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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

1 
 فريدونكنار

نمايشگاه صنايع و 

 هنرهای دستی
 شهر دائمی نمايشگاهی  میراث فرهنگی

جاجیم بافی، حصیربافی، چرم، سفال،  بافی،گلیم 

 منبت چوب و لباس سنتی
 09113136859 گلشن اسماعیل پور   فريدون کنار

2 
 فريدونكنار

نمايشگاه صنايع و 

 هنرهای دستی
 نمايشگاهی  میراث فرهنگی

فصلی )فروردين 

 ماه و فصل تابستان(
 شهر

گلیم بافی، جاجیم بافی، حصیربافی، چرم، سفال، 

 چوب و لباس سنتیمنبت 
 فريدون کنار

خیابان شهید نامجو، جنب سالن 

 ورزشی شهدا
 09113136859 گلشن اسماعیل پور

3 
 فريدونكنار

نمايشگاه صنايع و 

 هنرهای دستی
 شهر دائمی نمايشگاهی  میراث فرهنگی

گلیم بافی، جاجیم بافی، حصیربافی، چرم، سفال، 

 منبت چوب و لباس سنتی
 فريدون کنار

-کنار به بابلسرريدون جاده ف

 جنب پرشیا
 09113136859 گلشن اسماعیل پور

4 
 فريدونكنار

بازار روز شهیدان 

 رسولی
 فريدون کنار مواد غذايی، البسه، صنايع دستی شهر دائمی بازار روز شهرداری

خیابان شهدا روبروی مسجد 

 جامع
 09113137573 هادی محمدی

 09113137573 هادی محمدی خیابان امداد فريدون کنار مواد غذايی، البسه، صنايع دستی شهر دائمی تگیر هفبازا شهرداری شنبه بازار فريدونكنار 5

6 
سوادکوه 

 شمالی
 شیرگاه   شهر يكشنبه هر هفته بازار هفتگی شهرداری شیرگاه يكشنبه بازار

جنب مجتمع  -شیرگاه 

 فرهنگیان 
 09113239045 عابدين بشارتی

 شهر اسفند تا فروردين  نمايشگاهی  شهرداری هچیرود  هاره نمايشگاه ب چالوس  7
گل و گیاه و صنايع  -فروش محصوالت خانگی

 دستی  
 روبروی بانک ملی  -مرکز شهر  هچیرود 

علی رحیم زاده / 

 جهاندار 

09111945733 -

09901925672 

 09111137414 اسحق مقیمی میدان نماز  لوساچ میوه و تره بار  شهر دائمی  بازار روز شهرداری چالوس  بازار  چالوس  8

 09112913483 سیروس دلفان آذری  بنفشه ده  -مرزن آباد  مرزن آباد محصوالت سفال -پوشاک  -کیف و کفش  روستا هر سه ماه  نمايشگاهی  فرمانداری  -صمت  بازارچه فصلی چالوس  9

 09111137414 اسحق مقیمی پشت مسجد جامع  چالوس ماهی فروشان شهر دائمی  بازار روز شهرداری چالوس  بازار چالوس  10

 بازار بنفشه آمل 11
سازمان ساماندهی 

 مشاغل شهری 
 09111001978 علی منفرد بلوار بنفشه آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر روزانه بازار روز 

 بازار امام رضا)ع( آمل 12
سازمان ساماندهی 

 غل شهری مشا
 09111008040 علی قلی پور خیابان امام رضا آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر روزانه بازار روز 

 بازار شهید عراقی  آمل 13
سازمان ساماندهی 

 مشاغل شهری 
 09112218560 حبیب پرستار 2دريای  آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر روزانه بازار روز 

 آمل 14
بازار روز مرکزی 

 شهرداری 

سازمان ساماندهی 

 مشاغل شهری 
 09112221866 مرتضی صالحیان 8/1ايثار  آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر روزانه بازار روز 

 آمل 15
بازار روز 

 پاسداران 

سازمان ساماندهی 

 مشاغل شهری 
 09113212341 علی آگل 9پاسداران  آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر روزانه روز  بازار

 09113215771 علی جاللی  زير پل سوم آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر 24الی15 شب بازار سازمان ساماندهی  بازار شب آمل 16
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
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 رابط 
 شماره موبایل رابط

 مشاغل شهری 

 هفتگیبازار  لمآ 17
سازمان ساماندهی 

 مشاغل شهری 
 09113250595 گل براری 8/1ايثار  آمل میوه و تره بار / پروتئینی و لبنی / صنايع دستی  شهر  21الی9 بازار هفتگی

 آمل 18
بازارچه فروش 

 ماهی ساالری
 انهه عرضه انواع ماهی قزل روستا روزانه جايگاه فروش خصوصی

ستای ورروبروی  -الريجان 

 انهه
 09358109701 فرامرز کیاساالر

 آمل 19
بازارچه فروش 

 ماهی رنگین ماهی

شرکت رنگین ماهی 

 903شماره ثبت 
 09113217990 محمدرضا بشارت بندکنار -الريجان  آب اسک تولید و عرضه انواع ماهی قزل روستا روزانه جايگاه فروش

 آمل 20
 -شهر دابودشت

 خیابان دريا
 09113008002 مطلب بهمنی  خیابان دريا شهر دابودشت   شهر سه شنبه بازار   شتشهرداری دابود

 آمل 21
 -شهر دابودشت

 خیابان دريا
   شهر جمعه بازار   شهرداری دابودشت

شهر دابودشت 

 خیابان دريا
 09114381507 پور رمضان   

 آمل 22

بخش دابودشت 

روستای مريج 

 محله 

 09119224548 نوروز علی ابراهیمی  روستای مريج محله  مريج محله    روستا  چهارشنبه  یبازار هفتگ روستای مريج محله 

 آمل 23

روستای رودبار 

-هراز پی

 بخشداری مرکزی

 و....-میوه فروشی  روستا دوشنبه ها بازار هفتگی خودجوش
رودبار -امل

 هراز پی
   ندارد رودبار هراز پی

 آمل 24

روستای اوجی 

بخشداری -اباد

 کزیمر

 و....-میوه فروشی  روستا جمعه ها بازار هفتگی مردمی
روستای -امل

 اوجی اباد
 09057167487 روح اهلل فالح  اوجی اباد

 آمل 25

پنجشنبه بازار 

روستای وسطی 

 کال

 روستا پنجشنبه ها هفتگیبازار  دهیاری وسطی کال
کسب و کارهای خرد و خانگی )فروش خواربار، 

 ...(ماکیان، صنايع دستی و 
 وسطی کال

تقاطع جادی اصلی روستا و 

 بهداری
 09113209317 عقیل نوروزی

 آمل 26
دوشنبه بازار 

 روستای شادمحل

مجید  -خصوصی 

 پورمحمدی
 روستا دوشنبه ها بازار هفتگی

خرد و خانگی )فروش خواربار، کسب و کارهای 

 ماکیان، صنايع دستی و ...(
 شادمحل

، 36روستای شادمحل، تربیت 

 مت کته پشتبه س
 09119211952 مجید پورمحمدی

 میدان دماوند امامزاده عبداهلل میوه و تره بار شهر روزانه بازار روز  افراد خصوصی میدان دماوند آمل 27
شهرداری امامزاده 

 عبداهلل
09119169740 

 09111277607 مهدی نعیمی  جنب مسجد لسنگچا صنايع دستی و  میوه  روستا فصلی بازار روز  افراد خصوصی روستای سنگ چال آمل 28
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 09111207396 بیژن پاشايی    مدرسه شبانه روزی پاشاکال ازگیل   روستا فصلی بازار روز  دهیار سه راه پاشاکال آمل 29

 بازار هفتگی شهرداری نشتارود  شهر نشتارود   تنكابن 30

چهار شنبه هر هفته 

صبح  7از ساعت 

 شب 9الی 

 شهر نشتارود   شهر نشتارود   صنايع دستی و...ت،میوه،گل ،سبزی،ترشیجا شهر
علی اکبر شعبانی 

 نشتائی 
09113932663 

 شهر شنبه و سه شنبه  بازار هفتگی شهرداری خرم اباد  شهر خرم آباد  تنكابن 31
میوه و تره بار، برنج، کفش و پوشاک ، گیاهان 

 دارويی و ... 
 09113954714 خانی جواد  شهر خرم آباد  شهر خرم آباد 

 تنكابن 32
روستای سلیمان 

 آباد  
 بازار هفتگی بخشداری مرکزی 

ظهر  12صبح الی  7

 چهارشنبه 
 روستا

محصوالت کشاورزی، دامپروری، صنايع دستی  و 

 ... 

روستای سلیمان 

 آباد  
 9377711408 آقای جوان صديق  روستای سلیمان آباد  

 بازار هفتگی مرکزی  بخشداری روستای لشتو  تنكابن 33
صبح الی ظهر  7

 پنج شنبه 
 روستا

محصوالت کشاورزی، دامپروری، صنايع دستی  و 

 ... 
 09113913629 آقای نور محمودی  روستای لشتو  روستای لشتو 

 بازار هفتگی بخشداری مرکزی  روستای لزربن  تنكابن 34
 12الی  7يكشنبه 

 ظهر 
 09354969225 آقای میثم زعفری  روستای لزربن  روستای لزربن  نايع دستیمحصوالت کشاورزی دامپروری ص روستا

 بازار هفتگی شهرداری تنكابن  شهر تنكابن  تنكابن 35
صبح الی  7دوشنبه 

 شب  9
 محصوالت کشاورزی دامپروری صنايع دستی شهر

شهر تنكابن جنب 

 پل جانبازان 
 09111911989 آقای شیخ زاهد  شهر تنكابن جنب پل جانبازان 

 09123688316 سمیه جنت رستمی خیابان اصلی لیماک لیماک خرازی-صیفیجات روستا يكشنبه بازار هفتگی اصناف و مردمدهیاری و  لیماک رامسر 36

 09113923592 تبی جنت فريدونیجم اطراف مسجد  جنت رودبار صنايع دستی-گردو-فندق-لبنیات روستا جمعه و تعطیالت بازار هفتگی دهیاری و مردم جنت رودبار رامسر 37

       رامسر محصوالت محلی شهر شنبه و سه شنبه بازار هفتگی شهرداری روزبازار رامسر 38

       رامسر محصوالت خانگی و صنايع دستی شهر هر روز هفته بازار روز شهرداری هفته بازار رامسر 39

 بازار صنايع دستی رامسر 40
شهرداری و سپاه 

 پاسداران
       رامسر صنايع دستی شهر روز هفتههر  بازار روز

 رامسر 41
غرفه های ارائه 

 مواد غذايی
       رامسر مواد غذايی شهر هر روز هفته بازار روز شهرداری

 رامسر 42

نمايشگاههای 

فصلی تولیدات 

 محلی

       رامسر صنايع دستی شهر فصلهای گردشگری بازار فصلی شهرداری

 رامسر 43
ه صنايع كدده

 دستی

شهرداری و بخش 

 خصوصی
       رامسر صنايع دستی شهر هر روز هفته بازار روز
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 رامسر 44
بازارچه صنايع 

 دستی
       رامسر صنايع دستی شهر هر روز هفته بازار روز شهرداری

 رامسر 45
خیابان شهید 

 بهشتی
       رامسر صنايع دستی شهر هر روز هفته بازار روز شهرداری

 0 شهر دوشنبه       رامسر 46
محصوالت محلی 

 و تره بار
     کتالم

 0 شهر چهارشنبه       رامسر 47
محصوالت محلی 

 و تره بار
     سادات شهر

 شهر نور میوه و تره بار و محصوالت ارگانیک شهر روزانه بازار روز شهرداری نور بازار روز نور نور 63
خیابان امام )ره( جنب 

 شهر رای اسالمیساختمان شو
 09115718821 علیرضا وفايی

 شهر نور میوه و تره بار و محصوالت ارگانیک شهر چهارشنبه بازار هفتگی شهرداری نور چهارشنبه بازار نور 64
خیابان ساحلی حدفاصل خیابان 

 شورا تا خیابان مصلی
 09115718821 علیرضا وفايی

 نور 65
میدان میوه و تره 

 بار

بخش شهرداری نور و 

 خصوصی
 09115718821 علیرضا وفايی خیابان شیخ فضل ا... نوری شهر نور میوه و تره بار شهر روزانه جايگاه فروش

 نور 66
بازار ماهی 

 فروشان
 شهر نور ماهی و محصوالت دريايی شهر روزانه جايگاه فروش بخش خصوصی

خیابان امام )ره( روبروی 

 شهرداری
 09115718821 وفايیعلیرضا 

 09111145650 سیامک مازندرانی خیابان انقالب جنب پل شهر رويان خرده فروشی شهر پنجشنبه بازار روز شهرداری رويان بازار روز رويان نور 67

 09111201245 ذبیحیولی  زير پل نعمت آباد شهر چمستان سبزی و میوه شهر دوشنبه بازار هفتگی شهرداری چمستان دوشنبه بازار نور 68

 09111201245 ولی ذبیحی جنب مصلی شهر چمستان خوار و بار و غیره شهر روزانه بازار روز شهرداری چمستان زار روز چمستاناب نور 69

70 

 جويبار

 شهر فقط روزهای جمعه  بازار هفتگی شهرداری جويبار  جمعه بازار 
ظروف  -ادويه جات -پوشاک  -کبابی  -قصابی 

 تره بار  -طیور  -سفالگری  -
 ارجويب

بلوار آيت اله معلمی -جويبار 

ابتدای پل تاريخی محله کال  -

 و پايین رود پشت 

 09114106969 ولی آقاپور 

 بابلسر 71
دوشنبه بازار 

 باقرتنگه
 باقرتنگه پوشا ک ، محصوالت غذايی ،انواع ظروف شهر دوشنبه ها بازار هفتگی دهیاری -محلی 

بلوار نیروی  -روستای باقرتنگه 

 هوايی
 09119004284 ادهم زکري

 بابلسر 72
يكشنبه بازار پايین 

 احمكال
 پايین احمدکال پوشا ک ، محصوالت غذايی ،انواع ظروف شهر يكشنبه ها بازار هفتگی دهیاری -محلی 

بلوار  -احمدکالروستای پايین 

 شهدا
 . حسین براری

 09112121857 میرمحمد نورانیخیابان شهید  -روستای اجاکسر اجاکسر پوشا ک ، محصوالت غذايی ،انواع ظروف رشه شنبه ها بازار هفتگی دهیاری -محلی  شنبه بازار اجاکسر بابلسر 73
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 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 حسین پور

 بابلسر 74
سه شنبه بازار علی 

 آباد
 علی آباد پوشا ک ، محصوالت غذايی ،انواع ظروف شهر سه شنبه ها بازار هفتگی دهیاری -محلی 

خیابان  -روستای علی اباد

 شهدا
 09118125149 مد قلی زادهحا

75 
 شهرداری شهر بهنمیر بابلسر

 بازار هفتگی
پنجشنبه صبح هر 

 هقته
 شهر

تولیدات بومی و محلی به همراه محصوالت 

 1004-114-0911 آقای غالمی شهر بهنمیر شهر بهنمیر کشاورزی و فروش خوراک و پوشاک

76 
 مردمی روستای عربخیل  بابلسر

 بازار هفتگی
ر ه بعد ظهچهار شنب

 هر هفته
 شهر

تولیدات بومی و محلی به همراه محصوالت 

 روستای عريخیل کشاورزی و فروش پوشاک

رو حسینیه دارالشفا رو ب 

 آقای گل قادی عريخیل

0911-314-

4259 

77 
 دهیاری روستای عزيزک بابلسر

 بازار هفتگی
دوشنبه صبح هر 

 روستا هفته

 تولیدات بومی و محلی به همراه محصوالت

 9117397-0911 آقای تیموريان روستا عزيزک روستا عزيزک کشاورزی و فروش پوشاک

78 
 مردمی روستای نفت چال بابلسر

 بازار هفتگی
دوشنبه بعدظهر 

 هرهفته
 شهر

تولیدات بومی و محلی به همراه محصوالت 

 2183961-0911 آقای برزگر ،جنب پارک2ساحل  روستا نفت چال کشاورزی و فروش پوشاک

 09119014393 محمديانمهدی  6بلوار علیزاده پارکینگ  بابلسر میوه و تره بار شهر سه شنبه بازار هفتگی شهرداری بلوار شهید علیزاده بابلسر 79

 بابلسر 80
خیابان شهید 

 طالبی
 09119014393 مهدی محمديان خیابان شهید طالبی بابلسر میوه و تره بار شهر شنبه بازار هفتگی شهرداری

 بابلسر 81
خیابان شهید 

 رزقی
 09119014393 محمديانمهدی  خیابان شهید رزقی بابلسر میوه و تره بار شهر يكشنبه بازار هفتگی شهرداری

 بابلسر 82
خیابان شهید 

 بهشتی
 09119014393 مهدی محمديان خیابان شهید بهشتی بابلسر میوه و تره بار شهر هر روز بازار روز شهرداری

 بابلسر 83
یابان شهید خ

 بهشتی
 09119014393 محمديانمهدی  خیابان شهید بهشتی بابلسر میوه و تره بار شهر هر روز بازار روز شهرداری

 بابلسر 84
خیابان شهید 

 رجايی
 09119014393 مهدی محمديان خیابان شهید رجايی بابلسر میوه و تره بار شهر هر روز بازار روز شهرداری

 09111192945 محمد آقابراری میدان شهدا  درزی نقیب فروش انواع محصوالت  روستا شنبه بازار هفتگی ردمیم درزی نقیب بابلسر 85

 آرمیچ کال فروش انواع محصوالت  روستا يكشنبه بازار هفتگی مردمی آرمیچ کال بابلسر 86
جنب مسجد  2خیابان توحید 

 حضرت ابوالفضل)ع( 
 09114426722 اسماعیل باباتبار

       زنگی کال سفلی     شنبه       ودآبادمحم 87

 .     کال علیازنگی      پنج شنبه       محمودآباد 88
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

       اسالم محله     يک شنبه       محمودآباد 89

       علوی کال     شنبه       محمودآباد 90

       اورطشت     چهارشنبه       محمودآباد 91

       معلم کال     ج شنبهپن       محمودآباد 92

       مالکال     يک شنبه       محمودآباد 93

       حاجی کال سفلی     يک شنبه        محمودآباد 94

       حاجی کال علیا     دوشنبه       محمودآباد 95

       بیشه کال     شنبه و سه شنبه       محمودآباد 96

       رودپشت     سه شنبه       محمودآباد 97

     دوره ای       محمودآباد 98
احمدآبادکلیج 

 سفلی
      

       علی آباد     دوشنبه       محمودآباد 99

       کلمرز علیا     يک شنبه       محمودآباد 100

 روستا پنجشنبه بازار هفتگی شورای اسالمی پنجشنبه بازار محمودآباد 101
سوجات ، ظروف ، کیف محصوالت خانگی ، من

 وکفش ، لوازم آريشی و بهداشتی ، و.... 
 09119185900 علی آقايی 12اهلم رضوان  اهلم

 روستا پنجشنبه بازار هفتگی شورای اسالمی پنجشنبه بازار محمودآباد 102
محصوالت خانگی ، منسوجات ، ظروف ، کیف 

 وکفش ، لوازم آريشی و بهداشتی ، و.... 
 09390449662 محمدرضا حسینی امام حسین  میدان آهی محله 

 نمايشگاهی  شورای اسالمی بازارچه محلی محمودآباد 103

مناسبتها ) در 

مناسبتها و ايام 

خاص اين نمايشگاه 

 برگزار میگردد.

 روستا
محصوالت خانگی ، منسوجات ، ظروف ، کیف 

 وکفش ، لوازم آريشی و بهداشتی ، و.... 
 09117363714 خانم رقیه جعفری دهیاری خیابان شهدا جنب آزادمون

 روستا روزانه بازار روز شورای اسالمی بازار دائمی محمودآباد 104
محصوالت خانگی ، منسوجات ، ظروف ، کیف 

 وکفش ، لوازم آريشی و بهداشتی ، و.... 
 کلوده

بلوار شهید سلیمانی خیابان 

 شهید فرامرزی 
 09111274642 بهروز قارداشی
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 روستا هفتگی بازار هفتگی شورای اسالمی سه شنبه بازار آبادمحمود 105
محصوالت خانگی ، منسوجات ، ظروف ، کیف 

 وکفش ، لوازم آريشی و بهداشتی ، و.... 
 09112226228 محمد عسكری  7نبش الله زار  بائوده سفلی

 09111162022 سید رضا کمالی گتاب بلوار امام رضا  گتاب  لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح ها بازار هفتگی سید رضا کمالی شنبه بازار بابل 106

 00032455280 شهرداری  گتاب بلوار امام رضا  گتاب  لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح ها بازار هفتگی شهرداری  چهارشنبه بازار  بابل 107

 09119947617 بازچی  بلوارمادر بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح ها بازار هفتگی شهرداری  يكشنبه بازار بابل 108

 09119947617 بازچی  بلوارامام رضا بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح ها بازار هفتگی شهرداری  دوشنبه بازار بابل 109

 09119947617 بازچی  بلوارحائری  بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح ها بازار هفتگی شهرداری  سه شنبه بازار بلبا 110

 09119947617 بازچی  کتی شرقی بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح ها بازار هفتگی شهرداری  چهارشنبه بازار  بابل 111

 09111183646 نورزاده  میدان کارگر بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز شهرداری  بازارچه کارگر بابل 112

 بابل 113
بازارچه مسجد 

 جامع 
 09112137286 رشیدشهابی  مسجدجامع بابل  لباس فروشی و غیره -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز هیت امنايی 

 09112144918 ممحمدسری  میدان شهیدبزاز بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز هیت امنايی  بازارچه رضوان  بابل 114

 بابل 115
باززارچه 

 رودگرمحله 
 09119078887 رشیدحسنی  گله محله  بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -ره بار میوه و ت شهر صبح وعصر بازار روز شهرداری 

 بابل 116
بازارچه پنج شنبه 

 بازار
 09111198402 موهاب زاده  چهارسوق  بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز شهرداری 

 بابل 117
پنج شنبه بازارگله 

 محله 
 09114128280 شعبانی  گله محله  بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز شهرداری 

 بابل 118
پنج  شنبه بازار 

 آرامگاه معتمدی 
 09119078887 حسنی  رشید آرامگاه معتمدی  بابل لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز شهرداری 

 09117755416 يوسف اکبرپور  گلیا گلیا لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  شهر صبح وعصر بازار روز شهرداری  گلیا بابل 119

 لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  روستا صبح وعصر  هفتگیبازار  شورای بازار گلیا بابل 120
ارده روستای زو

 بندپی شرقی 
 00000000000 سبزعلی جانعلی زاده  بندپی شرقی 

 09112174860 محمد علیزاده  الله آباد کاظم بیگی  لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  روستا صبح  وعصر بازار هفتگی شورای بازار کاظم بیكی  بابل 121
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  روستا صبح وعصر بازار هفتگی شورای بازار پیچاکال  بابل 122
پايین احمدچاله 

 پی 
 00000000000 امامعلی محمدباقری  الله آباد

 بابل 123
پايین احمدچاله 

 پی 
 لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  روستا صبح وعصر بازار هفتگی شورای بازار

پايین احمدچاله 

 آباد پی الله
 09111170080ا سیدمهدی موسوی  الله آباد

 09119112303 علی اکبر حسین تبار الله آباد کريمكال کرفوکال  لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  روستا صبح عصر هفتگیبازار  شورا کريمكال کرفوکال بابل 124

 09126089636 سیدنقی حسینی  الله آباد امین آباد لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  تاروس صبح وعصر بازار هفتگی دهیاری  امین آباد بابل 125

 لباس فروشی و غیره  -خشكبار  -میوه و تره بار  روستا صبح عصر بازار هفتگی دهیاری  باال احمدچاله پی  بابل 126
باالاحمدچاله 

 پی 
 09112139438 امراله پوراسماعیل  الله آباد

 بهشهر 127
مجموعه ی 

 گردشگری هوتو
 شهید آباد صنايع دستی و سوغات و کشاورزی روستا پايیز جشنواره  ستاد جشنواره انار

روستای شهید آّباد مجموعه ی 

 گردشگری هوتو
 09113555935 نقی يكتن رستمی

 شهر چهارشنبه ها بازار هفتگی شهرداری بهشهر چهارشنبه بازار بهشهر 128
صیفی و  -پوشاک  -شوغات  -ستی صنايع د

 .و ... -سبزی
 09112571053 ياسر احمدی بهشهر انتهای خیابان شهید باهنر بهشهر

 بهشهر 129
مجموعه تاريخی 

 عباس آباد
 التپه صنايع دستی و سوغات روستا موردی بازار موردی انجمن صنفی هنرمندان

روستای التپه مجموعه ی بهشهر 

 گردشگری عباس اباد
 09116745827 ا درويشیمیتر

 سفید چاه محصوالت کشاورزی روستا فصلی بازار فصلی دهیاری های بخش بخش يانه سر بهشهر 130
بخش يانه سر نرسیده به 

 روستای سفیذدچاه پل آخوندی
 09112517451 قاسم آخوندی

 بهشهر 131
مزرعه ی پلنگ 

 خیل
 09112103400 رضوی بهشهر مزرعه ی پلنگ خیل بهشهر کشاورزیصنايع دستی و سوغات و  شهر پايیز جشنواره  خصوصیبخش 

 بهشهر 132
شبه جزيره  

 میانكاله
 نمک چال صنايع دستی و سوغات روستا موردی ساالنه جشنواره  شهرداری بهشهر

بهشهر بخش مرکزی شبه جزيره 

 میانكاله
 09112571053 ياسر احمدی

 بهشهر 133
روستای گرجی 

 محله
   کیان عطوفی  بهشهر روستای گرجی محله گرجی محله صنايع دستی و سوغات روستا ساالنه -موردی  جشنواره  دهیاری و بخشداری

 شنبه بازار میاندورود 134
بخش خصوصی و 

 مردمی
   حلمسر میوه و تره بار-ظرف-لباس-پارچه روستا شنبه بازار هفتگی

علی رضا شیخ زاده 

 سورکی
09030529500 

 به بازاريكشن میاندورود 135
بخش خصوصی و 

 مردمی
   عزت الدين میوه و تره بار-ظرف-لباس-پارچه روستا يكشنبه بازار هفتگی

علی رضا شیخ زاده 

 سورکی
09030529500 

 دوشنبه بازار میاندورود 136
خصوصی و بخش 

 مردمی
 میوه و تره بار-ظرف-لباس-پارچه روستا دوشنبه بازار هفتگی

دارابكال/بزمین 

 آباد
 کوچه طبیعت-الدارابك

علی رضا شیخ زاده 

 سورکی
09030529500 
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 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری
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 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 سه شنبه بازار میاندورود 137
بخش خصوصی و 

 مردمی
 طبقده-سورک میوه و تره بار-ظرف-لباس-پارچه شهر سه شنبه بازار هفتگی

سورک، کوچه مخابرات و 

طبقده جنب مسجد صاحب 

 الزمان

علی رضا شیخ زاده 

 سورکی
09030529500 

 چهارشنبه بازار ودمیاندور 138
بخش خصوصی و 

 مردمی
   اسرم/برگه میوه و تره بار-ظرف-لباس-پارچه روستا چهار شنبه بازار هفتگی

علی رضا شیخ زاده 

 سورکی
09030529500 

 پنجشنبه بازار میاندورود 139
بخش خصوصی و 

 مردمی
 جاده گهرباران-اسالم آباد لجااسالم آباد/و میوه و تره بار-ظرف-لباس-پارچه روستا پنجشنبه بازار هفتگی

علی رضا شیخ زاده 

 سورکی
09030529500 

 بازار شهید بهشتی  ساری 140
سازمان مشاغل شهری و 

 کشاورزیفرآورده های 
 9361515871 محسن رسولی ساروی بلوار کشاورز  شهر صنوف مختلف  شهر 19 - 7/30 بازار روز

 بازار روز بزرگ  ساری 141
ی و سازمان مشاغل شهر

 فرآورده های کشاورزی
 9361515871 محسن رسولی ساروی خیابان امیر مازندرانی شهر صنوف مختلف  شهر 19 - 7/30 بازار روز

 ساری 142
بازار 

 مالمجدالدين

سازمان مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی
 9361515871 محسن رسولی ساروی خیابان مالمجدالدين شهر پوشاک شهر 20 - 7/30 بازار هفتگی

 بازارهفتگی ساری 143
سازمان مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی
 9361515871 محسن رسولی ساروی خیابان بعثت -رفیعیخیابان  شهر صنوف مختلف  شهر 16-7 بازار هفتگی

 بازارهفتگی ساری 144
سازمان مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی
 9361515871 محسن رسولی ساروی امامزاده عباس -بلوار داراب هرش صنوف مختلف  شهر 16-7 بازار هفتگی

 بازارهفتگی ساری 145
سازمان مشاغل شهری و 

 کشاورزیفرآورده های 
 شهر صنوف مختلف  شهر 16-7 بازار هفتگی

خیابان  -خیابان طبرستان

 خیابان شهیدان عبوری -وصال
 9361515871 محسن رسولی ساروی

 بازارهفتگی ساری 146
زمان مشاغل شهری و سا

 فرآورده های کشاورزی
 9361515871 سارویمحسن رسولی  ابتدای سنگريزه روستا صنوف مختلف  شهر 16-7 بازار هفتگی

 بازارهفتگی ساری 147
سازمان مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی
 شهر صنوف مختلف  شهر 16-7 بازار هفتگی

 -خیابان امام حسین )ع(

 بهمن22خیابان 
 9361515871 سن رسولی سارویمح

 بازارهفتگی ساری 148
سازمان مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی
 شهر صنوف مختلف  شهر 16-7 بازار هفتگی

خیابان  -خیابان شهید قره جه

 شهیدان عبوری
 9361515871 محسن رسولی ساروی

 09365332950 پیمان جواديان مرکز روستای کوتنا کوتنا غذاهای محلی روستا جمعه بازار هفتگی دهیاری روستای کوتنا روستای کوتنا قائم شهر 149

 قائم شهر 150
روستای صنم 

 حاجیكال

دهیاری روستای صنم 

 حاجیكال
 09113260900 رضا زينی مرکز روستای صنم حاجیكال صنم حاجیكال میوه جات و صیفی جات محلی روستا جمعه بازار هفتگی
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 چهارشنبه بازار  قائم شهر 151

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

     1خیابان امام خمینی)ره(، تالر      شهر همه روزه بازار روز

 بازار فاعلی قائم شهر 152

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

     شهر همه روزه بازار روز
خیابان امام خمینی)ره(، جنب 

 مسجد عشقی
  . 

 بازار شهروند قائم شهر 153

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

     1خیابان شهید بهشتی، عدالت      شهر همه روزه بازار روز

 قائم شهر 154
میدان بار جاده 

 کیاکال

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

     شهر همه روزه جايگاه فروش
جاده قائم شهر به کیاکال، بعد از 

 دانشگاه فرهنگیان
 09111112056 روح اهلل گرجی

 میدان بار قائم قائم شهر 155

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

 09111245046 رجبعلی گرائلی       رشه همه روزه جايگاه فروش

 شنبه بازار قائم شهر 156

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

 09113260255 حسنی       شهر شنبه بازار هفتگی

 دوشنبه بازار قائم شهر 157

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

 09113260255 حسنی       شهر دوشنبه بازار هفتگی

 سه شنبه بازار قائم شهر 158

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

 09113260255 حسنی       شهر سه شنبه بازار هفتگی

 چهارشنبه بازار  قائم شهر 159

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

 09113260255 حسنی       شهر چهارشنبه بازار هفتگی

 پنج شنبه بازار قائم شهر 160
سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 
 09113260255 حسنی       شهر پنچ شنبه بازار هفتگی
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ازندرانجهاددانشگاهی م  طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 

 اطالعات مکان بازارهای استان مازندران

(1401)جمع بندی تا بهمن   

 برگزار کننده نام مکان بازار شهرستان ردیف
ماهیت مکان 

 بازار
 زمان برگزاری

موقعیت 

 مکانی
 آدرس محل برگزاری نام شهر /روستا مشاغل مورد هدف

نام و نام خانوادگی 

 رابط 
 شماره موبایل رابط

 فرآورده های کشاورزی 

 بازار سینا قائم شهر 161

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

   اصغری       شهر همه روزه بازار هفتگی

 قائم شهر 162
پارکینگ خیابان 

 بابل

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

           شهر همه روزه بازار روز

 قائم شهر 163
بازارچه مرکبات 

 پل تالر

سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و 

 فرآورده های کشاورزی 

 09113231137 حسین اکبريان       شهر همه روزه جايگاه فروش
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