیبانک کشاورزی

1224
مشاغل خانگی 

فرش بافی
1ساریمازندران

فریم - شهرستان ساری

روستای دینه سر- شهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت175175منیر احمدیبانک توسعه تعاون

1225
صندوق خرد 

زنان روستایی
صندوق کارآفرینی امیدفریدونکنار روستای بی نمد30فریدونکنارمازندران

منیره پاک 

سرشت
صندوق کارآفرینی امید400400

1226

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

منیره درزی 

شیخ گلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1بابلمازندرانحصیر بافی1227

-جاده شهید صالحی - بابل 

 روستای درزی کالی 

اخوندی پایین

100100منیژه شاهکالییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1228
تولیدی پوشاک 

مردانه و زنانه
1بابلمازندران

خیابان - حاجی کال- بابل

سیاهکال محله
پست بانک

منیژه یعقوب 

زاده گروی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600
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1229
تولید گل و 

گیاهان زینتی
1محمودآبادمازندران

مازندران محموآباد 

کیلومتری آمل به 8

محمودآباد روستای المیزده 

176پالک 

پست بانک
مهتاب اسدی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1230
پرورش گاو 

شیری
6آملمازندران

مازندران امل جاده امل 

واسکس روستای اشکار کال
بانک توسعه تعاون

مهجوبه مرادی 

چراتی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

1231
پرورش زنبور 

عسل
2قایم شهرمازندران

- قایمشهر - مازندران 

روستای کوتنا
وزارت جهاد کشاورزی450450مهدی آرامشبانک کشاورزی

1232
ماشین االت و 

ادوات کشاورزی
4آملمازندران

مازندران امل جاده محمود 

اباد روستای کالسر روبروی 

دو راهی اوجی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مهدی آقاییصندوق کارآفرینی امید

1233
سردخانه باالی 

صفر
صندوق کارآفرینی امیدقایمشهر روستای دیزاباد3قایم شهرمازندران

مهدی خطی 

دیزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1234
پرورش بره 

پرواری
4میاندورودمازندران

-میاندورود-مازندران

روستای بادله
بانک توسعه تعاون

مهدی رستگار 

کوالئی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1235

طرح تولید 

انواع مبلمان و 

مصنوعات چوبی

3قایم شهرمازندران

- جاده بابل - قایم شهر 

-  متر عبور قراخیل 300

گزنه کال

صندوق کارآفرینی امید
مهدی شباهت 

علمداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1236

پرورش 

گاوشیری پنج 

راس مولد

وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی شفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوذرآباد1نکامازندران

1237
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بخش - بابل  –مازندران 

فیضیه روستای - مرکزی 

گرجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی شکرالهیبانک کشاورزی
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1238

پرورش و 

نگهداری 

زنبورعسل

1جویبارمازندران
مازندران شهرستان جویبار 

روستای بیزکی منزل پدری
بانک کشاورزی

مهدی شیرخدا 

جویباری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1239

گسترش و 

خرید لوازم و 

دستگاه ورزشی 

 –بدنسازی )

(پرورش اندام 

صندوق کارآفرینی امیدخ ش صمدی- لمراسک 2گلوگاهمازندران
مهدی صفری 

تیرتاشی
وزارت ورزش و جوانان10001000

1240
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای دریاپشته
صندوق کارآفرینی امید

مهدی 

عبدالکریمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1241

طرح پرورش 

 20گاوشیری 

راسی

3قایم شهرمازندران
روستای - قایم شهر 

کرچنگ
وزارت جهاد کشاورزی33002500مهدی کاظمیبانک کشاورزی

1242
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

- درازکال  –بابلکنار 

روستای موزی کتی
بانک کشاورزی

مهدی 

کبودتبارفیروزجا

یی

وزارت جهاد کشاورزی925925

1243

فروشگاه 

اینترنتی 

mypshop.co

m

صندوق کارآفرینی امیداحمد کال- بابلسر 5بابلسرمازندران
مهدی گل باباپور 

سماکوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1244

مبلمان و 

صنایع چوبی 

چوبین کار

2جویبارمازندران
الریم خیابان سردار شهید 

عربیان نبش خیابان انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مهدی گلیصندوق کارآفرینی امید

1245
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1تنکابنمازندران

نعمت اباد خیابان کوهپایه 

کوچه شهید شفیعی
وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی مجدیصندوق 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 

1246
پرورش گاو 

شیری
3فریدونکنارمازندران

شهرستان - استان مازندران 

روستای حسن - فریدونکنار 

(فیروزاباد شرقی)آباد 

بانک کشاورزی
مهدی محمدی 

فیروزجایی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1247

احداث گلخانه 

پرورش گل و 

گیاه آپارتمانی

2عباس آبادمازندران

-عباس آباد-مازندران

 جاده عباس آباد 5کیلومتر 

روستای کاظم -به کالردشت

کال روبروی مسجد 

امیرالمونین

صندوق کارآفرینی امید
مهدی مهاجری 

امیری
صندوق کارآفرینی امید800800

1248
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی مهدویپست بانکروستای شهنه کال/ آمل4آملمازندران

2آملمازندرانباشگاه ورزشی1249
آمل روستای وسطی کال 

جنب سالن ورزشی
پست بانک

مهدی میانکاله 

سماکوش
وزارت ورزش و جوانان10001000

1250

مجموعه اقامتی 

و پذیرایی و 

گردشگری 

کوهساران

3قایم شهرمازندران

، - قایمشهر ، خ ساری 

روستای کوتنا ، کوهساران 

23شمالی 

بانک توسعه تعاون
مهدی یونسی 

کوتنایی
900900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسوادکوه زیراب سرخ کال1سوادکوهمازندرانگلیم بافی1251
مهدیه السادات 

عمادی سرخی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکالردشت طویدره1کالردشتمازندرانگلیم بافی1252
مهدیه دلفان 

آذری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1253
کارگاه چرم 

دوزی
4محمودآبادمازندران

محمودآباد خیابان امام 

روبروی سینما سابق جنب 

6پاساژ خسروی پالک

400400مهران زروکبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1254
اقامتگاه بوم 

گردی
500500مهرانگیز رنجبرصندوق کارآفرینی امیدروستای استخر پشت1نکامازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ساریمازندرانبافته های داری1255
 بهمن 22ساری انتهای 

روستای اخور کش
101100مهرانگیس مسافرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1256

تولید و پرورش 

سبزی و صیفی 

گاخانه ای

2بابلمازندران
-الریمی-جاده قایمشهر-بابل

روستای تراجیکال
بانک کشاورزی

مهرداد جان پور 

تراجی
وزارت جهاد کشاورزی26502650

24قایم شهرمازندرانهتل تک ستاره1257
- جاده نظامی - قایم شهر 

روستای سراج کال
پست بانک

مهرداد زارع نژاد 

دیوکالیی
1600016000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1258
پرورش گاو 

شیری
1رامسرمازندران

مازندران رامسر روستای 

لیماک الم
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد طالش 

قنبری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1259
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
2سوادکوه شمالیمازندران

-لفور-سوادکوه شمالی

بورخانی
بانک کشاورزی

مهرعلی 

جمشیدی 

بورخانی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1260

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

2آملمازندران

خیابان –چاکسر 

روستای نوده –شهیدبهشتی 

هراز پی

وزارت جهاد کشاورزی25002500مهرنوش حضرتیبانک کشاورزی

1261
پرورش گل و 

گیاه زینتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهرنوش خیریصندوق کارآفرینی امیدنکا روستای زرندین3نکامازندران

1قایم شهرمازندرانسفال سرامیک1262

مازندران قایم شهر 

قادیکالی بزرگ روبه روی 

پاسگاه

150150مهسا اردستانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1263
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد حیدر آباد3عباس آبادمازندران

مهال اصغر 

حیدری
صندوق کارآفرینی امید300300

1264
پرورش دام 

سبک و سنگین
بانک کشاورزیکاردگر محله فریدونکنار2فریدونکنارمازندران

مهناز حسن زاده 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی750750
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1265

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

صندوق کارآفرینی امیدقایمشهر روستای ملک کال50قایم شهرمازندران
مهناز صفری 

ملک کالیی
صندوق کارآفرینی امید400400

1سوادکوهمازندرانخانه مسافر1266
سوادکوه زیراب جوارم کنار 

حسینیه جوارم
بانک توسعه تعاون

مهناز قلی پور 

آرائی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قایم شهرمازندرانگلیم بافی1267
روستای پاشا - قایم شهر 

کال بیشه سر افراکتی
پست بانک

مهناز محسنیان 

کوچکسرایی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1268

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی

1عباس آبادمازندران
مازندران عباس آباد 

روستای ماشااهلل آباد لنگا
صندوق کارآفرینی امید

مهوش 

ماشابااوجی
صندوق کارآفرینی امید300300

1269
زنبورداری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای تنگدره
وزارت جهاد کشاورزی300300مهین جوربنیانصندوق کارآفرینی امید

1270
گلیم و جاجیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدکالردشت کلنو1کالردشتمازندران

مهین دخت 

سنایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1271
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

سرخرود روستای علی آباد 

جنب شالیزار هفتم

بانک توسعه تعاون
مهـین رضـازاده 

دون
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1272

تولید گل و 

گیاه زینتی و 

نهال

1تنکابنمازندران

تنکابن کوچه شهید 

ابراهیمی کوچه پامچال 

1ساختمان سما 

وزارت جهاد کشاورزی150150مهین شکوریصندوق کارآفرینی امید

2آملمازندرانمصنوعات چوبی1273
امل دابودشت روستای 

موسی محله
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480موسی احمدیپست بانک

1جویبارمازندرانصنایع چوبی1274
جویبار بخش گیلخواران 

روستای کردکال
صندوق کارآفرینی امید

موسی عالی 

کردکالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

1275
فرش دستباف 

ودستبافته ها
2ساریمازندران

دهستان گرماب -چهاردانگه

روستای خالخیل
بانک کشاورزی

میترا فرخ زاد 

رستمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1276
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2آملمازندران

امل دهستان دشت سر 

روستای معلم کال
وزارت جهاد کشاورزی993630میثم غالمیپست بانک
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1277
زنبور داری و 

فراوری عسل
1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

سخت سر روستای اربه کله
صندوق کارآفرینی امید

میثم مشایخ 

ملکی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1278

تولید ظروف 

سرامیکی 

آشپزخانه و 

کاشی سنتی

4آملمازندران
امل روستای کالکسر اول 

قرق
22062206میثم ناصرنژادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1279

پرورش گلخانه 

سبزیجات و )ای

(صیفی جات

2فریدونکنارمازندران
روستای سوته - فریدونکنار 

3خیابان امام رضا 
بانک توسعه تعاون

میر حسن 

موسویان سوته
وزارت جهاد کشاورزی700513

1280

پرورش 

ونگهداری زنبور 

عسل به 

 250ظرفیت 

کندو

2قایم شهرمازندران
قایم شهر روستای وسطی 

کال
بانک کشاورزی

میالد دروگر 

وسطی کالیی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1281
پرورش گل و 

گیاه
صندوق کارآفرینی امیدشیرود روستای برامسر2تنکابنمازندران

میالد مصطفی 

منتقمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1282

 رأس 45

 گوسفند داشتی

مولد

بانک توسعه تعاونساری روستای گالشکال1ساریمازندران
میالد مظلومی 

گالشکالیی
وزارت جهاد کشاورزی550550

وزارت جهاد کشاورزی200200مینا قربانی ولوکالبانک توسعه تعاونکیاکال شهرک شهید بهشتی1سیمرغمازندرانگلخانه'1283

1284

توسعه و تجهیز 

واحد پرورش 

گاو شیری

1بابلمازندران
روستای - درازکال - بابلکنار 

هلی خال
وزارت جهاد کشاورزی925925نادر پویشبانک کشاورزی

1285
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونساری روستای پاشا کال2ساریمازندران

نادر رضوانی 

حاجیکال
وزارت جهاد کشاورزی10501050
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1286
پرورش گاو 

شیری
1آملمازندران

دهستان -امل-مازندران

روستای - باالخیابان لیتکوه

کاسمده

وزارت جهاد کشاورزی700700نادر یحیی پوربانک کشاورزی

1287
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
وزارت جهاد کشاورزی600400نادعلی شعبانیبانک کشاورزیقایمشهر روستای جنید1قایم شهرمازندران

1288
تولید ادوات 

کشاورزی
بانک کشاورزیروستای انارمرز- جویبار 3جویبارمازندران

ناصر مسعود 

بهنمیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1289
گاوداری شیری 

راسی10
وزارت جهاد کشاورزی10501050ناصر وسگر کیاسربانک کشاورزیچهاردانگه روستای گرماب2ساریمازندران

1سیمرغمازندرانگلیم بافی1290
سیمرغ کیاکال روستای 

مالکال
بانک کشاورزی

ناهید خانی 

کوچکسرایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1291
شیشه دست 

ساز
195195ناهید زمانیپست بانکساری کیاسر روستای نوکنده1ساریمازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1292

تکمیل 

تجهیزات 

باشگاه ورزشی

2نکامازندران

- دهستان قره طغان -نکا

جنب -روستای خورشید 

دهیاری

وزارت ورزش و جوانان600600نبی اهلل پازاجبانک توسعه تعاون

1293

سورتینگ 

وبسته بندی 

برنج وحبوبات

7جویبارمازندران
جویبار روستای پهناب 

تالش محله
بانک کشاورزی

نبی اله نعمتی 

مشک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی70004050

1294

تجهیز و تکمیل 

یک واحد 

پرورش گاو 

شیری به 

 30ظرفیت 

راس کل گله

1نورمازندران
شهرستان نور بخش رویان 

روستای کاسگر محله
وزارت جهاد کشاورزی700700نبی دیوساالربانک کشاورزی

1295
پرورش دام 

سنگین
وزارت جهاد کشاورزی850850نجیبه آخوندیبانک کشاورزیهزاجریب روستای بیشه بنه2بهشهرمازندران
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2بابلسرمازندرانتولید پوشاک1296
میدان امام حسین، روستای 

7شورک، پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000500ندا اکبرنیابانک توسعه تعاون

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی1297
سوادکوه پل سفید کندوان 

کوچه شهید نژادی
150150نرگس احمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1298
گلستان گل 

محمدی
3ساریمازندران

- بنافت - دودانگه - ساری 

روستای دادو کال
صندوق کارآفرینی امید

نرگس طالبی 

دادوکالیی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1299

 14ظرفیت 

راس گاو شیری 

مولد

بانک توسعه تعاونروستای ماشین کال-ساری3ساریمازندران
نرگس نادری 

سفیدارگله
وزارت جهاد کشاورزی14701470

1300

طرح نوسازی و 

بهسازی واحد 

پرورش)گاوداری

( تلیسه

8بابلسرمازندران
روستای باال احمد -بابلسر

شرکت تلم- کال
پست بانک

نریمان حاجی 

بابایی
وزارت جهاد کشاورزی2500025000

1301
اصالح نژاد 

گاوشیری
2سوادکوه شمالیمازندران

سوادکوه شمالی لفور روستا 

عالم کال
وزارت جهاد کشاورزی500500نریمان وحیدیبانک کشاورزی

1302
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نزله رجبی نسبصندوق کارآفرینی امیدروستای شهید اباد4بهشهرمازندران

1303
طرح گاو شیری 

راسی19
4سوادکوهمازندران

سوادکوه پل سفید آزادمهر 

روستای درکو رودبار
وزارت جهاد کشاورزی15001500نساء فتاحیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیساری روستای ریگ چشمه2ساریمازندرانپروار بندی بره1304
نسرین رستمی 

ریگ چشمه
وزارت جهاد کشاورزی940940

1305

کارگاه سری 

دوزی لباس 

زنانه

3تنکابنمازندران

روستای نعمت - ولی آباد 

- کوچه کشاورزان - اباد

1شالیزار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نسرین مجدیبانک توسعه تعاون

1306
گل و گیاه 

گلخانه ای
3عباس آبادمازندران

عباس آباد لنگارود غربی 

پرچور
صندوق کارآفرینی امید500500نسرین هوشنیصندوق کارآفرینی امید
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1307
پرورش ماهی 

سردآبی قزل آال
3آملمازندران

 روستای 12آمل کیلومتر 

رزکه
وزارت جهاد کشاورزی15001500نصراله اسماعیلیپست بانک

1308
گل و گیاه 

گلخانه ای
2عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد سر لنکا 

کرکاس سجادیه
صندوق کارآفرینی امید

نظر علی شریف 

نژاد
صندوق کارآفرینی امید10001000

1309

توسعه پروش 

 20گاو شیری 

راسی

1قایم شهرمازندران

چشمه - خ ساری- قایمشهر

انتهای - روستای کوتنا- سر

محل

بانک کشاورزی
نظرعلی میرزایی 

کوتنایی
وزارت جهاد کشاورزی900700

1310
خدمات اقامتی 

(متل)
13نوشهرمازندران

- روستای امیررود- نوشهر

روبروی اداره شیالت
30001200نعمت اله گل زادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1311
پرورش گاو 

راسی15شیری 
1بابلمازندران

- بخش الله آباد- بابل

روستای کاری پی
وزارت جهاد کشاورزی12401240نعمت قلی پوربانک کشاورزی

1312
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امیدعباس آباد لنگا مشهدی سرا2عباس آبادمازندران

نغمه علی 

تواسونی
صندوق کارآفرینی امید13001300

1313
پرورش گاو 

شیری و بره
وزارت جهاد کشاورزی20002000نقی عرب خزایلیبانک کشاورزیمیاندرود روستای ولوجا7میاندورودمازندران

1314
معرق و منبت 

چوب
1بابلمازندران

بابل بندپی شرقی روستای 

تهمتن کال
300300نگار پاشای امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1315

پرورش 

گوسفند داشتی 

 95به ظرفیت 

راس مولد

وزارت جهاد کشاورزی500500نوابه شیخ محلهصندوق کارآفرینی امیدروستای ریحان اباد1گلوگاهمازندران

1316
راه اندازی انبار 

فنی میوه
3ساریمازندران

- انتهای دخانیات - ساری 

جنب - روستای تلوباغ 

سورتینگ برادران خلیلی

پست بانک
نورعلی خلیلی 

تلوباغی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1317
تولیدی پوشاک 

مردانه و زنانه
1بابلمازندران

- روستای اهلل چال- بابل

خیابان -کوچه جواد صلحدار

696اصلی پالک 

بانک توسعه تعاون
نورعلی مشهدی 

زاده اله چالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک کشاورزیساری روستای مسکوپا2ساریمازندرانگوسفند داشتی1318
نوروز رستگار 

مسکوپایی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1319

پرورش زنبور 

 250عسل 

کلنی

3نورمازندران
شهرستان نور الویج 

روستای کیاکال
وزارت جهاد کشاورزی300300نوروز علیزادهبانک کشاورزی

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی1320
سوادکوه پل سفید روستای 

اوریم
بانک کشاورزی

نوش آفرین 

انتقامی اوریمی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1321

طراحی و تولید 

و تعمیر 

کولتیواتور 

کوچک و 

روتیواتور باغی

2قایم شهرمازندران

-خ تهران-قایمشهر-مازندران

کوچه -روستای شهرودکال

6ک شهرود-شهرودکال

بانک کشاورزی
نوید مهری 

خنکداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1322
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بابل بند پی غربی روستای 

لمسو کال
بانک کشاورزی

نیما ابراهیم نژاد 

لمسو
وزارت جهاد کشاورزی320320

3بابلسرمازندرانپرورش ماهی1323
بابلسر روستای درزی محله 

آبندان درزی محله
وزارت جهاد کشاورزی138461400نیما یونس نژادپست بانک

1324
طرح پروار 

بندی بره
صندوق کارآفرینی امیدروستای ساروکال- قایم شهر 1قایم شهرمازندران

نیره صادق زاده 

نماور
وزارت جهاد کشاورزی300300

1325

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

1قایم شهرمازندران
مازندران قایم شهر روستای 

خرماکال
بانک توسعه تعاون

نیره مهدی زاده 

خرمائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تنکابنمازندرانقالیبافی1326

تنکابن کشکو کبودکالیه 

جنب دفتر شورای اسالمی و 

دهیاری

پست بانک
هاجر باقرپسند 

تمیجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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1327

گلستان گل 

 3محمدی 

هکتاری

4ساریمازندران
- بنافت - دودانگه - ساری 

روستای درزیکال
بانک کشاورزی

هاجر خاتون 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1328

اشتغال 

روستایی طرح 

کارگاه چرم 

دوزی

1گلوگاهمازندران

مازندران روستای سراج 

محله جنب سالن ورزشی 

منزل محمد نوری

بانک کشاورزی
هاجر فدائی تیله 

نوئی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بابلمازندرانتولیدی پوشاک1329

روستای درزی کال - بابل 

- باال محله - آخوندی باال

 ، خیابان 2/1کوچه اهلل نیا 

بهشت فاطمه ، طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
هاجر مکاری 

امیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

1330

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

گلخانه

2سیمرغمازندران
مازندران سیمرغ روستای 

مری
وزارت جهاد کشاورزی2700730هادی اصغرنژادبانک توسعه تعاون

1331
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

مازندران بابل جاده شهید 

صالحی بخش گتاب سه راه 

زعفران کال خیابان گلستان

بانک کشاورزی
هاشم آقابابانتاج 

جلودار
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1332
تولید پوشاک 

زنانه
1محمودآبادمازندران

مازندران محمودآباد 

روستـای سـرخرود وزرا 

محله

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هانیه اکبریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی300300هدایت غفاریصندوق کارآفرینی امید29114126864قایم شهرمازندرانپرورش گوسفند1333

1334
سفالینه دست 

ساز
1سیمرغمازندران

سیمرغ روستای نجارکال 

قدیم
بانک کشاورزی

هدیه مشهدبان 

کوچکسرایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1335

پرورش گاو 

شیری به 

ظرفیت راس 

مولد10

2سوادکوهمازندران
-آالشت–شهرستان سوادکوه

 روستای پارسی
وزارت جهاد کشاورزی12401240هرمز رحیمیبانک کشاورزی

1336
گلخانه گل 

وگیاهان زینتی
2تنکابنمازندران

تنکابن نشتارود کترا انتهای 

بن بست پنجم
وزارت جهاد کشاورزی60006000هما آقاییبانک کشاورزی

1337

توسعه، تجهیز 

و بازسازی 

مزارع پرورش 

ماهی گرم آبی 

زیر هکتار

1بابلمازندران

 –جاده قدیم آمل به بابل 

ابتدای  – 5کیلومتر 

روستای  –کمربندی جنوبی 

بوله کال

پست بانک

همت 

غالمرضایی متی 

کالیی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1338
پرورش 

گوسفند داشتی
1بابلمازندران

بابل بند پی غربی خوش 

رود خرابه خوشرودپی
وزارت جهاد کشاورزی10001000همت محمدزادهصندوق کارآفرینی امید

2آملمازندرانگلخانه1339

آمل جاده دوراهی اوجی 

آباد روستای رودبار هرازپی 

ابتدای روستا

صندوق کارآفرینی امید500500هوشنگ گرناییصندوق کارآفرینی امید

1ساریمازندرانطراحی لباس1340
ساری دخانیات روستای 

تلوباغ
پست بانک

وجیهه شکری 

تلوباغی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1341
پرورش زنبور 

عسل
1قایم شهرمازندران

قایمشهر پل هوایی روستای 

فوالدکال
بانک کشاورزی

وحید خانلری 

گلزین
وزارت جهاد کشاورزی450300

1342
تجهیز هتل 

آپارتمان
8تنکابنمازندران

جاده -دوهزار-تنکابن

هتل سیاالن-دوهزار
پست بانک

وکیل جعفری 

زرج آبادی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

1343

طرح تجهیز و 

خرید دام مولد 

یک واحد 

گاوداری شیری 

 15به ظرفیت 

راس گاو مولد

3نوشهرمازندران
روستای - کجور- نوشهر

لشکنار
بانک کشاورزی

ولی احمدی 

لشکناری
وزارت جهاد کشاورزی22502250

1344
پرورش زنبور 

عسل و توسعه
2تنکابنمازندران

خیابان .خرم اباد

176پالک .شریگرز.انقالب
وزارت جهاد کشاورزی600600ولی اهلل شایقیپست بانک

1345

پرورش 

گوسفند داشتی 

 20با ظرفیت 

راس مولد

2گلوگاهمازندران

- گلوگاه - مازندران 

بلوار امام - روستای تیرتاش 

جنب قرض - خمینی 

الحسنه

صندوق کارآفرینی امید
ولی اله جعفری 

تیرتاشی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای سمسکنده1ساریمازندرانگوسفند داشتی1346
ولی اله صالحی 

سمسکنده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1347
تولید لیموترش 

گلخانه ای
2آملمازندران

جاده آمل دوراهی اوجی اباد 

روستای رودبار هرازپی
صندوق کارآفرینی امید20002000ولی اله صیادیصندوق کارآفرینی امید

1348
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
1بابلمازندران

روستای - بابلکنار- بابل

شیردارکال
بانک کشاورزی

ولی آقاجانی 

ختکدار
وزارت جهاد کشاورزی13251325

1349
پرورش قارچ 

دکمه ای
وزارت جهاد کشاورزی200200ولی باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای تیرتاش- گلوگاه 1گلوگاهمازندران

1350
پرورش 

گوسفند داشتی
1سیمرغمازندران

شهرستان سیمرغ 

سوخت ابندان..روستای
وزارت جهاد کشاورزی500500ولی بوداغیبانک کشاورزی
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1351
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
2تنکابنمازندران

تنکابن سه هزار روستای 

توساکوتی
وزارت جهاد کشاورزی300300ولی زرودیصندوق کارآفرینی امید

1352

طرح توجیهی 

گاوداری شیری 

 راسی10

بانک کشاورزیساری روستای امره3ساریمازندران
ولی ولی پور 

امرئی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

1قایم شهرمازندرانگلیم بافی1353

روستای گزنه کال روبروی 

کوچه شاه عباسی منزل 

استیجاری حسن پور

پست بانک

ونوس 

سوادکوهی 

ماهفروجکی

150150
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1354
تولیدمصنوعات 

چوبی
10قایم شهرمازندران

قایمشهر، کمربندی میدان 

امام به جانبازان، روستای 

پرچیکال

بانک توسعه تعاون
وهاب یحیی زاده 

خطیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

150150ویدا میرزاپورصندوق کارآفرینی امیدساری روستای میارکال1ساریمازندرانسفالگری سنتی1355
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1356

تولید زغال از 

ضایعات 

کشاورزی

5آملمازندران
روستای - آمل - مازندران

هلی کتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25001160یاسر اصغریبانک توسعه تعاون

1357

تولید و پرورش 

سبزی و صیفی 

گلخانه ای

2بابلمازندران
-الریمی-جاده قایمشهر-بابل

روستای تراجیکال
بانک کشاورزی

یاسر باباجانی 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی32003200
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1358

احداث و بهره 

برداری از یک 

واحد کارگاه 

پرواربندی بره 

 190به ظرفیت 

راس در یک 

دوره

بانک توسعه تعاونزیدسفلی- جاده گهرباران 2میاندورودمازندران
یاسر عباس زاده 

زیدی
وزارت جهاد کشاورزی188034

1359

ذخیره سازی 

ونگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه 

دومداره

6بابلمازندران
بخش الله آباد سپاه - بابل 

دانش روستای مرزبال
وزارت جهاد کشاورزی50004100یاسر فایزبانک کشاورزی

1360

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

1کالردشتمازندران
کالردشت پیمبور پایین 

محل
وزارت جهاد کشاورزی500500یاسر مهدیانبانک کشاورزی

1361

خرید تجهیزات 

درمانگاه 

دامپزشکی

2بابلسرمازندران

جاده 3کیلومتر- بابلسر

روبه -بابلسر به فریدوکنار

روی اداره دامپزشکی

وزارت جهاد کشاورزی13201320یاسر نبی زادهبانک کشاورزی

1تنکابنمازندرانبوم گردی1362

به سمت -سه هزار-تنکابن

روستای -روستای آغوزکوتی

کالچ پا

800800یاسین عمرانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1363

پرواربندی بره 

 450به ظرفیت 

راس

2میاندورودمازندران
ساری جاده دریا روستای 

مرزرود
بانک کشاورزی

یحیی حسین 

پور مرزرودی
وزارت جهاد کشاورزی27002700
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1364
پرورش گاو 

شیری
2فریدونکنارمازندران

شهرستان - استان مازندران 

روستای - فریدونکنار 

آستانه هشتم - کاردگرمحله 

کوچه شهید مطهری- 

وزارت جهاد کشاورزی700700یحیی حیدریبانک کشاورزی

1365
پرورش گاو 

 راس10شیری 
1نورمازندران

شهرستان نور بخش 

چمستان میانرود روستای 

کنس پا

وزارت جهاد کشاورزی700600یحیی کردبانک کشاورزی

1سوادکوهمازندرانگلیم بافی1366
سوادکوه پل سفید روستای 

طالع
بانک کشاورزی

یخاوه صفری 

طالعی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1367

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

6آملمازندران

امل امام اده عبداله دهستان 

باال خیابان لیتکوه روستای 

کاسمده

وزارت جهاد کشاورزی34003400یداهلل غالمیبانک توسعه تعاون

1368
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

جاده جدید آمل بابل -بابل 

روستای پیچی کال
بانک کشاورزی

یزدان اسالمی 

پیچا
وزارت جهاد کشاورزی750750

1369
گل و گیاه 

گلخانه ای
صندوق کارآفرینی امید700700یعقوب زینعلیصندوق کارآفرینی امیدعباس آباد حیدر آباد3عباس آبادمازندران

1370
کاشت و داشت 

و برداشت
1قایم شهرمازندران

قایمشهر روستای ریکنده 

منزل شخصی علیرضا باقرپور
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف باقرپورصندوق کارآفرینی امید

1371
اصالح نژاد 

گاوشیری
2سوادکوه شمالیمازندران

سوادکوه شمالی روستا 

فرامرزکال
وزارت جهاد کشاورزی500500یوسف فتح تباربانک کشاورزی

1372
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیبابل،فیضیه،روستای قایمیه1بابلمازندران

یوسفعلی صفری 

تیجی
وزارت جهاد کشاورزی12951295

1بابلمازندرانپرورش ماهی1373
بابل بندپی غربی روستای 

کرکنار
بانک کشاورزی

یونس اصغرپور 

باریکی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1374
انبارفنی و 

سردخانه
10قایم شهرمازندران

قایمشهر، خیابان بابل، جاده 

نظامی، روستای خطیرکال
بانک توسعه تعاون

یونس براری 

خطیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000
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1375

سالن ورزشی 

چند منظوره 

کوثر

5آملمازندران

آمل بلوار منفرد انتهای امیر 

 جاده واسکس روستای 13

شرم کال

وزارت ورزش و جوانان48004800یونس تکاوپست بانک

1376
پرورش گل 

بنفشه آفریقایی
1نورمازندران

نور رویان روستای حسین 

7آباد خ وحدت وحدت 
پست بانک

اباصلت ذبیح اهلل 

پور
سایر500500

1377

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1جویبارمازندران
مازندران جویبار روستای 

شاه افرا
سایر500500ابراهیم پرادینبانک توسعه تعاون

1378
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای کرکاس
پست بانک

ابراهیم رضایی 

مقدم پرچور
سایر300300

1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1379
روستای - قایمشهر

سیدابوصالح
بانک توسعه تعاون

ابراهیم محسنی 

مله
سایر250250

1380

پرورش 

راسی گاو 10

شیری

سایر900900ابراهیم ناصری قرابانک کشاورزیروستای قراخیل5قایم شهرمازندران

1381

پرورش گل و 

گیاه زینتی در 

فضای باز و 

بسته

1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای الت 

محله

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل حقیقت 

پژوه فرد
سایر380380

1382
پرورش گیاهان 

دارویی
بانک توسعه تعاونشیب آبندان-جویبار1جویبارمازندران

ابوالفضل رضائی 

شیب آبندانی
سایر500500

1383
لنت کوبی ترمز 

خودرو
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

گرجی محله جنب بانک مهر
پست بانک

ابوطالب نوازنده 

گرجی
سایر250250

پست بانکدیوکال الیمون-جویبار1جویبارمازندرانمصنوعات چوبی1384
احسان زارع 

دیوکالیی
سایر500500
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1385
دامداری سنتی 

گوسفند- 
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

غریب محله
سایر500500احمد احمدیپست بانک

1386
پرورش گاو 

شیری
2ساریمازندران

ساری جاده کیاسر روستای 

خوارخون
بانک کشاورزی

احمد جانی 

خوارخونی
سایر300300

2ساریمازندرانتولید نان بربری1387

- جاده فرح آباد - ساری 

- رودپی غربی - رودپی 

روستای سلیمان محله

سایر500500احمد حسن زادهپست بانک

1388

دستگاه نشاگر 

و دروگر متصل 

به تیلر 

(غیرماشینی)

1سیمرغمازندران
کوچه - خراطکال-کیاکال

35پالک -شهید اسالمی
سایر216216احمد رضا فرزیبانک کشاورزی

1تنکابنمازندرانگلخانه1389
مازندران تنکابن بلده 

روستای همش بور
سایر300300احمد یزدانیپست بانک

بانک توسعه تعاون14863119816گلوگاهمازندرانپرورش طیور1390
اسماعیل جعفری 

تیرتاشی
سایر200200

1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1391
روستای چفته - قایمشهر

بعد از میدان- سر
بانک کشاورزی

اسماعیل 

خدابخشی 

نوکالیی

سایر300300

1392
پرورش طیور 

بومی
1بابلمازندران

سپاه دانش روستای - بابل 

نمودارکال
سایر500500اسماعیل کاردگربانک کشاورزی

1بابلمازندرانپرورش دام1393
بابل بخش بابل کنار روستا 

لمارون
بانک کشاورزی

اسماعیل الغری 

فیروزجایی
سایر300300

بانک توسعه تعاوناساس-پل سفید1سوادکوهمازندرانزنبورداری1394
اسماعیل واحدی 

اساسی
سایر250250
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2ساریمازندرانکارگاه نجاری1395

- جاده جویبار - ساری 

- روبروی کامیون داران 

مجتمع آراسته

بانک توسعه تعاون
اسمعیل بابایی 

چاکسری
سایر500500

1396
دامداری سنتی 

گاوداری- 
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

سارو کوچه شهید اکبری
پست بانک

اصغر سهرابی 

سارویی
سایر500500

سایر400400افشین کردتباربانک توسعه تعاوننوشهر روستای خضر تیره1نوشهرمازندراننجاری1397

1398

خرید ادوات 

تراکتور 

دیسک،روتوری،)

بیل 

لدکش،گاوآهن، 

(پره چرخ

2ساریمازندران

- مرکزی - ساری 

روستای - اسفیوردشوراب 

تیرکال

بانک توسعه تعاون
اکبر 

عابدتیرکالیی
سایر320320

1399
پرورش گاو 

شیری
1سیمرغمازندران

سیمرغ کیاکال جاده بابل 

روستای تاالر پشت
بانک کشاورزی

اکرم اکبری تاالر 

پشتی
سایر500474

1400
فروش کود و 

سموم کشاورزی
3ساریمازندران

رودپی -رودپی - ساری 

روستای عرب خیل- غربی 
بانک توسعه تعاون

اکرم غیبی پنبه 

زاری
سایر500500

1401
کود و سم 

فروشی
1بابلمازندران

بابل مرزون اباد بوله کال 

5ایثار 
پست بانک

ام البنین قاسم 

نژاد مرزونی
سایر300300

3ساریمازندراندامداری1402
فریم - دودانگه - ساری 

روستای کتریم
بانک کشاورزی

امید حقانی 

کتریمی
سایر300300

1بابلسرمازندرانمحصوالت لبنی1403
بعد از -خشکرود-هادیشهر 

مسجد
پست بانک

امید درزی 

خشکرودی
سایر500500

1404
محصوالت 

گلخانه ای
سایر500500امید شریعت نژادبانک کشاورزیکیاسر روستای الال2ساریمازندران

1405
پرورش قارچ 

خوراکی
پست بانکپهناب-جویبار1جویبارمازندران

امید مشمولی 

جویباری
سایر400400
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1406
پرورش گل و 

گیاه
2بابلمازندران

- جاده گنج افروز - بابل 

 -3توحید - روستای چاری 

5 یاس 

سایر400400امیر چیتگر چاریپست بانک

1407

فروشگاه سموم 

و کود و نهاده 

های کشاورزی

1آملمازندران
روستای - آمل - مازندران 

شمس آباد
سایر400400امیر رضاییپست بانک

1408
پرورش گاو 

شیرده
2ساریمازندران

بلوار - ساری میدان خزر 

- جاده بابلسر - فرح آباد 

روستای سنگ سرلینگه

بانک کشاورزی
امیر کاویانی 

چراتی
سایر500500

1409
 10دامداری 

راسی
3ساریمازندران

پهنه - بلوار کشاورز - ساری

روستای ماشین کال- کال 
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

صفری بایعکالیی
سایر500500

1410
پرورش زنبور 

عسل
1میاندورودمازندران

منطقه - میاندرود 

روستای - کوهدشت غربی 

جناسم

بانک کشاورزی
امیرحسین 

صفری جناسمی
سایر400400

1411

خدمات 

خودرویی 

- کارواش )

- تعویض روغن 

(آپاراتی مدرن 

1بهشهرمازندران

شهید آباد عبور اصلی بعد از 

زیر گذر شهید آباد به سمت 

بهشهر

سایر450450امین حسن پوربانک کشاورزی

2محمودآبادمازندرانباشگاه بدنسازی1412
محموداباد گالشپل روبروی 

نانوایی هدایتی
سایر500500امین ولی پورپست بانک

1413
گلخانه سیفی 

جات
پست بانکچهاردانگه روستای وری2ساریمازندران

اویس خلیلی 

شیرازی
سایر500500

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1414
- چهاردانگه - ساری 

روستای بجدم- گرماب 
بانک کشاورزی

ایمان احمدی 

خوارخونی
سایر500500
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بانک توسعه تعاونزشیرجکال-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1415
ایوب محمدی 

کالی
سایر200200

1ساریمازندرانپرورش طیور1416

جاده ساری به - ساری

روستای - قایمشهر 

ماهفروجک

پست بانک
بهروز جعفری 

ماهفروجکی
سایر500500

1417
پرورش گل و 

گیاه
1تنکابنمازندران

مازندران تنکابن روستای 

مازوبن سفلی
سایر250250بهنام علیزادهپست بانک

بانک کشاورزینکا روستای کوهسار کنده2نکامازندرانپروار بندی بره1418
بی بی نصیری 

خانه سری
سایر12001070

1419
پرورش گل و 

(گلخانه)گیاه 
1آملمازندران

روستای - آمل - مازندران 

انتهای - رودبار هراز پی 

محل

سایر500500بیژن کارگربانک توسعه تعاون

1بابلمازندراندامپروری1420
بابل بندپی شرقی روستا 

صورت
پست بانک

پوریا حسین پور 

گریودهی
سایر400400

سایر500500پیام شهرودباریبانک توسعه تعاونعباس آباد روستای پرچور1عباس آبادمازندرانرستوران1421

سایر200200پیمان احمدیبانک توسعه تعاونچفته کال/باال تجن/قایم شهر1قایم شهرمازندرانپرورش نهال1422

1423

پرورش قارچ 

به .دکمه ای

 تن3ظرفیت 

2نورمازندران
نور رویان دهستان میان بند 

روستای تاشکوه
سایر400400پیمان طرخانبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونکنیج کال-زیراب -سوادکوه1سوادکوهمازندرانگلخانه1424
ثریا ابوطالبی 

پیرنعیمی
سایر400400

1بابلمازندرانپرورش قارچ1425
جاده قدیم آمل پایین احمد 

چال پی
بانک کشاورزی

ثریا شعبانی 

آقاملکی
سایر500500

1426
 )دامپروری

(گاوداری
بانک توسعه تعاوننصرت آباد1گلوگاهمازندران

جمال زارع 

نصرتی
سایر250250
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1427
ساخت ادوات 

کشاورزی
6بابلسرمازندران

 خزرآباد، 3بهنمیر، کیلومتر 

جنب .روستای روشندان 

زمین فوتبال، گروه صنعتی 

رحمت

سایر30003000جمشید جهانیانبانک کشاورزی

1428
پرورش 

گوسفند گوشتی
سایر400400جواد درزیبانک توسعه تعاونروستای خلرد- کیاسر 2ساریمازندران

1بابلمازندرانپرورش ماهی1429
الله اباد روستای - بابل 

کمانگر
سایر300300جواد علی نژادبانک توسعه تعاون

1430
خرید تیلر و 

سم پاش
2ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

روستای - دوراهی الریم 

سلیمان محله

سایر200200حامد حسن زادهبانک توسعه تعاون

1431

دامداری 

پرورش گاو 

شیری

1عباس آبادمازندران
عباس آباد روستای مشهدی 

سرا
سایر375300حامد درویشبانک کشاورزی

1رامسرمازندرانزنبورداری1432
رامسر سخت سر روستای 

کلیج کوه
سایر300300حامد سکریصندوق کارآفرینی امید

1433
دستگاه نشا و 

کار نشا برنج
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

امیرآباد خیابان شهدا
سایر500500حبیب شریفیپست بانک

2تنکابنمازندرانگلخانه1434

- رمضان خیل - تنکابن 

ساختمان - کوچه اخشابی 

قایم

بانک کشاورزی
حسن امیدی 

درگاهی
سایر25075

2ساریمازندراندامداری1435

- بلوار کشاورز- ساری 

- روبروی پمپ گاز نادری 

روستای سانخیل

بانک توسعه تعاون
حسن بهروز 

پایین کوالیی
سایر470470

سایر250250حسن پورابراهیمبانک کشاورزیچالوس روستای مرزن آباد2چالوسمازندرانپرورش قارچ1436
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1437
دامداری گاو 

شیری
1ساریمازندران

ساری جاده نکا به سمت 

پارک جنگلی شهید زارع 

روستای زرین آباد علیا

بانک کشاورزی
حسن حیدری 

زرینی
سایر472472

1438
 )دامپروری

(گاوداری
بانک توسعه تعاونخ نجفی- تیرتاش 1گلوگاهمازندران

حسن خلیلی 

تیرتاشی
سایر250250

1439
پرورش گل و 

گیاه
سایر350350حسن خوشیدهبانک توسعه تعاونچالوس روستای ماسال1چالوسمازندران

1عباس آبادمازندراندامداری1440
مازندران عباس آباد 

روستای تیاس
سایر313250حسن شرج پوربانک کشاورزی

سایر200200حسن قربان پوربانک توسعه تعاونچالی-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1441

سایر300300حسن کاظمیبانک کشاورزیپل سفید اساس1سوادکوهمازندرانگاوداری1442

1443

تولید و کشت 

نهال 

محصوالت )

(گلخانه ای

1قایم شهرمازندران
- روستای صنم- قایمشهر

انتهای محل
بانک کشاورزی

حسن گرزین 

مطاعی
سایر300300

1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1444
-شیرگاه-سوادکوه شمالی

کالیکال-لفور
بانک کشاورزی

حسن محرابی 

فرد
سایر250250

1445

فروش و بسته 

بندی میوه و 

سبزی و 

محصوالت 

کشاورزی

1قایم شهرمازندران
- روستای افراکتی- قایمشهر

مهدی آباد
بانک توسعه تعاون

حسن 

محمدپورلهرمی
سایر250250

بانک کشاورزیاندر گلی-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1446
حسن محمودیان 

اندرگلی
سایر300300

1بابلمازندرانزنبور داری1447
بندپی شرقی - بابل 

روستای تهمتن کال
پست بانک

حسین بابازاده 

تهمتن
سایر350300
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1بابلمازندراندام پروری1448
جاده شهیدصالحی - بابل 

روستای گردرودبار
سایر400400حسین بافکاربانک کشاورزی

1449
پرورش قارچ 

دکمه ای
2نورمازندران

نور رویان روستای زرین کال 

 متر بعد از 50جاده صالی 

نانوایی بربری محل پالک 

151

سایر400400حسین بالیبانک توسعه تعاون

1450

فروشگاه بسته 

بندی و فروش 

میوه و سبزی و 

محصوالت 

کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای جنید/قایم شهر1قایم شهرمازندران
حسین حسین 

راده
سایر250250

1عباس آبادمازندرانمکانیکی1451
عباس آباد روستای کاظم 

کال
سایر200200حسین خستویپست بانک

1452
پرورش گاو 

شیری
2نورمازندران

نور روستای هردرود کوچه 

6گلبرگ 
سایر400400حسین صفرزادهبانک توسعه تعاون

1453

تعمیر و 

صافکاری 

خودرو و 

ماشین آالت 

کشاورزی

1قایم شهرمازندران

کمربنذی / قایم شهر

بعد از عبور پاشا /اتوبان

/جنب گاز مایع /کال

سایر200200حسین عمو پوربانک توسعه تعاون

5سوادکوه شمالیمازندرانپرورش گوسفند1454
سوادکوه شمالی ابتدای 

برنجستانک
سایر20001720حسین فالحیپست بانک

1455

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

زینتی

1سیمرغمازندران
کیاکال روستای نجارکال 

قدیم
سایر300180حسین قدمیبانک کشاورزی

پست بانککالیکال-لفور1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1456
حسین محرابی 

فرد
سایر250250

1بابلمازندرانپرورش غاز1457
حاجیکال سه راه - بابل 

داداشقلی
سایر300300حسین محمد پورپست بانک
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1458
عکاسی و فیلم 

برداری
بانک توسعه تعاونمرزی کال- بابلکنار 2بابلمازندران

حسین محمدی 

مرزی
سایر300300

بانک کشاورزیاندرگلی-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1459
حسین 

محمودیان
سایر300300

1460
گوسفندداری 

(راسی20)
1قایم شهرمازندران

- روستای جنید- قایمشهر

کوچه شهید حسن پور
بانک کشاورزی

حسین 

نورمحمدنژاد 

عمران

سایر250250

سایر300300حسینعلی غالمیبانک کشاورزیلوالک-زیراب-سوادکوه1سوادکوهمازندرانگاوداری1461

1462
پرورش گاو 

شیر ی
بانک کشاورزیکیاسر روستای الندان2ساریمازندران

حشمت خلیلی 

الندانی
سایر400400

1463
پرورش گاو 

شیری
1گلوگاهمازندران

- گلوگاه  –مازندران 

باال محله –روستای تیرتاش 
سایر250250حلیمه یخکشیبانک توسعه تعاون

1464
پرورش گاو 

شیری
1آملمازندران

روستای - آمل - مازندران 

وسط محل- آهنگرکال 
پست بانک

حمزه ابراهیمی 

آهنگری
سایر300300

1465
گردشگری و 

طبیعت گردی
1بابلمازندران

بابل جاده قایمشهر گرجی 

آباد
سایر500500حمزه مهدی پورپست بانک

1گلوگاهمازندرانفروش دخانیات1466
جنب صندوق - قلعه پایان 

قرض الحسنه
بانک توسعه تعاون

حمید رضا 

جعفری قلعه
سایر350350

1467

احداث و بهره 

برداری از یک 

واحد پرورش 

ماهی قزل آال 

 35به ظرفیت 

تن

3نورمازندران

 استان مازندران شهرستان :

روستای –نور منطقه بلده   

رزن

بانک کشاورزی
حمید رضا 

میرزایی
سایر56605660
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1468

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی حمید 

عالیشاه ارات 

بنی

3سوادکوهمازندران
سوادکوه مرکزی ولوپی 

روستای ارات بن
بانک کشاورزی

حمید عالیشاه 

ارات بنی
سایر17001700

1469
پرورش ماهیان 

سردآبی
بانک کشاورزیروستای افراپل- قایمشهر1قایم شهرمازندران

حمیدرضا باقری 

افراپلی
سایر300300

1بابلمازندرانگاوداری1470

بابل بخش بابلکنار روستای 

دراز کال روستای هلی خال 

نوکجار

سایر500500حوا داسهپست بانک

2چالوسمازندراندامداری1471
مازندران، چالوس، مرزن 

آباد ، روستای سنار
سایر250250حیدر رستم نژادبانک کشاورزی

بانک کشاورزیشارقلت-سوادکوه شمالی1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1472
حیدر قلی نجفی 

سواد رودباری
سایر400400

1473

پرورش 

گوسفند داشتی 

روستایی

سایر250250خدیجه محمدیبانک توسعه تعاونروستای امام ده1بهشهرمازندران

1474
دامداری سنتی 

گاوداری- 
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

گرجی محله عبورغربی 

باالتر از مسجد جامع 

32خیابان صاحب الزمان 

سایر300300ذوالفقار داعیپست بانک

2بابلمازندرانپرورش قارچ1475

جاده قدیم امل - بابل 

-روستای باال احمد چاله پی 

22 کوچه احمدیه 

سایر350350رامین پور سهرابپست بانک

سایر300300رامین تقی پوربانک کشاورزیاساس-پل سفید1سوادکوهمازندرانگاوداری1476
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1477
زنبور داری 

(تولید عسل)
1آملمازندران

روستای تمسک - آمل 

وسط محل- عطاییان 
بانک توسعه تعاون

رامین قصاب 

عمرانی
سایر500500

1478
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاوناساس-پلسفید-سوادکوه1سوادکوهمازندران

ربیع وهابی 

اساسی
سایر300300

1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1479
-لفور-سوادکوه شمالی

افراسی
بانک کشاورزی

رحمان آقایی 

آرایی
سایر300300

بانک توسعه تعاوندنج کال- قایمشهر 1قایم شهرمازندرانزنبورداری1480
رحمان بابایی 

واسوکالیی
سایر300300

1481
پرورش گاو 

شیری
2ساریمازندران

جاده ساری به - ساری

روستای المدارده- کیاسر 
سایر500500رحمان جاللیبانک توسعه تعاون

2چالوسمازندرانگیاهان دارویی1482
چالوس مرزن آباد روستای 

سنارعلیا
بانک توسعه تعاون

رحمان شاه 

بهرامی
سایر250250

1483
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای پرچور
سایر300300رحمن آرودیپست بانک

1484
پرورش قارچ 

دکمه ای
2نورمازندران

شهرستان نور بخش مرکزی 

روستای کاسگر محله
بانک کشاورزی

رحیم کاسه گر 

نشو
سایر300300

1ساریمازندرانپرورش ماهی1485
- جاده فرح آباد - ساری 

روستای تاج الدین محله
پست بانک

رحیمه غالمی هلل 

مرزی
سایر500500

1486
پرورش زنبور 

عسل
1ساریمازندران

- مذکوره - مرکزی - ساری 

روستای خوشاب
سایر500500رسول برزگربانک توسعه تعاون

سایر250250رسول سراجبانک توسعه تعاونکریکال-پل سفید1سوادکوهمازندرانزنبورداری1487

بانک توسعه تعاونپل سفید خلیل کال1سوادکوهمازندرانگاو شیری1488
رسول قدیری 

بایعکالیی
سایر250250

1489
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای گل کوه
سایر200200رضا بنی مهدپست 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 

1490
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300رضا بیک لریبانک توسعه تعاونکیاکال روستای موسی کال1سیمرغمازندران

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1491
- جاده فرح آباد - ساری 

روستای دینک- عالیواک 
بانک توسعه تعاون

رضا رستگار 

کفشگری
سایر400400

1492

کشت  )گلخانه 

- خیار و گوجه 

انواع سبزیجات 

(صیفی جات. 

1جویبارمازندران
زیار -پایین رودپشت-جویبار

محله
بانک توسعه تعاون

رضا زیار پایین 

رودپشتی
سایر490490

2ساریمازندرانپرورش گوسفند1493

- کمربندی غربی - ساری 

روستای - کوی اصحاب 

خرم آباد

بانک کشاورزی
رضا صادقی خرم 

آبادی
سایر500500

1494

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند

1گلوگاهمازندران
روستای سراج - گلوگاه 

محله
بانک توسعه تعاون

رضا قلی پور 

سراجی
سایر200200

1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1495
روستای کمانگر - قایمشهر

بسمت نوری محله- کال
سایر200200رقیه بازاریبانک کشاورزی

1496
پرورش گاو 

شیری
1محمودآبادمازندران

شهرساحلی -مازندران

روستای برنجده-محمودآباد
سایر270270رقیه کارگزاربانک کشاورزی

1497

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند 

1جویبارمازندران
-کوهی خیل-جویبار

باالزرین کال
سایر500500رقیه میرزاییبانک کشاورزی

1498
تجهیز فروشگاه 

سموم کشاورزی
1جویبارمازندران

پهناب روستای - جویبار

کیامحله
سایر500500رمضان اصغریبانک کشاورزی
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1499

تعمیرات برقی 

ماشین االت 

کشاورزی

سایر200200رمضان دماوندیبانک توسعه تعاونروستای تیرتاش1گلوگاهمازندران

1500
پرورش گاو 

شیری
1آملمازندران

- روستای جالیکال-آمل 

انتهای محل
بانک کشاورزی

رمضان رسولی 

ملکشاه
سایر300300

1میاندورودمازندرانزنبورداری1501

شهرستان میاندرود بخش 

گهرباران شمالی روستای 

عزت الدین

بانک کشاورزی
روح اهلل حسن 

نژاد زاری محله
سایر400400

1502
پرورش ماهیان 

گرمابی
2ساریمازندران

ساری کیلومتر -مازندران

جاده ساری به قایمشهر 8

ماهفروجک منزل روح اهلل 

غالمی

سایر500500روح اهلل غالمیبانک کشاورزی

سایر500500روح اله جمالیپست بانکپهناب- جویبار 1جویبارمازندرانخرید تراکتور1503

1504

آموزشگاه 

هنرهای 

تجسمی

سایر400400رویا اخالقیپست بانکمحموداباد سرخرود1محمودآبادمازندران

1محمودآبادمازندرانپرورش قو غاز1505
محموداباد خط ازادمون 

روستای شورستاق
بانک کشاورزی

رویا اسماعیل 

زاده
سایر500450

1506
پرورش گاو 

شیری
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

سارو جنب مخابرات
سایر450450زبیر سازواریبانک توسعه تعاون

1507
پرورش گاو 

شیری
1نورمازندران

نور روستای سیاهکال پ 

186
سایر370370زمان طالبیانپست بانک

1508
پرورش گل 

گاوزبان
1رامسرمازندران

رامسر هریس جنت رودبار 

ایزکی
صندوق کارآفرینی امید

زین العابدین 

ایزک نظری
سایر250250

پست بانککالردشت روستای کوهپر1کالردشتمازندرانزنبور داری1509
زین العابدین 

محمودبابویی
سایر250250
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1510
پرورش زنبور 

عسل
1ساریمازندران

 ساری به 5اتوبان - ساری 

شهرک - قایمشهر 

فرهنگیان خیابان شهید 

117پالک - مطهری 

بانک کشاورزی
سامره گرجی پور 

کردخیلی
سایر500500

1511
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1تنکابنمازندران

مازندران تنکابن روستای 

نعمت آباد
سایر250250سجاد فکوریپست بانک

1512
بوم گردی 

تفریحی
5تنکابنمازندران

خیابان - دوهزار - تنکابن 

ابتدای - امام حسین 

روستای هلوکله

سایر500500سجاد قنبریپست بانک

1513
محصوالت 

گلخانه ای
1تنکابنمازندران

-نشتارود-تنکابن-مازندران

روستای معلم - خرداد15خ 

منزل -(ع)خ امام رضا-کوه

فیروز معلمی

سایر250250سجاد معلمیپست بانک

1514

خرید ماشین 

آالت کشاورزی 

تیلر

بانک توسعه تعاوننصرت آباد1گلوگاهمازندران
سعداله زارع 

نصرتی
سایر195195

1515

جمع آوری 

ضایعات و 

پسماند کارتون 

و غیره

سایر300300سعدی سام نژادپست بانکچالوس روستای زوات2چالوسمازندران

1تنکابنمازندراننجاری1516
مازندران تنکابن نشتارود 

روستای حشکبور
سایر300300سعید ازاریبانک توسعه تعاون

1بابلسرمازندرانوانت نیسان1517
کوچه سنگ -اسی کال

فروشی پارسیان
بانک کشاورزی

سعید بابازاده 

رزکناری
سایر470470

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1518
- ساری جاده فرح آباد 

روستای سلیمان محله
بانک توسعه تعاون

سعید پهنابی 

سلیمان محله
سایر500500

1عباس آبادمازندرانگل و گیاه1519
- خیابان شهدا- عباس اباد

الروسر- لنگا
سایر200200سعید فغانبانک کشاورزی
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1520

دامداری 

پرورش گاو )

(شیری

1چالوسمازندران
چالوس مرزن آباد روستای 

مرس
بانک کشاورزی

سعید میردار 

هریجانی
سایر310310

1سیمرغمازندرانگوسفند داشتی1521
جنب -سمناکال- کیاکال 

مسجد
بانک توسعه تعاون

سعید ولی نژاد 

سمنایی
سایر300300

1522

استراحتگاه و 

خوار و بار 

فروشی

1رامسرمازندران

مازندران رامسر دهستان 

چهل شهید روستای 

پیازکش

سایر400400سلمان امینبانک توسعه تعاون

1523
پرورش ماهی 

گرم آبی
1ساریمازندران

- کمربندی غربی - ساری 

- مذکوره - کوی اصحاب 

روستای خاریک

بانک توسعه تعاون
سلمان علیزاده 

خاریکی
سایر500500

1نوشهرمازندراننهال کاری1524
مازندران نوشهر روستای 

سیدعلی کیا سلطان
سایر200200سلیمان الالبادیپست بانک

1525
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
بانک کشاورزیعباس روستای لنگایی1عباس آبادمازندران

سلیمان نژاد 

سوتی
سایر313250

1526
پرورش انواع 

ماکیان
1قایم شهرمازندران

- قادیکالی بزرگ- قایمشهر

14گلستان
بانک توسعه تعاون

سلیمان نیری 

قادیکالئی
سایر300300

2ساریمازندرانپرورش گوسفند1527
- ساری جاده فرح آباد 

روستای سلیمان محله
بانک توسعه تعاون

سمیرا واحدی 

زرینکالیی
سایر500500

1528

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

1آملمازندران
روستای - آمل - مازندران 

خ شهید موسوی- کلیکان 
سایر300300سمیه علیزادهپست بانک

1رامسرمازندرانمکانیکی1529
- رامسر چهل شهیدان

شاهمراد محله
صندوق کارآفرینی امید

سهیل 

شاهمرادی مقدم
سایر350350

1530
فروش مواد 

پروتیینی
1تنکابنمازندران

مازندران تنکابن روستای 

سلیمان آباد
بانک توسعه تعاون

سهیال شیرزاد 

تکامجانی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای افرابن- بابل 1بابلمازندرانزنبور داری1531
سید ابراهیم 

جعفری شیاده
سایر300300
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1532

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند 

بانک کشاورزیروستای گل محله-جویبار1جویبارمازندران
سید جواد 

حسینی محلی
سایر400400

1533
پرورش زنبور 

عسل
1قایم شهرمازندران

روستای /علی آباد/قایم شهر

12تالر /ملک کال
بانک توسعه تعاون

سید حسین 

عابدینی
سایر300300

2ساریمازندرانزنبور داری1534
- بنافت -دودانگه - ساری 

روستای سنگده
بانک کشاورزی

سید حسین 

موسوی سنگدهی
سایر260260

بانک کشاورزیکیاکال روستای موسی کال2سیمرغمازندرانگلخانه1535
سید داود حسین 

پورموسی
سایر400240

صندوق کارآفرینی امیدبابل اطاقسرا1بابلمازندرانگاو شیری1536
سید رجبعلی 

قلی زاده
سایر300300

1537

خرید دستگاه 

پالستیک زن 

مرکبات

2قایم شهرمازندران

- جاده نظامی- قایمشهر

باالتر از - روستای شیخ گلی

زمین فوتبال

بانک کشاورزی
سید روح اله 

موسوی
سایر300280

1538

بلوک زنی 

خرید دستگاه )

تولید انواع 

(بلوک سیمانی

پست بانکروستای لنگر- کیاسر 2ساریمازندران
سید سعید 

شجاعی لنگری
سایر500500

1539
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای بابا کال- کیاسر 2ساریمازندران

سید عباس 

افراخته
سایر500500

1عباس آبادمازندرانزنبورداری1540

مازندران عباس آباد 

دهستان لنگا روستای 

سرلنگا

بانک کشاورزی
سید علی اصغر 

هاشمی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1541

بوم گردی 

ساختن )

ساختمان برای 

اسکان بوم 

(گردان 

1ساریمازندران
چهاردانگه - کیاسر - ساری 

روستای مالخواست
سایر150150سید علی موسویبانک توسعه تعاون

1ساریمازندرانداشتی گوسفند1542

 –مرکزی - ساری 

روستای - اسفیوردشوراب

تیرکال

بانک توسعه تعاون
سید قاسم 

حسینی
سایر500500

1543
پرورش ماهی 

قزل آال
2بابلمازندران

مرزون اباد بوله کال - بابل 

به سمت راهکال کوچه 

شهید فیضیه الهی پالک 

311

پست بانک
سید کریم 

هاشمی مرزونی
سایر500500

1544
 )پرورش بره

(گوسفند داشتی
بانک کشاورزیهزار جریب روستای والمده2نکامازندران

سید مجتبی 

میرفتاحی 

والمدهی

سایر400370

1545

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند

1میاندورودمازندران
جاده گهر - شهر میاندورود 

ولوجاء- روستای - باران 
بانک کشاورزی

سید مرتضی 

حسینی ولوجایی
سایر300300

1546
دامداری 

(پرورش بز)
1نکامازندران

هزار )روستای حسین آباد

(جریب
پست بانک

سید مهدی 

چشم راه
سایر350350

1547

پرورش صیفی 

جات و 

سبزیجات

2ساریمازندران

- چهاردانگه - ساری 

روستای نرگس -گرماب 

زمین

بانک توسعه تعاون
سید مهدی 

نبوی ول آغوزی
سایر350350

1548
+ کشاورزی 

توت فرنگی
بانک توسعه تعاونسیمرغ نجارکال قدیم1سیمرغمازندران

سید مهرشاد 

اکبری
سایر350350

1549

نانوایی 

تعمیرات و )

(خرید دستگاه

3ساریمازندران
روستای -فرح آباد-ساری

سیدمحله
پست بانک

سیدابراهیم 

میریان 

سیدمحلهء

سایر500500
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1آملمازندرانپرورش گوسفند1550

جاده قدیم -امل-مازندران

روستای چنگ -آمل به بابل

میان

بانک توسعه تعاون
سیداسماعیل 

خضری
سایر500500

1551
پرورش زنبور 

عسل
سایر200200سیدامیر عابدینیبانک توسعه تعاونهوال–جاده نکا - ساری 1ساریمازندران

1آملمازندرانفروشگاه پوشاک1552
پایین خیابان لیتکوه - آمل 

روستای دارکال- 
پست بانک

سیدایوب 

حسینی امینی
سایر200200

1553

تولید و کاشت 

توت فرنگی و 

خیار 

محصوالت )

(گلخانه ای

بانک کشاورزیروستای پرچیکال- قایمشهر1قایم شهرمازندران
سیدحسن 

سیدی بنافتی
سایر200200

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1554

- چهاردانگه - ساری 

روستای خوارخون - گرماب 

رودبار

بانک کشاورزی
سیدرضا حسینی 

مجد
سایر500500

2ساریمازندرانپرورش گوسفند1555
چهاردانگه - کیاسر - ساری 

روستای کردمیر- 
بانک کشاورزی

سیدعبدالکریم 

موسوی کردمیری
سایر500500

2ساریمازندرانپرورش ماهی1556
- کمربندی غربی - ساری 

روستای دولت آباد- شهبند 
بانک توسعه تعاون

سیدعبداله 

رکابی دولت 

آبادی

سایر500500

1557
دامداری 

(گاوداری)
بانک توسعه تعاونروستای اسماعیل محله1نکامازندران

سیدعسکری 

غفاری اسماعیلی
سایر300300

1558
 10دامداری 

راسی
2ساریمازندران

جاده ساری به - ساری

- روستای امره - کیاسر

خیابان شهید میرعقیل 

5کوچه توحید - درویشی 

پست بانک
سیدعلی اصغر 

رضوی امریی
سایر500500
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سایر300300سیدعلی عمادیبانک توسعه تعاونسنگ نیشت-زیراب1سوادکوهمازندرانزنبورداری1559

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1560

 –جاده خزرآباد - ساری 

روستای  –دوراهی الریم 

گل نشین

بانک کشاورزی
سیدفریدون 

فتاحی گل نشین
سایر480480

1561
خرید تیلر ، 

سمپاش و یدک
2ساریمازندران

رودپی - رودپی - ساری 

روستای حاجی آباد- غربی 
پست بانک

سیدقاسم 

جعفری حاجی 

آبادی

سایر500500

1562

خرید ادوات 

 )کشاورزی 

تیلر، روتوری، 

سمپاش، 

(گاوآهن، تریلی

1ساریمازندران

- مرکزی  –ساری 

روستای - اسفیوردشوراب 

ماچک پشت

بانک توسعه تعاون

سیدکسرا 

حسینی ماچک 

پشتی

سایر400400

بانک کشاورزی(وحومه)شهرستان قایمشهر 2قایم شهرمازندرانزنبورداری1563
سیدمجتبی 

کالنتری
سایر330300

1564
پرورش غاز 

اوکراینی
1سیمرغمازندران

-کیاکال روستای تاالرپشت

روبروی مسجد رضوی
بانک توسعه تعاون

سیدمحسن 

ربیعی تاالرپشتی
سایر200200

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1565
روستای -جاده الریم-ساری 

گلنشین
پست بانک

سیدمهرداد 

فتاحی گلنشینی
سایر500500

1ساریمازندرانپرورش ماهی1566
- جاده فرح آباد - ساری 

روستای سیدمحله
پست بانک

سیدمهرداد 

معصومیان تاج 

الدین محلهء

سایر500500

1567

گلخانه پرورش 

گل های 

آپارتمانی و 

کاکتوس

1ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

- رودپی شرقی - رودپی 

روستای فیروزکنده علیا

پست بانک
سیده سمیه 

سیدی المشیری
سایر500500

1بهشهرمازندرانقالی بافی1568
-روستای شهید آباد-بهشهر

جنب پل
پست بانک

سیده کلثوم 

عبدالهی
سایر200200
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1569
مبلمان و 

مصنوعات چوبی
3بابلمازندران

بابل جاده قدیم آمل بابل 

روستای باال درویش خاک 

1درویش 

پست بانک
سیده معصومه 

رضایی آقاملکی
سایر23002300

پست بانکعباس آباد رستای کاظم کال1عباس آبادمازندرانگلخانه1570
سینا کاظمی 

هاشمی
سایر250250

1تنکابنمازندرانزنبور داری1571
مازندران تنکابن روستای 

سرن
پست بانک

شاهرخ یعقوبی 

نژاد
سایر250250

1572
دامداری 

(گوسفنداری)
سایر300300شعبانعلی حامدیبانک کشاورزیروستای پوروا1نکامازندران

1573
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای ماشااهلل آباد
سایر250250شفیع ماشابااوجیپست بانک

1نکامازندرانخرید تراکتور1574
 جاده نیروگاه 5کیلومتر 

روستای بستانخیل
سایر500500شهرام اسفندیاریبانک توسعه تعاون

1575
اصالح نژاد 

گاوشیری
2سوادکوه شمالیمازندران

سوادکوه شیرگاه روستا 

یاغکوه
سایر500500شهناز سلیمیبانک کشاورزی

1576
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای سنور- کیاسر 2ساریمازندران

شیر علی 

رحمانی فرد
سایر400400

1577
پرورش گاو 

شیری
1بابلمازندران

جاده قدیم آمل بابل - بابل 

روستای اله رود بار
بانک کشاورزی

شیر علی طالبی 

زرین کمر
سایر890890

1578

دامداری 

پرورش گاو 

شیری

بانک کشاورزی6چالوس، خرمنه علیا زنبق 2چالوسمازندران
شیرزاد سام 

دلیری
سایر500500

2ساریمازندرانپرورش گوسفند1579

-جاده ساری به نکا - ساری 

-  روستای زرین آباد سفلی 

- خیابان صاحب الزمان 

منزل - کوچه بوستان 

صادق رشیدزرینی

بانک کشاورزی
صادق 

رشیدزرینی
سایر400400
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2بابلمازندرانپرورش طیور1580
بابل گتاب روستای 

کفشگرکال
بانک توسعه تعاون

صدیقه عیسی 

پور گتابی
سایر300300

1581

تجهیز و راه 

اندازی کارگاه 

نجاری

1ساریمازندران

جاده ساری به نکا - ساری 

- روستای سمسکنده  –

منزل رمضان - کوچه ظهور 

حق پرست

بانک توسعه تعاون
صغری قاسمی 

سمسکنده
سایر200200

1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1582
- جاده نظامی- قایمشهر

روستای شاهمیرکال
بانک کشاورزی

صغری قربانی 

کاشی
سایر300300

1583

خرید ادوات 

- کشاورزی 

روتیواتور ، گاو 

آهن، سرشاخه 

. .خرد کن 

1بهشهرمازندران
مازندران بهشهر روستای 

غریب محله
سایر410410صمد احمدیپست بانک

1584
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
2قایم شهرمازندران

قایمشهر روستای 

سیدابوصالح
بانک کشاورزی

صنمبر رزاقی 

نژاد مله
سایر900900

1محمودآبادمازندرانکارگاه بافندگی1585
روستای حاجی کال 

 انتهای محل16شاهد
سایر200200صنمبر سامنیبانک کشاورزی

1نوشهرمازندرانزنبور داری1586
روستای  –کجور  –نوشهر 

کینج
بانک توسعه تعاون

طوطی زکی پور 

کینجی
سایر300300

1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1587

عبور - جاده بابل- قایمشهر

روستای - حسن رشتی

پایین رستم

بانک کشاورزی
طیبه 

میرحیدرزاده
سایر350350

1588

احداث گلخانه 

برای پرورش و 

تولید لیموترش 

(پرشین الین)

2ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

روستای عرب  - 10کیلومتر 

محله

بانک توسعه تعاون
عارف پورفالح هلل 

مرزی
سایر500500
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1589
پرورش گاو 

شیری
1محمودآبادمازندران

شهرساحلی -مازندران

روستای برنجده-محمودآباد
سایر270270عاطفه مهدویبانک کشاورزی

1بابلمازندرانپرورش دام1590
بابل بخش بابل کنار روستا 

کالریکال
سایر500500عالیه اکبریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای المشیر/ قایم شهر 1قایم شهرمازندراننقاشی خودرو1591
عباد رستگار 

المشیری
سایر250250

1تنکابنمازندرانگلخانه1592
مازندران تنکابن روستای 

توساکالم
بانک توسعه تعاون

عباس شعبانی 

نژاد
سایر300300

1593

دامداری 

پرورش گاو )

(شیری

سایر250250عباس شکرالهیبانک کشاورزیچالوس روستای مرزنآباد1چالوسمازندران

1بابلمازندرانزنبور داری1594
بندپی شرقی - بابل 

روستای لدار
پست بانک

عباس عبداله 

زاده لداری
سایر300300

بانک توسعه تعاونچالی-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1595
عباس علی نژاد 

چالی
سایر300300

2ساریمازندرانخرید تراکتور1596
 –جاده جویبار - ساری 

روستای تیرکال
سایر500500عباس محمدیبانک توسعه تعاون

1بابلمازندرانزنبورداری1597
بندپی شرقی - بابل 

روستای چهار سی
پست بانک

عباس محمدی 

سماکوش
سایر350350

1598

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند

سایر250250عباسعلی لطفیبانک توسعه تعاونخ نجفی- تیرتاش 1گلوگاهمازندران

1عباس آبادمازندرانگلخانه1599
مازندران عباس آباد 

روستای پرچور
پست بانک

عبدالعظیم 

شهردمی
سایر300300

1600
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای ماشااهلل آباد
پست بانک

عبداهلل ماشا 

بااوجی
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 

1601
خواروبار 

فروشی و لبنیات
1نوشهرمازندران

مازندران نوشهر روستای 

سنگتو
پست بانک

عبداهلل متاجی 

نیمور
سایر400400

1602
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

عباس آباد روستای سید 

محله
سایر313313عبداله دشمهبانک کشاورزی

1603
تولید پوشاک 

زنانه
سایر160160عذرا عباس نژادپست بانکروستای سمچول- بهشهر1بهشهرمازندران

1604
گلخانه پرروش 

قارچ
4ساریمازندران

-کمربندی غربی-ساری

روستای -کوی اصحاب

زوارمحله

پست بانک
عزت فرجی 

کوکنده
سایر250250

سایر250250عزیزاله حفاریبانک توسعه تعاونقایمشهر روستای هردرود1قایم شهرمازندرانتولیدی پوشاک1605

1606
خرید کمباین 

زنجیری
1ساریمازندران

 کیلومتری 10- ساری 

روستای شیخ - جاده دریا 

علی محله

پست بانک
عشقعلی 

مشهدی خلردی
سایر500500

1607

دامداری سنتی 

- دام کوچک - 

گوسفند

1بهشهرمازندران
مازندران بهشهر روستای 

التپه جاده عباس اباد
بانک کشاورزی

عظیم چابک 

علی تپه
سایر500500

2ساریمازندرانپرورش گوسفند1608
- کمربندی شرقی - ساری 

روستای دولت آباد- شهبند 
بانک توسعه تعاون

عفت رمضانی 

دولت آبادی
سایر480480

1609
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکیاسر روستای چورت2ساریمازندران

علی احمدی 

چورتی
سایر336336

6محمودآبادمازندرانشیرینی پزی1610
محموداباد روستای معلم 

39کال باال محل معلم 
سایر480120علی اصغر شعبانیبانک کشاورزی

1611

ادوات 

تراکتو)کشاورزی

(ر

بانک کشاورزیروستای گلبستان1نکامازندران
علی اصغر 

عظیمی گلوگاهی
سایر400400
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1بهشهرمازندرانپرورش ماهی1612
مازندران بهشهر روستای 

قره تپه
پست بانک

علی اصغر کابلی 

قره تپه
سایر300300

سایر250250علی اصغر گلیجپست بانکمازندران تنکابن1تنکابنمازندرانجلوبندی سازی1613

1بابلمازندرانادوات کشاورزی1614
بندپی شرقی - بابل 

روستای رودبار
بانک توسعه تعاون

علی اکبر اترکی 

فیروزجاه
سایر270270

بانک کشاورزیخرکاک-لفور-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1615
علی اکبر حاجی 

تبار
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدرامسر روستای لیماکش1رامسرمازندرانگاوداری1616
علی اکبر صنوبر 

لیماکشی
سایر300300

1617
گلخانه صیفی 

جات
1جویبارمازندران

روستای پایین -جویبار

مشک آباد
سایر500500علی جانبازیپست بانک

1618
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

عباس آباد روستای مشهدی 

سرا
سایر250250علی حبیبیپست بانک

1619
پرورش گاو و 

گاوداری
سایر400400علی حراتیصندوق کارآفرینی امیدرامسر روستای ولگام لم1رامسرمازندران

2بابلمازندرانگلخانه1620
- جاده گج افروز - بابل 

روستای سیاهکال محله
بانک توسعه تعاون

علی رجبعلی 

نژاد کالیی
سایر500500

1621
گلخانه صیفی 

جات
بانک توسعه تعاونانارمرز- جویبار 1جویبارمازندران

علی رمضانی 

انامرزی
سایر490490

1622
پرورش 

زنبورعسل
1چالوسمازندران

مازندران چالوس روستای 

ذوات شرق
سایر250250علی سام دلیریپست بانک

1623

کسب و کار 

اینترنتی و 

تبلیغاتی

سایر150150علی عابدیانبانک توسعه تعاونروستای کوتنا/ قایمشهر1قایم شهرمازندران

2ساریمازندرانخرید تراکتور1624
رودپی - رودپی - ساری 

روستای هلل مرز- غربی 
سایر400400علی عرببانک توسعه تعاون
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1625

سوپر مارکت 

فروش مواد )

(غذایی 

1گلوگاهمازندران
روستای مهدیرجه - گلوگاه 

اول محل- 
بانک توسعه تعاون

علی عموزاد 

مهدیرجی
سایر200200

سایر300300علی گل محمدیصندوق کارآفرینی امیدرامسر تازه پتک داوان اربا1رامسرمازندرانگاوداری1626

2قایم شهرمازندرانگاوداری1627

- ارطه جوجاده- قایمشهر

بسمت - میدان شهدا

بن بست دوم - گوهرشیر

سمت چپ

بانک کشاورزی
علی محمد 

خلیلی
سایر300300

1تنکابنمازندرانگلخانه1628
مازندران تنکابن خرم آباد 

روستای سنگرده
پست بانک

علی محمد 

شعبانی
سایر250250

1629
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

عباس آباد روستای سید 

گل کو-محله 
پست بانک

علی محمد 

یوسف لنگایی
سایر250250

1630

فیلتر هوا 

ماشین االت 

کشاورزی

8بابلسرمازندران
مازندران، بابلسر، روستای 

درزی نقیب
سایر20002000علی محمدیانپست بانک

سایر350350علی نوروزیبانک کشاورزیاساس-پل سفید-سوادکوه1سوادکوهمازندرانتراکتور1631

1632

تولید ادوات و 

ماشین االت 

کشاورزی

1جویبارمازندران

 جویبار به 2جویبار کیلومتر 

متر مانده به 400قایمشهر 

ایران خودرو چلنگری

سایر500500علی یوسف زادهبانک توسعه تعاون

1633
پرورش گاو 

شیری
3ساریمازندران

جاده ساری به - ساری

روستای علمدارده- کیاسر 
سایر410410علیرضا خضریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیکجورروستای انگاس1نوشهرمازندراندامداری1634
علیرضا ربیعی 

انگاس
سایر350350

1635
پرورش گل و 

گیاه
1تنکابنمازندران

مازندران تنکابن روستای 

تنکابن نشتارود معلم کوه
پست بانک

علیرضا منصور 

کیایی
سایر300300
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بانک کشاورزیابندان-لفور1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1636
عیسی حاجی 

تبار فیروزجایی
سایر300300

1بابلمازندرانپرورش زنبور1637
بابل بندپی شرقی روستای 

امیرده
بانک کشاورزی

عین اله جعفر 

زاده لداری
سایر500500

1638

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

1آملمازندران
روستای - آمل - مازندران 

پشت مسجد- رزکه 
سایر300300غفار کارگر رزکهپست بانک

1639

 )دامداری 

پرورش گاو 

(شیری 

1چالوسمازندران
چالوس، روستای مهدی 

آباد، عربخیل
بانک کشاورزی

غالمحسین 

شمس ناتری
سایر250250

1640
پرورش ماهی 

سرد آبی
1بابلمازندران

بندپی شرقی - بابل 

روستای سنگ رود پی
سایر400400غالمرضا بازچیپست بانک

1641
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
بانک کشاورزیعباس آباد روستای اسبچین1عباس آبادمازندران

فاسم 

پورآهنگریان
سایر250250

1642

دامداری 

پرورش گاو )

(شیری

1کالردشتمازندران
مازندران کالردشت روستای 

پیشنبور
پست بانک

فاضل رودگر 

صفاری
سایر250250

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1643
- جاده فرح آباد - ساری 

روستای دامیر- عالیواک 
بانک کشاورزی

فاطمه باقریان 

دونچالی
سایر400400

1644
پرورش گاو 

شیری
1محمودآبادمازندران

شهرساحلی -مازندران

روستای برنجده-محمودآباد
سایر278278فاطمه زارعبانک کشاورزی

1645
تجهیزات 

ارایشگری
بانک توسعه تعاونبهشهر زاغمرز1بهشهرمازندران

فاطمه شهبازی 

عبدالملکی
سایر250250

1646
پرورش 

گاوشیری
2ساریمازندران

دانگه روستای عقه 4بخش 

خیل سعید آباد
سایر500500فاطمه مصطفویبانک کشاورزی

1عباس آبادمازندرانگره چینی1647
مازندران عباس آباد 

روستای پلنگ کال
پست بانک

فاطمه یوسف 

زاده تکاس
سایر250250
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1648
پرورش 

گوسفند داشتی
1رامسرمازندران

رامسر اشکورات روستای 

کالیه
صندوق کارآفرینی امید

فتح اله اشکور 

وکیلی
سایر400400

1649
دامداری سنتی 

گاوداری- 
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

سارو خیابان سید الشهدا 

جنب ارایشگاه علیپور

پست بانک
فرامرز علی پور 

سارویی
سایر500500

1650
پرورش گاو و 

گاوداری
1رامسرمازندران

رامسر رمک روستای 

سیاسان
سایر350350فرامرز نیاکراتیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300فرخ لقا قاسمیبانک کشاورزیکارساالر-زیراب1سوادکوهمازندرانگاوداری1651

1کالردشتمازندرانخواربارفروشی1652
مازندران کالردشت روستای 

پیشنبور
سایر250250فرشاد پورعلیپست بانک

1653
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آبادروستای 

اسبچین
پست بانک

فرشاد خواجه 

خسان
سایر200200

1654

پرورش )گلخانه 

نهال مرکبات و 

سیاه ریشه مثل 

پایه بذری و 

(کش بافتی 

4ساریمازندران

- میدان امام - ساری 

-  جاده قایمشهر 4کیلومتر 

جنب سازمان هواشناسی 

روستای - استان مازندران 

شرفدارکال

سایر500500فرهاد جعفریبانک توسعه تعاون

1بابلمازندرانگاوداری1655
- بندپی شرقی - بابل

روستای لمسو کال
بانک کشاورزی

فرهاد دوستعلی 

زاده فیروزجایی
سایر500500

1656
پرورش گاو 

شیری
2ساریمازندران

چهاردانگه - مازندران ساری 

روستای کنتا- 
سایر500500فرهاد فوالدیانبانک توسعه تعاون

سایر300300فرهاد یزدانیبانک کشاورزیدرک رودبار-پلسفید1سوادکوهمازندرانصیفی جات1657

سایر250250فرید جعفرپوربانک کشاورزیچالی-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1658

پست بانکشش رودبار-ولوپی-سوادکوه1سوادکوهمازندرانزنبورداری1659
فریمان اللهی 

قادی
سایر250250
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بانک توسعه تعاونپل سفید گرودبار1سوادکوهمازندرانگاو شیری1660
فهیمه مرادی 

مومجی
سایر250250

1661
خرید تیلر 

دایدونگ
1ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

روستای سیدمحله
بانک توسعه تعاون

قاسم اصغردخت 

سیدمحله
سایر240240

1662

پرورش 

گوسفندداشتی 

راسی مولد30

سایر250250قاسم شیخ محلهبانک کشاورزیروستای ریحان اباد1گلوگاهمازندران

بانک کشاورزیاندرگلی-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1663
قاسم محمودیان 

اندرگلی
سایر300300

1سیمرغمازندرانپرورش گوسفند1664
کوچه - رکن کال-کیاکال

شهید باقری
سایر300300قاسم مهدی زادهبانک توسعه تعاون

1665
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای ماشا اهلل آباد
سایر500500قدسیه مرتمیپست بانک

2بابلمازندراندامداری1666
روستای - بندپی شرقی

(ادمال)فلکا
بانک کشاورزی

قربانعلی داداش 

زاده لهی
سایر500500

1667
فروشگاه 

پروتیینی
سایر400400قربانعلی رضاییبانک توسعه تعاونروستای دنگسرک2نکامازندران

بانک کشاورزیابندان-لفور1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1668
کاظم الغری 

فیروزجایی
سایر300300

بانک کشاورزیاندرگلی- شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1669
کاظم محمودیان 

اندرگلی
سایر300300

1670
پرورش نهال 

مرکبات
2ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

- رودپی شرقی - رودپی 

روستای شیخ علی محله

بانک توسعه تعاون
کبری شیریان 

ماهفروزی
سایر200200
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1671

پرورش 

سبزیجات و 

صیفی جات 

گلخانه ای

3ساریمازندران

- جاده جویبار - ساری

خیابان  –روستای تیرکال 

شهید پرندک

بانک توسعه تعاون
کرم زارع 

تیرکالیی
سایر480480

1672
کشاورزی و 

نهالکاری
1رامسرمازندران

- رامسر روستای اشکورات

تمل
پست بانک

کرمعلی 

کیااشکوریان
سایر400400

1673
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیروستای قلعه سر1نکامازندران

کریم برزگر قلعه 

سری
سایر300150

سایر500500کمال آهنگربانک کشاورزیکجورروستای صالحان1نوشهرمازندراندامداری1674

سایر250250کیوان احمدیبانک کشاورزیروستای پرچینک- قایمشهر1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1675

1676

تجهیز و راه 

اندازی کارگاه 

نجاری

سایر400400لطف اهلل دیوساالربانک توسعه تعاوننور رویان روستای تیرکده2نورمازندران

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1677
- جاده فرح آباد - ساری 

روستای گلنشین
پست بانک

لطفعلی قبادی 

ارفعی
سایر500500

1آملمازندرانخواربار فروشی1678
روستای - آمل - مازندران 

کمدره
سایر500500مبین فضلیبانک توسعه تعاون

1679
دستگاه جوجه 

کشی
1جویبارمازندران

روستای سیدزین -جویبار

العابدین
پست بانک

مجتبی ابراهیم 

پور گله کالیی
سایر500500

1680
دامداری 

(گاوداری)
سایر200200مجتبی احمدیبانک کشاورزیروستای الیی ابچین1نکامازندران

2ساریمازندرانپرورش گوسفند1681
- جاده جویبار - ساری 

روستای کارکنده- آبکسر 
پست بانک

مجتبی حبیب 

پورکارکنده
سایر500500

1682
تولید ذغال 

فشرده
4ساریمازندران

آغورکش خ امام حسین ک 

ورزش
سایر13001300مجتبی رفیعیپست بانک

1بهشهرمازندرانباغداری1683

مازندران بهشهر روستای 

زاغمرز خیابان امام خمینی 

 خرداد15کوچه 

سایر500500مجتبی فهروندیپست بانک
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1684
پرورش زنبور 

عسل
1سوادکوه شمالیمازندران

- شیرگاه -سوادکوه شمالی

لفور روستای کالیکال
بانک کشاورزی

مجتبی محمدی 

کالی
سایر300300

سایر200200مجتبی یوسفیبانک کشاورزیبهمنان-زیراب1سوادکوهمازندرانزنبورداری1685

سایر400400مجید اتشکاربانک کشاورزیدهکالن-لفور-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1686

بانک کشاورزیمازندران چالوس تجن کال1چالوسمازندراندامداری1687
مجید 

توپااسفندیاری
سایر250250

بانک توسعه تعاونمهدیرجه1گلوگاهمازندرانخشکشویی1688
مجید عموزاد 

مهدیرجی
سایر300300

1689

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند

بانک توسعه تعاونسراج محله1گلوگاهمازندران
مجید نوری 

سراجی
سایر200200

1ساریمازندرانپرورش ماهی1690

- جاده فرح آباد - ساری 

روستای - جاده الریم 

سلیمان محله

بانک توسعه تعاون
محسن پهنابی 

سلیمان محله
سایر500500

سایر300300محسن درکالهبانک کشاورزیدواب-پل سفید-سوادکوه1سوادکوهمازندرانگاوداری1691

بانک کشاورزیاسالم اباد-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1692
محسن صبوری 

طراز کوهی
سایر200200

1693
صنایع چوبی و 

مبلمان
2ساریمازندران

جاده ساری به - ساری

روستای شیخ کال- قایمشهر 
پست بانک

محسن قنبری 

شیخکالئی
سایر450450

1694

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

1آملمازندران
روستای - آمل - مازندران 

وسط محل- رزکه 
سایر300300محسن محمدزادهپست بانک

1695
دامداری سنتی 

گاوداری- 
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

امام ده خیابان امام 

محمدباقر

بانک کشاورزی
محسن محمدی 

شاه کیله
سایر500500
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1696
خرید نشاگر 

تراکتوری
2ساریمازندران

- مرکزی - ساری 

روستای -اسفیوردشوراب

تیرکال

سایر400400محسن محمدیانبانک توسعه تعاون

1بابلمازندرانپرورش گوسفند1697
بابل بندپی شرقی روستای 

13احمدکال یاس 
پست بانک

محمد اترک 

امیری
سایر500500

1698
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

عباس آباد روستای پسنده 

سفلی
بانک کشاورزی

محمد اسماعیل 

مراد پسندی
سایر313250

1699
کشت  )گلخانه 

(خیارو گوجه 
1جویبارمازندران

روستای پهناب -جویبار

زادبن
پست بانک

محمد اصغری 

پهناب محله
سایر200200

1700

مکانیزاسیون 

 )کشاورزی

خرید تولید 

ادوات 

(کشاورزی

بانک توسعه تعاونپهناب- جویبار 1جویبارمازندران
محمد اصغری 

پهناب محله
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدرامسر کتالم گاو لیماک2رامسرمازندرانگاوداری1701
محمد ایزک 

شیری
سایر400400

سایر300300محمد آتشکاربانک کشاورزیدهکالن-لفور-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1702

1703
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد کالرآباد 

روستای جیسا
سایر250250محمد تیرسازپست بانک

1704
پرورش گل و 

گیاه
1تنکابنمازندران

مازندران تنکابن خرم آباد 

مرزک
پست بانک

محمد جواد 

مالیی
سایر250250

2قایم شهرمازندراننهالستان1705
روستای رنگریز / قایمشهر

کال
سایر200200محمد حاجیبانک توسعه تعاون

1706
خرید تیلر و 

سمپاش
1جویبارمازندران

- روستای گلیرد -جویبار

کوچه شهید برزگر
سایر300300محمد حبیبیپست بانک
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1707
پرورش 

گوسفند داشتی
1بهشهرمازندران

شهرستان -استان مازندران

روستای یخکش-بهشهر
بانک توسعه تعاون

محمد حسن 

اذعانی یخکشی
سایر500500

4قایم شهرمازندرانطرح شتر مرغ1708
- نوکنده - قایم شهر 

دیوکال سفلی
بانک کشاورزی

محمد حسین 

رضوانفر
سایر10001000

1709

تولید و بسته 

بندی زیتون 

شور و پرورده

2ساریمازندران

 ساری به 5کیلومتر - ساری

- روستای شکتا - کیاسر 

نبش کوچه یاس

پست بانک
محمد حیدری 

پور
سایر500500

1710
صنایع چوبی و 

ام دی اف
2میاندورودمازندران

- سورک - میاندورود 

- خیابان شهید برمو 

روبروی حسینیه شهدا

سایر500500محمد رحیمیانبانک توسعه تعاون

1711
پرورش زنبور 

عسل
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای چارز
سایر250250محمد زرودیپست بانک

سایر200200محمد زمانیبانک توسعه تعاوندراسله-سوادکوه1سوادکوهمازندرانزنبورداری1712

1تنکابنمازندراننهال کاری1713
مازندران تنکابن جاده 

سلیمان آباد روستای لیه
پست بانک

محمد سلیم 

کوده یی
سایر200200

1714
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیروستای مهلبان4فریدونکنارمازندران

محمد سلیمانی 

مهلبانی
سایر500350

1715
خواروبار 

فروشی و لبنیات
بانک توسعه تعاونلمراسک1گلوگاهمازندران

محمد سلیمی 

خورشیدی
سایر200200

1قایم شهرمازندرانگاو شیری1716
یاس /وسطی کال/قایم شهر

103پ /11
بانک توسعه تعاون

محمد صادق 

غالمی
سایر400400

بانک کشاورزیابندان-لفور1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1717
محمد عابدی 

فیروزجایی
سایر250250

1718
فروش لبنیات و 

خواروبار
پست بانکمازندران عباس آباد کرکاس1عباس آبادمازندران

محمد فالح 

عبداله نژاد
سایر300300

1719
 )سالن ورزشی

(بدن سازی
1آملمازندران

امل جاده قدیم آمل به بابل 

روستای معلم کال
سایر500500محمد قنبرزادهبانک توسعه تعاون
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1720
خوار بار فروشی 

و لبنیات
بانک توسعه تعاونرامسر جواهرده1رامسرمازندران

محمد مصطفی 

قاسم نژاد
سایر350350

1آملمازندرانپرورش گوسفند1721
روستای - آمل - مازندران 

وسط محل- شمس آباد 
سایر300300محمد منصوریبانک توسعه تعاون

1722

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند

1گلوگاهمازندران
- خ نجفی - تیرتاش 

روبروی مسجد امام حسین
بانک توسعه تعاون

محمد نوری 

سراجی
سایر250250

2نوشهرمازندرانگوسفندداری1723
مازندران کجور روستای 

سریوده
پست بانک

محمد هادی 

ملک محمدی 

کجوری

سایر500500

1بابلسرمازندرانسفالگری1724
-6توحید-آرمیچکال-بابلسر

25پالک 
بانک کشاورزی

محمد ولی زاده 

کالریجانی
سایر250250

1محمودآبادمازندرانپرورش قرقاول1725
محموداباد چهارمحل اهی 

265روستای ارم پ 
سایر500188محمد یوسفیبانک کشاورزی

1بهشهرمازندرانتعویض روغن1726
مازندران بهشهر روستای 

پاسند
بانک توسعه تعاون

محمداسماعیل 

رضوی برمایی
سایر400400

1727
پرورش ماهی 

گرم آبی
1ساریمازندران

- مرکزی - ساری 

روستای - اسفیوردشوراب 

تیرکال

بانک توسعه تعاون

محمدباقر 

ابراهیمی 

تیرکالیی

سایر500500

بانک توسعه تعاوننوشهر روستای موسی اباد1نوشهرمازندرانزنبور داری1728
محمدباقر غفاری 

لشکناری
سایر400400

1729
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

عباس آباد روستای مشهدی 

سرا
پست بانک

محمدتقی 

طهماسبی
سایر200200

1عباس آبادمازندرانکشت نهال1730
مازندران عباس آباد 

روستای پرچور
پست بانک

محمدحسن 

مران چوری
سایر200200

1731
دامداری 

(گاوداری)
بانک توسعه تعاونروستای درویش خلک1نکامازندران

محمدحسین اب 

پیکر
سایر400400
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1732
صنایع چوب و 

ام دی اف
بانک توسعه تعاونروستای چاله پل2نکامازندران

محمدحسین 

احمدی
سایر300300

1733
پرورش گاو 

شیر ی
بانک توسعه تعاونروستای الال- کیاسر - ساری2ساریمازندران

محمدحسین 

نوریان
سایر480480

1734
فروش نهاده 

های کشاورزی
3ساریمازندران

خیابان - سمسکنده -ساری 

سرچشمه
سایر480480محمدرضا رزاقیبانک توسعه تعاون

1735

احداث گلخانه 

پرورش گل 

وگیاه زینتی و 

اپارتمانی

1عباس آبادمازندران

مازندران تنکابن شهرستان 

عباس اباد خیابان شهدا 

روستا بایوج خیل کوچه 

4گلهای 

پست بانک
محمدرضا علی 

بیگی بی باالن
سایر250250

1736
لوازم و ادوات 

کشاورزی
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

پاسند عبور دوم خیابان 

رشیدی منزل شخصی

بانک کشاورزی

محمدعلی 

ابراهیم پور 

پاسندی

سایر400400

1737

خرید لوازم 

باشگاه 

بدنسازی آقایان

2ساریمازندران
ساری بلوار فرح آباد دوراهی 

الریم روستای سید محله
پست بانک

محمدعلی 

ابراهیمی فر
سایر400400

1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1738
روستای - قایمشهر

سیدابوصالح
بانک کشاورزی

محمدعلی روحی 

مله
سایر300300

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1739
- جاده فرح آباد - ساری 

روستای سیدمحله
بانک کشاورزی

محمود اکبری 

سیدمحله
سایر480480

پست بانکنارنج بن-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1740
محمود عالیشاه 

ارات بنی
سایر300300

1تنکابنمازندراندستگاه نشا برنج1741
مازندران، تنکابن، دهستان 

دوهزار ، روستای گلعلی آباد
سایر300300محمود قنبریپست بانک

1742
خدمات 

کامپیوتری
1بابلمازندران

بابل بندپی شرقی روستای 

 منزل 1ادمال بوستان 

شخصی

پست بانک

محمود 

محمدزاده 

ادمالیی

سایر500500
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سایر300300محمود یوسفیبانک توسعه تعاونکیاکال روستای نجارکال1سیمرغمازندرانپرورش گوسفند1743

1744

خرید دستگاه 

 ردیفه 6نشاگر 

سواره

2ساریمازندران

- مرکزی  –ساری 

روستای - اسفیوردشوراب 

ماچک پشت

سایر400400مرتضی جعفریبانک توسعه تعاون

1745
توسعه پرورش 

ماهیان گرم آبی
1قایم شهرمازندران

عبور - حاده بابل- قایمشهر

- اوجی تاالر- حسن رشتی

10تاالر

بانک کشاورزی

مرتضی 

جمشیدی قادی 

کالیی

سایر500500

1746MDF1بابلمازندران
بابل کتی غربی کوچه زمین 

25فوتبال گاوزن 
بانک توسعه تعاون

مرتضی رمضانی 

نژاد درزی
سایر300300

1747
پرورش زنبور 

 کلنی60عسل 
1کالردشتمازندران

-روستای پیمبور- کالردشت

منزل -  ابتدای محل

.شخصی

بانک توسعه تعاون
مرتضی 

طهماسبی
سایر500500

سایر250250مرتضی عابدیپست بانکابندان-لفور1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1748

بانک کشاورزیاسبوک-لفور-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1749
مرتضی عابدی 

فیروزجایی
سایر400400

1ساریمازندرانخرید تیلر1750

- مرکزی  –ساری 

روستای - میاندورودکوچک 

پایین گلما

بانک توسعه تعاون
مرتضی کاشی 

جوجاده
سایر300300

1751
تولید کمد و 

کابینت
سایر400400مرتضی ناییجبانک توسعه تعاوننوشهر روستای ونوش1نوشهرمازندران

1752
خرید تیلر 

کشاورزی
1ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

روستای گلنشین
پست بانک

مریم رمضانپور 

آخورسری
سایر340340

1753
کشت بافت 

(گل و گیاه)
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای ولیکستان
پست بانک

مریم شجاع 

شفیعی
سایر500500
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2ساریمازندرانزنبور داری1754
فریم - دودانگه - ساری 

روستای پارتکال
بانک کشاورزی

مسعود اسپهبدی 

پاردکالیی
سایر260260

1755

پروش قارچ 

خوراکی دکمه ا 

ی

1بابلمازندران

بابل جاده شهید صالحی 

ابتدای بندپی شرقی 

6روستای صورت الله 

پست بانک
مسعود حسین 

زاده گروی
سایر500500

سایر500500مسعود یوسفیبانک توسعه تعاونالجیم-زیراب -سوادکوه1سوادکوهمازندرانزنبورداری1756

1تنکابنمازندرانگلخانه1757
مازندران تنکابن ولی آباد 

مازوبن سفلی
سایر200200مسلم منصوریپست بانک

1758

ادوات 

خرید )کشاورزی

(تراکتور

1ساریمازندران

 جاده 5کیلومتر - ساری

- ساری به قایمشهر 

روستای پاشاکال اربابی

پست بانک
مصطفی ابوذری 

پاشاکالیی
سایر500500

بانک توسعه تعاونالجیم-زیراب -سوادکوه1سوادکوهمازندرانزنبورداری1759
مصطفی 

اردشیری الجیمی
سایر500500

1760
زنبورداری 

(تولید عسل)
1آملمازندران

خیابان - آمل - مازندران 

 - 45دریای - طالب آملی 

روستای شاد محله

بانک توسعه تعاون
مصطفی حسین 

زاده
سایر300300

1761
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1تنکابنمازندران

مازندران تنکابن جاده سه 

هزار روستای لیرسر
بانک توسعه تعاون

مصطفی رفیعی 

پور لیرسری
سایر250250

سایر250250مصطفی رودگرپست بانککالردشت روستای پیشنبور2کالردشتمازندرانزنبورداری1762

1763
پرورش ماهی 

گرم ابی
1ساریمازندران

- ساری جاده فرح آباد 

روستای - رودپی غربی 

سیدمحله

پست بانک
مصطفی زارعیان 

تاجی
سایر500500

1764
 )دامپروری 

(گوسفنداری
پست بانکروستای انارمزر-جویبار2جویبارمازندران

مصطفی 

سلمانزاده 

انارمرزی

سایر500500
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1765

فروشگاه 

خدمات اقالم 

خرازی و صنایع 

دستی

1قایم شهرمازندران
- چهارراه آخر- چمازکتی

4توحید- کوچه شهید براری
سایر250250مصطفی قبادیبانک کشاورزی

1766
خرید دستگاه 

نشاگر تراکتوری
1ساریمازندران

- مرکزی  –ساری 

روستای - اسفیوردشوراب 

تیرکال

سایر500500مصطفی محمدیپست بانک

1767

پرورش زنبور 

 )عسل 

(زنبورداری

سایر490490مصطفی معصومیبانک توسعه تعاونروستای میانده-جویبار1جویبارمازندران

1768

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

1آملمازندران
روستای - آمل - مازندران 

ترک کال
سایر400400معصومه علی زادهپست بانک

سایر200200مقصود دیوارگربانک کشاورزیکارساالر-زیراب1سوادکوهمازندرانزنبورداری1769

1770

تولید 

محصوالت 

چرمی

2بهشهرمازندران
بهشهر روستای شهید آباد 

پایین محل
سایر450450ملیحه کاویانبانک توسعه تعاون

1بابلمازندرانمکانیکی1771
بندپی شرقی - بابل 

روستای چالرز
بانک توسعه تعاون

منصور اسپک نیا 

فیروزجایی
سایر500500

1772

فروش لوازم 

مبل و - خانگی 

دیگر نیازهای 

ضروری منطقه

1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

اسیاب سر خیابان اصلی 

جنب تکیه

سایر300300منوچهر درزیپست بانک

پست بانکدرک رودبار-سوادکوه1سوادکوهمازندرانزنبورداری1773
مهدی امیری 

عالیه
سایر250250

1774
خرید تیلر و 

ادوات مورد نیاز
1قایم شهرمازندران

قادیکالی نوکنده /قایم شهر

کا
سایر250250مهدی آزمودهبانک توسعه تعاون
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1775

دامداری 

پرورش گاو )

(شیری

بانک کشاورزیچالوس روستای سینوا1چالوسمازندران
مهدی 

بابوکوهستانی
سایر250250

2قایم شهرمازندرانکارگاه نیشکر1776
قایم شهر 

روستای کرچنگ/کوهساران/
سایر400400مهدی تقی زادهبانک توسعه تعاون

1777
فروشگاه 

خوراک دام
بانک توسعه تعاونترکمن خیل/قایم شهر 1قایم شهرمازندران

مهدی جعفر قلی 

زاده
سایر300300

پست بانکشیرگاه-سوادکوه شمالی1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1778
مهدی حیدریان 

چهره
سایر200200

بانک توسعه تعاونروستای خانعباسی- ساری1ساریمازندراننهالستان1779
مهدی دوستی 

خانعباسی
سایر400400

1سیمرغمازندرانآپاراتی1780
کیاکال روستای نجارکال 

قدیم
سایر230230مهدی رادزادبانک توسعه تعاون

1781
پرورش زنبور 

عسل
2ساریمازندران

آهی - بلوار کشاورز - ساری

کوچه امام حسن - دشت 

عسگری

پست بانک
مهدی رجبی 

برنتی
سایر500500

بانک کشاورزیاساس-پل سفید-سوادکوه1سوادکوهمازندرانزنبورداری1782
مهدی سنجابی 

اساسی
سایر250250

1783
تجهیز و راه 

اندازی گلخانه
2نورمازندران

نور چمستان روستای 

حاجی آباد جنب مدرسه
بانک کشاورزی

مهدی عباسقلی 

زاده
سایر250250

2بابلمازندرانپرورش بوقلمون1784
ج قدیم امل روستا پایین 

بازیار
سایر500500مهدی غالمیپست بانک

1785

پرورش ماهیان 

گرم آبی در 

استخر بتنی

2ساریمازندران
میاندورود - ساری مرکزی 

روستای سوزنک- کوچک 
پست بانک

مهدی مقصودی 

تیلکی
سایر500500

1786
پرورش ماهی 

گرم آبی
2ساریمازندران

- جاده خزر آباد - ساری

روستای تاجدین محله
بانک کشاورزی

مهدی نظری 

تاجی
سایر396396
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1قایم شهرمازندرانگوسفندداری1787
روستای - قایمشهر

رکابدارکال
سایر300300مهدی هادی پوربانک کشاورزی

1ساریمازندرانپرورش گوسفند1788

سه - میدان خزر - ساری 

روستای - راهی الریم 

عباسعلی کش

پست بانک
مهدی هادیان 

عباسعلی کشی
سایر500500

1789

انبار داری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

4بابلسرمازندران
بهنمیر روستای - بابلسر 

پارو محله
بانک کشاورزی

مهدی ولی نتاج 

بهنمیری
سایر45004500

1790
دامداری 

(پرورش گاو)
2میاندورودمازندران

روبروی - جاده ساری به نکا

- کشت و صنعت شمال 

روستای اسرم

سایر400400مهدی یزدان پناهبانک کشاورزی

سایر200200مهران عابدینیپست بانکفلورد-پل سفید1سوادکوهمازندرانزنبورداری1791

1792
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

روستای باال پسنده
پست بانک

مهران عابدینی 

طالقانی
سایر200200

1آملمازندرانپرورش گوسفند1793

روستای - آمل - مازندران 

- آهنگر کالی هراز پی 

انتهای محل

سایر500500مهران نیایشیپست بانک

سایر300300مهرداد سلیمانیبانک توسعه تعاونکارساالر-زیراب1سوادکوهمازندرانزنبورداری1794

1795
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد 

تیالرکنار
سایر200200مهرداد شاه نظریپست بانک

1796

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند 

سایر500500مهرداد غفاریپست بانکروستای الکدشت-جویبار1جویبارمازندران
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1797

پرورش زنبور 

 )عسل 

(زنبورداری

بانک توسعه تعاونروستای محله کال-جویبار1جویبارمازندران
مهرداد فرجی 

محله کالئی
سایر480480

1798
پرورش گل و 

گیاه
1نوشهرمازندران

مازندران نوشهر روستای 

علویال
سایر500500مهناز بحرینیبانک توسعه تعاون

سایر250250موسی رجوانیپست بانکچالوس مرزن آباد1چالوسمازندراندامداری1799

1800
بوم گردی و 

اسکان گردشگر
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر خیابان 

والیت کوچه شهید صادقی
سایر500500موسی صادقیپست بانک

1بهشهرمازندرانادوات کشاورزی1801

مازندران بهشهر روستای 

تازه اباد پاسند کوچه شهید 

رجایی

بانک کشاورزی
میثم عابدتازه 

آبادی
سایر500410

سایر500500میثم عبدیپست بانکروستای آیت محله-جویبار1جویبارمازندرانخرید کمباین1802

1803
میوه )گلخانه 

(های غیر فصلی
1ساریمازندران

- جاده فرح آباد - ساری 

روستای - دوراهی الریم 

سیدمحله

بانک کشاورزی

میرحسین تقی 

زاده عباسعلی 

کشی

سایر157157

1804

تولید و خرده 

فروشی انواع 

پوشاک

سایر300300میالد گرائلی افرابانک کشاورزیروستای پرچیکال- قایمشهر 1قایم شهرمازندران

1805
پرورش گل و 

گیاه
1عباس آبادمازندران

مازندران عباس آباد با اوج 

خیل
پست بانک

میالد محمودی 

مهر
سایر100100

1806
زنبور داری 

(تولید عسل)
1آملمازندران

روستای - آمل - مازندران 

وسط محل- الریجان پردمه 
سایر400400میالد نصرت زادهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیکجور روستای انگاس1نوشهرمازندراندامداری1807
نادعلی ربیعی 

انگاس
سایر410410

1808
کاشت نهال 

مرکبات
1میاندورودمازندران

- جاده گهرباران- میاندورود 

روستای برگه
بانک توسعه تعاون

نازنین زینب 

اسبوچین
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 

بانک کشاورزیسرچاک-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1809
ناصر حیدریان 

چهره
سایر200200

1ساریمازندرانزنبورداری1810
رودپی - رودپی - ساری 

روستای صالح آباد- شرقی
بانک توسعه تعاون

ناصر صالحی 

تیلکی
سایر500500

1811
 )دامپروری 

(گوسفنداری
بانک کشاورزیروستای پطرود-جویبار1جویبارمازندران

ناصر مختاری 

دونچالی
سایر500400

سایر250250نعمت زمانیپست بانکلوالک-زیراب1سوادکوهمازندرانزنبورداری1812

1آملمازندرانپرورش گوسفند1813
روستای - آمل - مازندران 

باالی محل- لهر 
سایر500500نوراله ییالقیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیفرامرز کال-سوادکوه شمالی1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1814
نوروز فالح 

فرامرزی
سایر300300

1میاندورودمازندرانمینا خانه بندی1815

روستای ماکران خیابان 

شهید بهشتی کوچه گل 

نسترن

بانک کشاورزی
نوید نقی پور 

ماکرانی
سایر400400

1816
خوراک دام و 

طیور
1بابلمازندران

بندپی شرقی - بابل 

روستای تهمتن کال
سایر500500نیما بابازادهپست بانک

1سیمرغمازندرانتوت فرنگی1817
کیاکال روستای نجارکال 

قدیم
بانک توسعه تعاون

نیما عزیزی 

نجارکالیی
سایر350350

پست بانکاساس-پل سفید1سوادکوهمازندرانزنبورداری1818
هادی امیری 

اساسی
سایر250250

1819
ماشین االت 

کشاورزی
3ساریمازندران

فریم - دودانگه - ساری 

روستای انگفام
بانک کشاورزی

هادی بابایی 

انکفامی
سایر300300

بانک توسعه تعاونزرگر محله منسکال- بابل 1بابلمازندرانپرورش ماهی1820
هادی باقری 

خلیلی
سایر300300

1821

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند

بانک توسعه تعاونسینه سپهر محله- تیله نو 1گلوگاهمازندران
هادی عزیزی 

تیله نویی
سایر300300
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1آملمازندرانپرورش گوسفند1822
روستای - آمل - مازندران 

باالی محل- کمدره 
سایر300300هادی یوسفیپست بانک

1بابلمازندرانزنبور داری1823
بند پی شرقی - بابل 

روستای ادمال
سایر400400هانی محمد زادهپست بانک

1824
پرورش گل و 

گیاهان زینتی
سایر300300همایون گلیجپست بانکمازندران تنکابن گلعلی آباد1تنکابنمازندران

سایر300300همایون نوروزیانبانک توسعه تعاونشیرجکال-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1825

1826

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1جویبارمازندران
روستای -جویبار -مازندران 

شاه افرا
سایر500500همت طاهری فربانک توسعه تعاون

1827
پرورش گاو 

شیری
2ساریمازندران

جاده ساری به - ساری

بخش - دودانگه

روستای - کلیجانرستاق

آقمشهد

سایر450450وحید رضازادهبانک توسعه تعاون

1جویبارمازندرانخرید تراکتور1828
- پایین رود پشت -جویبار

سراج محله
پست بانک

ولی اله رنجبر 

پایین رودپشتی
سایر500500

1829
پرورش سنتی 

(گوسفند  )دام 
1بهشهرمازندران

مازندران بهشهر روستای 

سارو جنب نانوایی سجادی
سایر500500ولی اله عباسپورپست بانک

1830
پرورش گاو 

شیری
سایر400400ولی دانش یارپست بانکنوشهر کجور روستای منجیر1نوشهرمازندران

1سوادکوه شمالیمازندرانگاوداری1831
-لفور-سوادکوه شمالی

دهکالن
بانک کشاورزی

یاسر تقوی 

دهکالنی
سایر300300

1832
درختچه های 

زینتی
2ساریمازندران

فریم - دودانگه - ساری 

روستای پارتکال
سایر500500یاسر کاردگربانک کشاورزی
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بانک کشاورزیافراسی-لفور-شیرگاه1سوادکوه شمالیمازندرانزنبورداری1833
یاسر ناصری 

فیروزجایی
سایر300300

1834

تجهیز و راه 

اندازی باشگاه 

آمادگی 

جسمانی

سایر800800یحیی عابدیپست بانکنور رویان روستای زرین کال2نورمازندران

1بابلمازندرانگاوداری1835
بندپی شرقی - بابل 

روستای تهمتن کال
بانک کشاورزی

یعقوب حبیب 

تبار
سایر400400

2قایم شهرمازندرانپرورش قارچ1836
حاجیکال /باال تجن/قایم شهر

قلزم کال
سایر300300یوسف شکریبانک توسعه تعاون

1837
پرورش قارچ 

دکمه ای
1قایم شهرمازندران

روستای /قایم شهر

جنب امامزاده/تلوک
بانک توسعه تعاون

یوسف قنبری 

تلوکی
سایر300300

1838

تجهیز و راه 

اندازی یک 

واحد دامپروری

1نورمازندران
نور رویان دهستان میان بند 

روستای تاشکوه سفلی
سایر400400یونس جالببانک کشاورزی

1839
پرورش گاو 

شیری
1قایم شهرمازندران

- جاده بابل- قایمشهر

روستای ولوند
سایر300300یونس مرتضویبانک کشاورزی


