
شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم بخشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران470470ابراهیم برات نیابانک کشاورزیروستای گرماب1قایناتخراسان جنوبیدامپروری2

3
تولید انواع 

مصنوعات چوبی
2بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند روستای دستگرد 

بلوار امام رضا نبش ابن 

حسام

وزارت صنعت، معدن و تجارت484484ابراهیم بنی اسدیپست بانک

4

کشت گیاهان 

دارویی زرشک 

( هکتار1.5)

وزارت جهاد کشاورزی156156ابراهیم حسینیبانک کشاورزیروستای نازدشت1سربیشهخراسان جنوبی

5
کشت 

(هکتار1)زعفران
1بشرویهخراسان جنوبی

-روستای نیگنان-بشرویه

قنات عیسی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم رویان فربانک کشاورزی

6

احداث و بهره 

برداری از واحد 

گاوداری شیری 

صنعتی

30بیرجندخراسان جنوبی
- القورات - بخش مرکزی 

دستگرد
وزارت جهاد کشاورزی4300043000ابراهیم زنگوییبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای استند2زیرکوهخراسان جنوبیپرواربندی بره7
ابراهیم علی محمدی 

استند
وزارت جهاد کشاورزی750750

8

ایجاداقامتگاه 

بوم گردی 

وگردشگری

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان -خراسان جنوبی 

روستای همت آباد-زیرکوه 
990990ابراهیم غضنفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

9

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش 

شترمرغ گوشتی

5قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای علی آباد -قائنات

علیا

وزارت جهاد کشاورزی30003000ابراهیم غالمیبانک کشاورزی

(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 



10

طرح توجیهی 

پرورش زنبور 

 ۲۰۰عسل 

کلونی

2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای -دهستان باقران

زیروچ

صندوق کارآفرینی امید
ابراهیم محمدنیای 

بیرجند
وزارت جهاد کشاورزی895895

11
 20گاو شیری 

راسی
3بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی48004800ابراهیم میریبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن12
طبس دهستان نخلستان 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی700700ابراهیم نوریبانک کشاورزی

13

 70پرورش بز 

داشتی اصالح 

نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی20002000ابوالحسن جالیریبانک کشاورزیبیرجند روستای چهکند2بیرجندخراسان جنوبی

2نهبندانخراسان جنوبیکشت زعفران14
بخش مرکزی روستای 

سمافات
وزارت جهاد کشاورزی800800ابوالفضل کشتگربانک کشاورزی

15

تکثیردهنده و 

پرورش دهنده 

ماهیان زینتی

وزارت جهاد کشاورزی200200احسان باقریبانک توسعه تعاونروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

16

تعمیرکارخودرو 

و ماشین االت 

و ادوات 

کشاورزی

1بیرجندخراسان جنوبی
-روستای امیر اباد - بیرجند 

 حاشیه جاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت260260احسان خرم رودالکهصندوق کارآفرینی امید

17

کشت گل 

 10محمدی 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی16501650احسان شاه بیکیپست بانکدشت خاران4سربیشهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی500500احسان فرخزادصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهداشی2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری18

19

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 20

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان بخش 

گزیک شهر طبس مسینا 

چاه بهکشت بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی160160احسان یونسیبانک کشاورزی

5قایناتخراسان جنوبیتولید پوشاک20

-قاین -خراسان جنوبی

روستای -بخش نیمبلوک

گریمنج

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد افشاری نژادصندوق کارآفرینی امید



21

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران200200احمد بهلولی نسبصندوق کارآفرینی امید

22

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد 

(بزسانن)

وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد جاللی رادبانک کشاورزیفتح آباد- ارسک - بشرویه 1بشرویهخراسان جنوبی

23

پرورش 

شترمرغ پرواری 

 قطعه ای300

6بیرجندخراسان جنوبی
روستای علی آباد -بیرجند

داورآباد
وزارت جهاد کشاورزی42004200احمد جوقه ساالرپست بانک

24

مرکز معاینه 

فنی خودروهای 

سنگین

40004000احمد حسنیصندوق کارآفرینی امید جاده طبس یزد7کیلومتر 5طبسخراسان جنوبی
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

25

مجتمع 

گردشگری ، 

تفریحی و 

پذیرایی

7بیرجندخراسان جنوبی

بلوار شهید آوینی انتهای 

خیابان پونه و مالصدرا 

روستای ییالقی اهلل دره

24502320احمد رضا صایبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

26

صندوق خرد 

محلی روستای 

زیدر

صندوق کارآفرینی امید10001000احمد رضا نخعی پورصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای زیدر30سربیشهخراسان جنوبی

27

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

بانک توسعه تعاونروستای گزخت1زیرکوهخراسان جنوبی
احمد علی یاری 

تجنود
سازمان امور عشایر ایران240240

28

واحد زنبور 

 300عسل 

کلونی

وزارت جهاد کشاورزی15601560احمد کیوان زادهبانک کشاورزیبیرجند روستای زیروچ3بیرجندخراسان جنوبی

29

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 50

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی
شهرستان درمیان بخش 

گزیک روستای دستگرد
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد مخدومیبانک کشاورزی



30

پرورش زنبور 

 500عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی20802080احمد میریپست بانکروستای شارقنج2بیرجندخراسان جنوبی

31
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد نصیحتیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای اندریک1قایناتخراسان جنوبی

32
تولید فرش 

دست باف
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000احمد نظریصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای جمز7طبسخراسان جنوبی

33

ایجاد اقامتگاه 

گردشگری 

روستایی 

عشایری

5خوسفخراسان جنوبی
خوسف روستای خور 

(نوغاب)
600600احمد هادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

34

طراحی و 

دکوراسیون 

داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمدرضا پارسائیصندوق کارآفرینی امیددرمیان اسدیه1درمیانخراسان جنوبی

35

طراحی سیستم 

رباتیک و 

هوشمند بسته 

بندی و فروش 

اینترنتی و 

الکترونیکی 

محصوالت

5بیرجندخراسان جنوبی

توحید - خیابان توحید

روستای  ) 3پالک  - 34/2

(دشت بجد - بجد 

20002000اسحاق ابوالحسن نژادصندوق کارآفرینی امید
معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهور

36

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200اسحاق دالکهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

37

مهمانپذیر 

ورستوران 

سعادتی

4سربیشهخراسان جنوبی
خیابان مطهری - سربیشه 

1 پالک 6
25002500اسحاق سعادتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

38

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200اسحق بخشیصندوق کارآفرینی امید



39

کلینیک گیاه 

آفت  )پزشکی 

(کش نباتی 

وزارت جهاد کشاورزی500500اسحق محمدی بهولیصندوق کارآفرینی امیدروستای امین آباد2سربیشهخراسان جنوبی

40
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150اسداله نخعیصندوق کارآفرینی امیداریش1خوسفخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی15001500اسماء فالحیپست بانکروستای فورخاص3درمیانخراسان جنوبیپرواربندی41

42

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
- بخش ارسک - بشرویه 

روستای اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل جهان پورصندوق کارآفرینی امید

43

کشت گیاهان 

دارویی زرشک 

( هکتار1.5)

وزارت جهاد کشاورزی146146اسماعیل حسینیبانک توسعه تعاونروستای نازدشت1سربیشهخراسان جنوبی

44

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی40

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران700700اسماعیل خزاعیصندوق کارآفرینی امید

45
پرورش 

گوسفند داشتی
2فردوسخراسان جنوبی

روستای . شهرستان فردوس 

طاهرآباد
سازمان امور عشایر ایران300300اسماعیل رمضانیصندوق کارآفرینی امید

46
بسته بندی 

زرشک
وزارت جهاد کشاورزی80008000اسماعیل زارعیصندوق کارآفرینی امیدقاین سده کرشک10قایناتخراسان جنوبی

47

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240اسماعیل سپهری نیاپست بانک

48
شرکت تعاونی 

مرغداران کیان
وزارت جهاد کشاورزی19201920اسماعیل عطایی نژادبانک کشاورزیروستای طارق3نهبندانخراسان جنوبی

49
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

روستای -شهرستان زیرکوه 

سینیدر
سازمان امور عشایر ایران240240اسماعیل فرخ پیبانک توسعه تعاون



50

پرورش دام 

سبک 

پرورش)وسنگین

( بزوگوسفند

2نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان ,خراسان جنوبی

روستای خوانشرف,نهبندان
سازمان امور عشایر ایران450450اسمعیل دامیارصندوق کارآفرینی امید

51
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر علی محمدیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

52

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

1طبسخراسان جنوبی
طبس بخش دستگردان 

روستای حسن آباد اعتماد
وزارت جهاد کشاورزی500500اعظم آزاد میوهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی900900اعظم براتیپست بانکقاین روستای برکوک2قایناتخراسان جنوبیتجهیز گلخانه53

54
پرورش شتر و 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000اکبر جهانیصندوق کارآفرینی امیدموتور پمپ اکبریان-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبی

55
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

بخش .بیرجند 

روستای خوشینه .مرکزی

علیا

سازمان امور عشایر ایران200200اکبر خسرویصندوق کارآفرینی امید

56
پرورش شتر 

داشتی
3نهبندانخراسان جنوبی

بخش مرکزی - نهبندان

روستای - روستای میغان

دهنو

وزارت جهاد کشاورزی16001600اکبر غالمیپست بانک

57

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی

- بخش مرکزی - بشرویه 

موتور - دهستان علی جمال 

پمپ عزیز اباد

وزارت جهاد کشاورزی600600اکبر نوروزیبانک کشاورزی

1نهبندانخراسان جنوبیشتر پرواری58
دشت اکبر آباد چاه موتور 

کشاورزی نیکرو
وزارت جهاد کشاورزی600600اکرم روشندلصندوق کارآفرینی امید

59
ایجاد باجه 

پست بانک
1زیرکوهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

زیرکوه روستای فندخت
500500اکرم سیادتپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

60

بسته بندی و 

درجه بندی 

محصوالت 

زراعی و باغی و 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم قنبری رشیدصندوق کارآفرینی امیدبشرویه1بشرویهخراسان جنوبی



61
باجه پست 

بانکی
2بیرجندخراسان جنوبی

روستای علی آباد -بیرجند

28پالک-تقاطع ابوذر-لوله
500500اکرم هریوندیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

62
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

عشایری چاه باشه
سازمان امور عشایر ایران200200اله داد افضلیصندوق کارآفرینی امید

63

صندوق خرد 

محلی روستای 

منصور آباد

20درمیانخراسان جنوبی
روستای منصور - درمیان 

آباد
صندوق کارآفرینی امید200200الهام خسرویصندوق کارآفرینی امید

64

صندوق خرد 

محلی روستای 

امیراباد

صندوق کارآفرینی امید200200الهام محمودیصندوق کارآفرینی امیدامیراباد- طبس دیهوک55طبسخراسان جنوبی

65

صندوق خرد 

محلی روستای 

النو

صندوق کارآفرینی امید200200الهه قربانیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه درح روستای النو15سربیشهخراسان جنوبی

66

واحد اصالح 

نژادو پرورش 

گاو شیری

2سرایانخراسان جنوبی
-آیسک - شهرستان سرایان 

 موتور پمپ اتفاق
وزارت جهاد کشاورزی800800ام البنین مالکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150ام البنین اکبریصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس67

68

احداث مزرعه 

 هکتاری 5

کشت زعفران

8خوسفخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

خوسف روستای تقاب
بانک کشاورزی

ام البنین خواجه 

عبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

69
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200ام البنین ذاکرصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای همند20بیرجندخراسان جنوبی

160160ام البنین رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای چهارفرسخ2نهبندانخراسان جنوبیگلدوزی سنتی70
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



71

احداث و بهره 

برداری از واحد 

گلخانه مقیاس 

کوچک 

صیفیجات

1فردوسخراسان جنوبی
خیابان ولی - باغستان علیا 

18عصر 
وزارت جهاد کشاورزی500500ام السلمه حسین پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی15001500امان اله سنگچولیبانک کشاورزیروستای دیهشک-طبس2طبسخراسان جنوبیخرید گاو شیری72

73
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی200200امراله محمدیبانک کشاورزیعشق اباد روستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

سازمان امور عشایر ایران500500امنه احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای اناران2نهبندانخراسان جنوبیپرورش گوسفند74

75
پرورش بز سانن 

(اصالخ نژادی )
وزارت جهاد کشاورزی900900امید ابراهیمیبانک کشاورزیفردوس روستای سرند2فردوسخراسان جنوبی

76

خرید بز شیری 

سانن بظرفیت 

راس 34

مولدوبهسازی 

ونوسازی جایگاه

2طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران15001500امید برهانی مقدمبانک کشاورزی

77

احداث سفره 

خانه سنتی 

شهریار

12فردوسخراسان جنوبی
باغشهر -شهرستان فردوس

حاشیه میدان غدیر- اسالمیه
70007000امیدرضا جهندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

78

ساخت و تولید 

ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

11قایناتخراسان جنوبی
شهرک صنفی -قاین

روستای مهمویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000امیر حقگوصندوق کارآفرینی امید

79

کارگاه فیلتر 

هوای ماشین 

سبک و ماشین 

آالت کشاورزی

4بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند - خراسان جنوبی 

نبش - روستای چهکند 

سلمان فارسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500امیر خرم نژادصندوق کارآفرینی امید



80
تولید مصنوعات 

چوبی
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای مهمویی-- قاین
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000امیر شوکتیانصندوق کارآفرینی امید

81

پرورش 

شترمرغ مولد 

به 

قطع150ظرفیت

ه

وزارت جهاد کشاورزی2190021900امیر عابدیانبانک کشاورزیموتورپمپ عابدیان-بشرویه20بشرویهخراسان جنوبی

82

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی سرایان 

روستای زنگو پیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی640640امیر قاسمیبانک کشاورزی

83

پرورش ماهیان 

گرمابی به 

تن3ظرفیت

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی200200امیر محمد ناصریصندوق کارآفرینی امید

84

خدمات مدرن 

سازی 

- کشاورزی 

تولیدلوله های 

پالستیکی برای 

حوزه ی 

کشاورزی

پست بانکشهرک صنعتی سربیشه5سربیشهخراسان جنوبی
امیرخسرو خسروی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

85
احداث پست 

بانک
2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای چرمه
500500امین اله عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

86

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مردان فلک

32قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای فلک
صندوق کارآفرینی امید400400امین صبوحیصندوق کارآفرینی امید



87

پرورش بره 

پرواری اصالح 

نژاد شده 

(راس100)

3قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

گرماب

سازمان امور عشایر ایران800800انسیه محمدپورنادیبانک کشاورزی

88
کشت و توسعه 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی900900انسیه موسویپست بانکروستای همند- نهبندان 2نهبندانخراسان جنوبی

2قایناتخراسان جنوبیفرش دست باف89
شهرستان قاین روستای 

محمدآباد علم
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800انسیه یعقوبیبانک کشاورزی

90

پرواربندی 

 400صنعتی 

راسی بره

8بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند - خراسان جنوبی 

جنب چاه - دشت بجد 

چاجی

وزارت جهاد کشاورزی67006700ایمان مظهریبانک کشاورزی

91
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200آرزو معتمدبانک کشاورزیبیرجند روستای حاجی آباد1بیرجندخراسان جنوبی

92
تولید گاز 

اکسیژن
5قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای فیروزآباد-قاین
وزارت صنعت، معدن و تجارت32503250آسیه اباذریصندوق کارآفرینی امید

93
تولید شیره 

انگور
1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان سرایان روستای 

نوبهار
وزارت جهاد کشاورزی10001000آسیه اسدیصندوق کارآفرینی امید

94

پرورش زنبور 

عسل جهت 

برداشت عسل 

طبیعی

وزارت جهاد کشاورزی300300آسیه حسن پوربانک کشاورزیروستای گستج1فردوسخراسان جنوبی

95

تاسیس 

داروخانه روزانه 

دکتر آسیه 

سیروسی

6زیرکوهخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان زیرکوه شهر 

حاجی آباد

20002000آسیه سیروسیصندوق کارآفرینی امید
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

96

تجهیز و راه 

اندازی اقامتگاه 

بوم گردی 

متعلق به خانم 

آسیه کمالی

2زیرکوهخراسان جنوبی
بخش - شهرستان زیرکوه 

روستای افین- زهان 
500500آسیه کمالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



97
تولید آجر و 

آهک
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای عزیز آباد جنب 

جاده طبس یزد

پست بانک
آقاحسین مظلومی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

98

احداث و بهره 

برداری گوسفند 

 رأسی 1000

اصالح نژاد شده

10خوسفخراسان جنوبی
اراضی روستای . خوسف 

.کالته ملک 
وزارت جهاد کشاورزی1270012700آمنه دستیگردیپست بانک

99

تجهیز کارگاه 

تولیدی فرش 

دستباف

12فردوسخراسان جنوبی
خیابان - اسالمیه - فردوس 

همافران
وزارت صنعت، معدن و تجارت800630آمنه غالمیبانک توسعه تعاون

5050آمنه کاظمیپست بانکسربیشه روستای مس گران1سربیشهخراسان جنوبیبافت گلیم100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

101

خدمات 

بازرگانی 

وبازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی ودامی

وزارت جهاد کشاورزی80008000باقر جعفری پوربانک کشاورزینهبندان روستای خوانشرف20نهبندانخراسان جنوبی

102

بهسازی 

وتجهیز بارگاه 

زرشک خشک 

کنی

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بخش مر کزی دهستان 

القورات روستای ماهوک

وزارت جهاد کشاورزی10001000باقر جهانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول خالوئیپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی103

104

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

اراضی . بخش مرکزی

روستای آفریز

وزارت جهاد کشاورزی150150بتول رئوفی فردصندوق کارآفرینی امید

105
کارگاه تولید 

فرش دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500برات اله باقریبانک توسعه تعاونطبس روستای بهشت آباد15طبسخراسان جنوبی



106

خدمات 

تخصصی و فنی 

مهندسی دام 

پزشکی

2قایناتخراسان جنوبی

خیابان  –آرین شهر 

ارایه ی  – 6جانبازان پالک 

خدمات به روستا های این 

منطقه

وزارت جهاد کشاورزی450450بهاره جعفریصندوق کارآفرینی امید

5قایناتخراسان جنوبیتولید بستنی107

خزاسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش سده روستای 

(شهرک هاشمیه)بادامک

بانک توسعه تعاون
بهرام صفوتی اورته 

چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت17501750

3طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن108

شهرستان طبس عشق آباد 

روستای معدن علی مراد 

 دشت 2چاه موتور شماره 

میانتکاپ

وزارت جهاد کشاورزی15001500بهروز برهانی مقدمبانک کشاورزی

109

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران200200بهروز داوود اسدالهیصندوق کارآفرینی امید

110

احداث وبهره 

برداری واحد 

گلخانه ای 

صیفیجات

4نهبندانخراسان جنوبی
 جاده قدیم 17کیلومتر 

نهبندان بیرجند
وزارت جهاد کشاورزی40004000بهزاد پروانهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی40004000بهنام عرب عنانیبانک کشاورزیشهرستان سربیشه شهر مود8سربیشهخراسان جنوبیگاوداری111

وزارت جهاد کشاورزی150150بی بی زهرا حسینیصندوق کارآفرینی امیداریش- خوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس112

113
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000بی بی لیال ارغوانیبانک کشاورزی

114
کارخانه تولید 

سولفات سدیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت1900019000بیژن زاهد انارکیبانک توسعه تعاونبشرویه34بشرویهخراسان جنوبی

115
پرورش شتر 

مرغ توام
5درمیانخراسان جنوبی

 جاده 8کیلومتر-گزیک

گزیک اسدیه
وزارت جهاد کشاورزی22502250پرویز سرحدیپست بانک

116
صنایع دستی 

(تکه دوزی)
300300پری نیکروپست بانکروستای چهارفرسخ-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

117

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سرند

صندوق کارآفرینی امید200200تکتم نوروزیانصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای سرند38فردوسخراسان جنوبی



118
 30گاو شیری 

راسی
7بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی72007200ثریا زنگوئیبانک کشاورزی

119

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200جان محمد دالکهصندوق کارآفرینی امید

120
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

بخش مرکزی .بیرجند

روستای خوشینه
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر خورشیدی نیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200جعفر علی محمدیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری121

122

پرورش 

گوسفند داشتی 

 30واصالح نژاد 

راسی

1خوسفخراسان جنوبی
خوسف روستای کریم آباد 

ماژان
وزارت جهاد کشاورزی200200جمشید جمالیبانک کشاورزی

123

گاوداری 

گوساله پرواری 

 راسی50

وزارت جهاد کشاورزی13001300جمشید شمس آبادیبانک کشاورزیروستای شمس آباد-بیرجند2بیرجندخراسان جنوبی

124
پرورش زنبور 

عسل
1سرایانخراسان جنوبی

روستای - شهرستان سرایان 

سراب
وزارت جهاد کشاورزی12121212جمیله عابدین زادهپست بانک

125

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ ذوالحاج -بشرویه

و نظریان
وزارت جهاد کشاورزی603603جواد تفقدی نظریانپست بانک

126

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ اسالم - بشرویه 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800جواد رستمیانبانک کشاورزی

127

تاسیس و 

تجهیز و داه 

اندازی واحد 

پرورش زنبور 

عسل

1فردوسخراسان جنوبی
- شهرستان فردوس 

روستای گستج
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد زاهدی گستجصندوق کارآفرینی امید



128

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

توسعه )داشتی

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک موتور پمپ گلشن

وزارت جهاد کشاورزی300300جواد زهراییصندوق کارآفرینی امید

129

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
خیابان امام - ارسک 

جنب سپاه- خمینی 
وزارت جهاد کشاورزی560560جواد ساالری رحیمیبانک کشاورزی

130
پرورش گاو 

شیری
3بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

بیرجند بخش مرکزی 

دهستان القورات روستای 

پیرانج

وزارت جهاد کشاورزی16001600جواد غریبیپست بانک

131

احداث یک 

هکتار مزرعه 

گل نرگس

2طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

طبس روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی14701470جواد فتوتیبانک کشاورزی

132
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد قاینیصندوق کارآفرینی امید

133

توزیع و خرید 

نهاده های 

کشاورزی

5خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف ماژان 

روستای اصغریه
وزارت جهاد کشاورزی36003600جواد محمودیپست بانک

134

پرورش شتر 

 150)مرغ مولد 

(قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی65006500جواد مراد پوربانک کشاورزیروستای رزمندگان-مود 11سربیشهخراسان جنوبی

135

فراورده های 

-مصالح معدنی 

 قطعات بتنی 

پیش ساخته و 

پازل

100خوسفخراسان جنوبی

خراسان جنوبی ،بیرجند ، 

 – جاده خوسف 6کیلومتر 

خور

وزارت صنعت، معدن و تجارت5500055000جواد نیکنامبانک توسعه تعاون



136

کشت گیاهان 

دارویی 

هکتار 1.5

زرشک

وزارت جهاد کشاورزی160160حاجی رضا پاکروبانک کشاورزیروستای علی اباد1سربیشهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150حاجی یداله نخعیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس137

138

مجتمع تولیدی 

خدماتی فرش 

دستباف

105بیرجندخراسان جنوبی

ابتدای خیابان - بیرجند

روبروی راهنمایی و - شهدا

قالیکده- رانندگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت94929492حامد احرارىپست بانک

139

مجموعه 

ورزشی ، 

تفریحی ، 

رفاهی و 

گردشگری 

کویران طبس

8طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی طبس 

 جاده طبس به 12کیلومتر 

روستای خرو

وزارت ورزش و جوانان55005500حامد اشرفیانپست بانک

140
پرورش زنبور 

عسل
2سرایانخراسان جنوبی

شهرستان _خراسان جنوبی

روستای بسطاق_سرایان 
وزارت جهاد کشاورزی500500حامد رمضانی نسبصندوق کارآفرینی امید

141

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش شتر 

مرغ صنعتی

7درمیانخراسان جنوبی

- طبس مسینا- درمیان

کیلومتری اسدیه بطرف 19

چاه به کشت -طبس مسینا

بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی42004200حامد قاسمی طبسصندوق کارآفرینی امید

142
را400پرواربندی

سی بره
2بیرجندخراسان جنوبی

جاده 12بیرجند کیلومتر

سمت -بیرجند مشهد 

راست جاده جنب سنگبری 

-قنات کریم اباد -سجیل

پرواربندی حبیب اله حسین 

پور

وزارت جهاد کشاورزی20002000حبیب اله حسین پورپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حبیبه اعراب شیبانیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای حلوان2طبسخراسان جنوبیقالی بافی143

144

صندوق خرد 

محلی روستایی 

ماژان

صندوق کارآفرینی امید200200حبیبه آلمانی مهموییصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای مهمویی20بیرجندخراسان جنوبی



145

خرید بز شیری 

سانن بظرفیت 

راس 34

مولدوبهسازی 

ونوسازی جایگاه

1طبسخراسان جنوبی
شهرستان طبس شهر عشق 

اباد روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران500500حجت اله حاجی لقابانک کشاورزی

146

احداث واحد 

پرورش بز 

اصالح )رأس۲۰

(نژاد

1سرایانخراسان جنوبی
سرایان آیسک روستای 

بغداده
سازمان امور عشایر ایران160160حجت رحیمیبانک کشاورزی

147
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150حجی محمد کرمیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150حجی محمد یوسفیصندوق کارآفرینی امیدسرپرچ1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس148

149
گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2نهبندانخراسان جنوبی

مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن احسانیصندوق کارآفرینی امید

150
پرورش دام 

(شتر)سنگین 
3نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان ,خراسان جنوبی 

بخش شوسف ,نهبندان

روستای گرم تمام ده.

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن اردونی مفردبانک کشاورزی

151
پرورش شتر 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300حسن افشاریانصندوق کارآفرینی امیدنهبندان مجتمع شترداری2نهبندانخراسان جنوبی

152
پرورش 

شترمرغ پرواری
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک 

روستای اسفندیار
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن اله دختپست بانک

153

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای نوزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن امانیصندوق کارآفرینی امید

154
پرورش شتر 

شیری
10بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند جاده زاهدان 

دشت بجد- روستای بجد 
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسن آریانابانک کشاورزی



155

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن بخشیانبانک کشاورزیزیرک اباد1طبسخراسان جنوبی

156
 30گاو شیری 

راسی
4بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی72007200حسن برزگریبانک کشاورزی

157

ایجاد واحد 

پرورش دام 

سبک گوسفند 

داشتی اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن بنی اسدی نژادپست بانکروستای چاحوض کالته شور2بیرجندخراسان جنوبی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن بیکیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند..روستای رزق آباد 1بیرجندخراسان جنوبیپرواربندی158

159

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی اصالح 50

نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
- چاه مصلحی- بیرجند

امیریه
وزارت جهاد کشاورزی640640حسن حاجی ابادیبانک کشاورزی

160
پرورش زنبور 

(کندو50)عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن حسن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای فال1سربیشهخراسان جنوبی

161
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
صندوق کارآفرینی امید

حسن خسروی 

خوشینه
سازمان امور عشایر ایران200200

162
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200حسن دالکهصندوق کارآفرینی امید

163
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240حسن راه برپست بانک



164

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش بره 

راس300پرواری

صنعتی )ی

(پرواربندی

وزارت جهاد کشاورزی36503650حسن رجبیصندوق کارآفرینی امیدبمرود4زیرکوهخراسان جنوبی

165

پرورش گاو 

شیری و اصالح 

نژاد

2طبسخراسان جنوبی
طبس روستای محمد آباد 

مشاع شهید مطهری
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن رحیمیبانک کشاورزی

166

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200حسن رضا حسینپورصندوق کارآفرینی امیدآبیز1زیرکوهخراسان جنوبی

167
پرورش گاو 

راس20شیری
4قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش 

مجتمع گاو شیری. مرکزی

وزارت جهاد کشاورزی34403440حسن رضاییبانک کشاورزی

168

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
 - (ع)بلوار امام رضا- ارسک 

4 (ع)امام رضا
وزارت جهاد کشاورزی12231223حسن رمضانی مالدارپست بانک

169

کارگاه تولید 

دست سازه 

های چوبی

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات روستای اسفشاد
300300حسن صادقصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

170

پروار بندی و 

اصالح نژاد دام 

 راس بره130

4سربیشهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

شهرستان سربیشه روستا ی 

درح چاه شماره یک نیزه گاو

وزارت جهاد کشاورزی15521552حسن صالحیبانک کشاورزی

171

پرورش 

زنبورعسل 

 کلنی200

2بیرجندخراسان جنوبی
- بیرجند - خراسان جنوبی 

رزگ- روستای فالرگ 
وزارت جهاد کشاورزی960960حسن صفریبانک کشاورزی

172
جمع آوری و 

حمل شیر
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی23502350حسن عباسیصندوق کارآفرینی امید

173
توسعه و تجهیز 

پرورش بوقلمون
2بشرویهخراسان جنوبی

موتور پمپ حاجی -بشرویه

1آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن فرخ پورصندوق کارآفرینی امید



174
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن فلکی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای فلک-قاین1قایناتخراسان جنوبی

175

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن قاسمیبانک کشاورزیروستای غنی اباد- بشرویه 3بشرویهخراسان جنوبی

176
پرورش گاو 

شیری
2بشرویهخراسان جنوبی

جنب جاده -رقه-بشرویه

اصلی رقه و جاده نوخانیک
وزارت جهاد کشاورزی13001300حسن کریمیبانک کشاورزی

177

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه چاه 

موتور رضاییه

سازمان امور عشایر ایران15001500حسن مختاری پورصندوق کارآفرینی امید

178
پرورش زنبور 

عسل
2بیرجندخراسان جنوبی

- شهرستان بیرجند 

روستای حاجی اباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن میرزایی شیخ 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی150150حسن نخعیصندوق کارآفرینی امیددستگرد1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس179

180

پرورش 

گوسفند 

اصالح )داشتی

(نژاد

1درمیانخراسان جنوبی

- شهرستان درمیان 

دهستان قهستان روستای 

مسک

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن نوروزپورپست بانک

181

پروار بندی دام 

سبک داشتی 

راسی25

سازمان امور عشایر ایران200200حسن نوریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

182

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200حسن یاری تجنودصندوق کارآفرینی امید

183

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

بین راهی

30نهبندانخراسان جنوبی
محور نهبندان 85کیلومتر 

بیرجند
بانک توسعه تعاون

حسنعلی سردشتی 

بیرجندی
3000030000

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای



184
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین احمدیصندوق کارآفرینی امیدعشق اباد خداافرید1طبسخراسان جنوبی

185
بسته بندی و 

فراوری زعفران
12زیرکوهخراسان جنوبی

روستای - حاجی آباد 

اردکول
وزارت جهاد کشاورزی1550015500حسین اسفرقیبانک کشاورزی

186
پروار بندی بره 

راسی25
سازمان امور عشایر ایران200200حسین افضلیصندوق کارآفرینی امیدشهرک بمرود1زیرکوهخراسان جنوبی

187

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی14001400حسین افضلی نژادبانک کشاورزیروستای امیراباد2بیرجندخراسان جنوبی

188
پرواربندی بره 

 رأسی۲۰۰
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین امانتیبانک کشاورزیسرایان1سرایانخراسان جنوبی

189

اصالح و 

نوسازی باغات 

پسته

4سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

موتور پمپ شهید رستمی

وزارت جهاد کشاورزی22482248حسین ایرانپناهپست بانک

190
احداث مزرعه 

 هکتار5زعفران 
وزارت جهاد کشاورزی24002400حسین آهنیبانک کشاورزیروستای سلطانی- نهبندان4نهبندانخراسان جنوبی

191

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200حسین بهرام نیاصندوق کارآفرینی امید

192
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150حسین جعفریصندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبی

193
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدمجتمع اکبرآباد-نهبندان3نهبندانخراسان جنوبی

194

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گاو شیری

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای دوست اباد

وزارت جهاد کشاورزی461461حسین حسین زادهپست بانک



195

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس40

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

مرکزی روستای بزناباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین حلمیبانک کشاورزی

196

واحد پرورش 

 99شتر شیری 

نفر

5خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف جلگه 

ماژان روستای گارجگان
وزارت جهاد کشاورزی59965996حسین حیدریپست بانک

197

پرورش گاو 

 (سنتی)شیری 

راس3

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
صندوق کارآفرینی امید

حسین خزاعی 

خونیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی616616حسین خسرویپست بانکروستا سهل اباد2نهبندانخراسان جنوبیزنبور عسل198

199

تولید 

محصوالت 

ام دی  )چوبی

(اف

2قایناتخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

روستای مهمویی-قاین
بانک توسعه تعاون

حسین خسروی 

نوغاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

200
شتر داشتی 

 نفر5مولد 
1بیرجندخراسان جنوبی

-خیابان امام علی - امیرآباد 

انتهای -  کوچه عدالت 

کوچه

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین دره کیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین دهقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیچند2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی201

202

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی517517حسین رستمیانبانک کشاورزیروستای اسالم آباد- بشرویه 2بشرویهخراسان جنوبی

203

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
- بخش ارسک - بشرویه 

موتور پمپ اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی12481248حسین رمضانی مالدارپست بانک

204
پرورش گاو 

راس20شیری
1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

خضری میم

وزارت جهاد کشاورزی700700حسین رنجبربانک کشاورزی

205

پرورش گاو 

شیری و اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی11001100حسین رهیدهبانک کشاورزیعشق اباد کامرانیه2طبسخراسان جنوبی



206

طرح آماده 

سازی پسته با 

تن1000ظرفیت

 در سال

19بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ سپیده -بشرویه

ریگ
وزارت جهاد کشاورزی2500025000حسین روحبخشبانک کشاورزی

207

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش )نژاد

(دوقلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
قنات کالته -ارسک-بشرویه

نو
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین ساالررحیمیبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن208
طبس بخش مرکزی 

روستای دشتغران
وزارت جهاد کشاورزی550550حسین سعادتیانبانک کشاورزی

209

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه بخش 

زهان روستای دعوت
سازمان امور عشایر ایران200200حسین شورابیصندوق کارآفرینی امید

210

پرورش 

گوسفند 

واصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ دو -بشرویه

موتوری
وزارت جهاد کشاورزی560560حسین شیرزادهبانک توسعه تعاون

211

تراشکار ی 

وبازسازی 

ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حسین طالبیبانک کشاورزیحاجی آباد4زیرکوهخراسان جنوبی

212

توسعه و تجهیز 

باجه پست 

بانک روستای 

چهارفرسخ

1نهبندانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

نهبندان روستای چهارفرسخ
400400حسین عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

213

فرآوری 

محصوالت 

بسته )باغی

(بندی زعفران

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین عربصندوق کارآفرینی امید

214
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران240240حسین علی گرگیبانک توسعه تعاون



وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین قربانیبانک کشاورزیروستای دشتغران-طبس2طبسخراسان جنوبیخرید گاو شیری215

216

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

بمرود- زیرکوه
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین قربانی بمرودصندوق کارآفرینی امید

217

تجهیز و تکمیل 

واحد اقامنی 

گردشگری و 

بوم گردی

4فردوسخراسان جنوبی
روستای گردشگری باغستان 

علیا
20002000حسین قیومی شریفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

218
بومی گردی 

روستایی
70727072حسین کفاش زادهپست بانکروستای چهارده پایین5بیرجندخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

219

پرورش دام 

سنگین شتر 

 نفر50داشتی 

4نهبندانخراسان جنوبی
نهبندان روستای مهدی اباد 

چاه موتور بهادر  ی
وزارت جهاد کشاورزی34503450حسین هاشمزهیبانک توسعه تعاون

220
پرورش زنبور 

کلنی200عسل
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست5بیرجندخراسان جنوبی

حسینعلی علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

221
تولید و 

استحصال عسل
2بیرجندخراسان جنوبی

جاده 20کیلومتر_بیرجند

زاهدان روستای نوفرست
بانک توسعه تعاون

حسینعلی علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی11251125

222

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی
حسینعلی کامکار 

دالکه
سازمان امور عشایر ایران200200

223

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

وزارت جهاد کشاورزی180180حسینعلی محمدزادهبانک کشاورزیعشق اباد نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

224

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

روم

40قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای روم
صندوق کارآفرینی امید400400حکیمه صفرزادهصندوق کارآفرینی امید



225

کارگاه ساخت 

کابینت و 

درودگری

3زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حمزه حسینیصندوق کارآفرینی امید

226
توسعه استخر و 

پرورش ماهی
2نهبندانخراسان جنوبی

- بخش مرکزی- نهبندان 

روستای اکبراباد چاه موتور 

حمید دهدار

وزارت جهاد کشاورزی566566حمیدرضا دهداربانک توسعه تعاون

227
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

بخش - شهرستان بیرجند

روستای خوشینه- مرکزی
سازمان امور عشایر ایران200200حمید اصغریصندوق کارآفرینی امید

228

تکمیل و تجهیز 

واحد پرورش 

 )قارچ خوراکی 

 230با ظرفیت 

(تن در سال

2سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه مود اراضی روستای 

هریوند واحد پرورش قارچ 

خوراکی جناغی

وزارت جهاد کشاورزی16001600حمید جناغیبانک کشاورزی

229
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی50005000حمید حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهداشی4نهبندانخراسان جنوبی

5بیرجندخراسان جنوبیدرودگری230
خراسان جنوبی بیرجند 

روستای حسین آباد باقران
وزارت صنعت، معدن و تجارت19201920حمید خراشادیزادهصندوق کارآفرینی امید

231

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند 

روستای روشناوند- فشاررود 

وزارت جهاد کشاورزی900900حمید زنگوئی مطلقپست بانک

232

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی

خیابان امام - ارسک 

کوی شهید  - (ع)رضا

مظفری

بانک کشاورزی
حمید ساالری 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی860860

233

کاشت نهال و 

ایجاد باغ 

زرشک 

هکتار1.5

وزارت جهاد کشاورزی144144حمید سلطانیبانک کشاورزیروستای گورید باال1سربیشهخراسان جنوبی



234

تولیدبنتونیت 

دانه 

و(گرانول)بندی

بنتونیت دانه 

شکری

8فردوسخراسان جنوبی

کیلومتری جاده فردوس70 -

 دیهوک،معدن بنتونیت

گدارپنبه کش

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500حمید قهرمانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی900900حمید مهدی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای حیدراباد-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی235

وزارت جهاد کشاورزی40004000حمیدرضا مالکیبانک کشاورزیمجتمع گلخانه-نهبندان6نهبندانخراسان جنوبیگلخانه236

237

تولید پودر 

میکرونیزه بال 

کلی

15طبسخراسان جنوبی

- روستای رباط خان- طبس

واحد صنعتی معادن شرکت 

سورا وجین عقیق

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000حمیدرضا معصومیپست بانک

238

اصالح الگوی 

پرورش )نژاد 

(گوسفند

بانک کشاورزیسرایان موتور پمپ زمزم1سرایانخراسان جنوبی
حمیدرضا مقیمی 

چاهک
وزارت جهاد کشاورزی150150

239
تولید و توزیع 

فرش دستباف
40طبسخراسان جنوبی

جمز خیابان شهید ساالری 

دبستان شهید بیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000حمیدرضا نظریبانک توسعه تعاون

240
پرواربندی 

راسی500بره
3زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستانزیرکوه روستای 

گزخت
وزارت جهاد کشاورزی28002800حمیدرضا یاریبانک کشاورزی

241

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای آفریز

صندوق کارآفرینی امید400400حمیده جمالیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای آفریز60قایناتخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیکارگاه بافندگی242

روستای حاجی -بیرجند

پالک -3خیابان سلمان-آباد

9

100100حمیده خدادادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

243

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خانیک

صندوق کارآفرینی امید200200حمیده عامریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای خانیک37فردوسخراسان جنوبی



244

صندوق خرد 

محلی روستای 

5چاه شماره 

30سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه روستای چاه شماره 

5
صندوق کارآفرینی امید400400حمیده علی دوستصندوق کارآفرینی امید

6بیرجندخراسان جنوبینساجی سنتی245

روستای حاجی آباد انتهای 

خیابان امام حسین سالن 

چند منظوره

21002100حوا دهقانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

246
احداث مزرعه 

پرورش بوقلمون
1قایناتخراسان جنوبی

قاین بخش نیمبلوک نوغاب 

حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی800800حوا صاحبیبانک توسعه تعاون

247

تاسیس و راه 

اندازی کارگاه 

تولید پوشاک

1فردوسخراسان جنوبی
- فردوس - خراسان جنوبی 

باغستان علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حوا قطبیصندوق کارآفرینی امید

248

بسته بندی 

زرشک و 

خشکبار

7بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، بیرجند، 

بخش مرکزی، دهستان 

القورات، روستای خنگ

وزارت جهاد کشاورزی20002000حیدر سمیعیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه ابراهیم زادهصندوق کارآفرینی امیدرقه-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی249

250

صندوق خرد 

محلی روستای 

چرمه

صندوق کارآفرینی امید200200خدیجه خویدارصندوق کارآفرینی امیدروستای چرمه-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

1درمیانخراسان جنوبیکارگاه خیاطی251
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه عباسیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی9898خدیجه عبداله زادهپست بانکروستای نیگنان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران252

253
 20گاو شیری 

راسی
3بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی48004800خدیجه قدرتیبانک کشاورزی

254

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای 

شیرخند

صندوق کارآفرینی امید200200خدیجه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدزیرکوه روستای شیرخند12زیرکوهخراسان جنوبی



255

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه 

روستاگزخت
سازمان امور عشایر ایران240240خلیل عابد گزختبانک توسعه تعاون

256
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200خیرالنساء حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستاس آسو20بیرجندخراسان جنوبی

257

طرح توجیهی 

ایجاد بومگردی 

در منطقه 

نمونه 

گردشگری 

باغستان

3فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، شهرستان 

فردوس، باغستان علیا، 

خیابان ولی عصر، ولی عصر 

6

15001500خیرالنساء مزدیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

258

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200درویش کمالی فرصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

259

احداث کارگاه 

گلیم بافی و 

سایر صنایع 

دستی

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

اردکول
صندوق کارآفرینی امید

راضیه عابدینی 

حاجی آباد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

260
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبی

رامین صاحب نسق 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی150150

261

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دهنو

صندوق کارآفرینی امید200200ربابه عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی

262

احداث واحد 

گوسفند داشتی 

(گوسفند و بز)

1سرایانخراسان جنوبی
سرایان سه قلعه موتور پمپ 

دامداری سه قلعه
صندوق کارآفرینی امید

رجبعلی داروغه سه 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی900900

263

پرورش بز 

اصالح شده 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی200200رجبعلی صولتیبانک کشاورزیعشق اباد خداافرید1طبسخراسان جنوبی



264

توسعه و تجهیز 

کارگاه فرش 

بافی متمرکز و 

غیرمتمرکز

700فردوسخراسان جنوبی

اسالمیه ، باغستان ،خانکوک 

، طاهر آباد ، کجه، چانو ، 

بادامک و غیره

وزارت صنعت، معدن و تجارت92959295رجبعلی قنبریپست بانک

265
توسعه و کشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی150150رجبعلی نوریبانک توسعه تعاونروستای کرند-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

266

احداث وبهره 

برداری از واحد 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

وزارت جهاد کشاورزی46004600رحمت اهلل زارعیبانک کشاورزیدشت احمد آباد-نهبندان4نهبندانخراسان جنوبی

267

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک روستای بغداده

وزارت جهاد کشاورزی300300رحمت بیابانیصندوق کارآفرینی امید

268

پرورش 

گوسفند 

راس45داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

پهنایی

وزارت جهاد کشاورزی500500رحمت حاجی زادهبانک کشاورزی

269

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهر 

حاجی اباد
سازمان امور عشایر ایران240240رحیم امین پوربانک توسعه تعاون



270

تامین تجهیزات 

و خرید مواد 

اولیه جهت 

درمانگاه 

دامپزشکی و 

مرکز 

واکسیناسیون 

باران

1خوسفخراسان جنوبی

خوسف، بین امام خمینی 

، درمانگاه 16 و 14

دامپزشکی و مرکز مایه 

کوبی باران

پست بانک
رشید پورمهدی 

چلیکدانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

271

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده 

 راسی نژاد 130

افشاری

وزارت جهاد کشاورزی10701070رضا ابراهیمیپست بانکروستای مهدیه خوسف3خوسفخراسان جنوبی

272
واحد پرورش 

گوسفند داشتی
1سرایانخراسان جنوبی

روستای - شهرستان سرایان 

حجت آباد
سازمان امور عشایر ایران10001000رضا اقبالی پوربانک کشاورزی

273
بارگاه بهداشتی 

زرشک
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا بخشیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهیک-سربیشه 1سربیشهخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120رضا بکایی مظاهربانک توسعه تعاوندهشور1طبسخراسان جنوبیقالی بافی274

275

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200رضا بلوچی بهلولیصندوق کارآفرینی امید

276
پرورش 

شترمرغ پرواری
4زیرکوهخراسان جنوبی

روستای - بخش مرکزی

حسین آبادخانم
وزارت جهاد کشاورزی750750رضا حسینیصندوق کارآفرینی امید

2بشرویهخراسان جنوبیپرورش گاو277
روستای بره های -بشرویه

شهرک صنعتی-موج
صندوق کارآفرینی امید

رضا حسینی نژاد 

محبتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی560560رضا رستمیانبانک کشاورزیاسالم آباد ارسک- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبیمیش دوقلوزا278



279

طرح توسعه 

شرکت تعاونی 

تولیدی بانوان 

جاجیم بافت 

هزارگل قهستان

35قایناتخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

شرکت -روستای روم-قائنات

تعاونی جاجیم هزارگل

98009800رضا رضاپورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

280

احداث و بهره 

برداری از 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

2درمیانخراسان جنوبی
بخش - شهرستان درمیان

روستای تشوند- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی54005400رضا زلیرانی فورگبانک کشاورزی

281

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی اصالح 70

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زنگوییپست بانکروستای افضل اباد- بیرجند2بیرجندخراسان جنوبی

282

پرورش 

گوسفند داشتی 

مولد اصالح نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند 

روستای روشناوند- فشاررود 

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زنگویی مطلقپست بانک

283
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600رضا کاظمی تباربانک کشاورزیبیرجند روستای نوفرست2بیرجندخراسان جنوبی

284

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(شتر)

2نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

جاده نهبندان به -نهبندان 

چهارفرسخ مجتمع 

شترداری نهبندان

وزارت جهاد کشاورزی520520رضا مالدارپست بانک

285
ایجاد بادجه 

پست بانک
700700رضا محمدیپست بانکبیرجند روستای شوکت اباد2بیرجندخراسان جنوبی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

286

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200رضا مرادمردصندوق کارآفرینی امید



287

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

2خوسفخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-جلگه ی ماژان - خوسف

روستای شاه محمود

وزارت جهاد کشاورزی600600رضا میرزایی شیخ ابادبانک کشاورزی

288

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

شهید مشفق
وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا یوسفیبانک کشاورزی

289

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300رضوان اهچوکیپست بانککوره حمامی زاده-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

3نهبندانخراسان جنوبیپرورش آهو290
روستای -نهبندان 

چهارفرسخ
وزارت جهاد کشاورزی22212221رضوانه رضائیپست بانک

291

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی200200رضیه خزاعی خونیکصندوق کارآفرینی امید

292

صندوق خرد 

محلی روستای 

کسراب

صندوق کارآفرینی امید200200رقیه حیاتی بهلولیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای کسراب15سربیشهخراسان جنوبی

293

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

1خوسفخراسان جنوبی

بخش - شهرستان خوسف

روستای - جلگه ماژان 

کالته عرب

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان جلگهءصندوق کارآفرینی امید

294

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
- بخش مرکزی - بشرویه 

موتور پمپ آزادگان
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضانعلی گزینیبانک کشاورزی

295

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
- بخش ارسک - بشرویه 

موتورپمپ خضر
پست بانک

روح اهلل رمضانی 

مالدار
وزارت جهاد کشاورزی508508

296
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150روح اهلل مالکیصندوق کارآفرینی امیدجومیان1خوسفخراسان جنوبی



297

پرورش دام 

گاو )سنگین 

شیری و 

(گوشتی 

2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش نیمبلوک روستای 

عشایری عباس آباد

سازمان امور عشایر ایران10001000روح اله عرب خزاعیپست بانک

298
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000روح اله علیپورصندوق کارآفرینی امیدروستای سرند2فردوسخراسان جنوبی

299

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 50

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی
شهرستان درمیان روستای 

سرو
وزارت جهاد کشاورزی450450ریحان اربابی دستگردبانک کشاورزی

300
مجتمع اقامتی 

بوم گردی
5طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی طبس 

روستای جوخواه بافت قدیم
10001000ریحانه آتش افروزپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

301

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حسین آباد

صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای حسین آباد24فردوسخراسان جنوبی
ریحانه داودی 

خانکوک
صندوق کارآفرینی امید200200

302
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

روستای -شهرستان قاین

اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200ریحانه رازقیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200زبیده رستمیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای شندان عرب1قایناتخراسان جنوبیپرورش ماهی303

304
تولید وفراوری 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی100100زری سعادتیبانک توسعه تعاونروستای حسن کلنگی1سربیشهخراسان جنوبی

305

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای بسکاباد

صندوق کارآفرینی امید200200زکیه بسکابادیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای بسکاباد15قایناتخراسان جنوبی

306

صندوق خرد 

زنان محمدآباد 

پسکوه

15قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای محمدآباد 

پسکوه
صندوق کارآفرینی امید400400زکیه محمد آبادیصندوق کارآفرینی امید

307
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200زکیه مهربانصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اکبریصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی308

1بیرجندخراسان جنوبیتجهیز و توسعه309
بیرجند روستای دستگرد 

فرودگاه
500500زهرا اکبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

8080زهرا باقریصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای نره سنگ1سربیشهخراسان جنوبیحوله بافی310
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

311

صندوق خرد 

محلی روستای 

گزدز

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا بخشیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای گزدز20سربیشهخراسان جنوبی

312
بز و گوسفند 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی480480زهرا بندانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بندان2نهبندانخراسان جنوبی

313
پرورش زنبو 

رعسل
1بیرجندخراسان جنوبی

- شهرستان بیرجند 

پیامبر - روستای چهکند 

7پ- 2اعظم شمالی 

وزارت جهاد کشاورزی350350زهرا بهروزیبانک کشاورزی

314

تولید کننده و 

بافنده فرش 

دست باف

1درمیانخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

بخش - شهرستان درمیان 

روستای محمد - مرکزی 

آباد علیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا بهمدیصندوق کارآفرینی امید

315

احداث و توسعه 

واحد تولید شیر 

شتر

3خوسفخراسان جنوبی
- خوسف- خراسان جنوبی

نوغاب
وزارت جهاد کشاورزی20002000زهرا بهمدیصندوق کارآفرینی امید

316
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا جانیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای دل آباد20بیرجندخراسان جنوبی

1درمیانخراسان جنوبیتولیدی پوشاک317

بخش - شهرستان درمیان

- دهستان فخرود- قهستان

روستای گسک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا جمشیدیصندوق کارآفرینی امید

318

صندوق خرد 

محلی روستای 

حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا حاجی آبادیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای حاجی آباد36سربیشهخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حسن پور ثانیصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی319



320
راه اندازی باجه 

خدمات بانکی
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای زنگویی

500500زهرا حسنیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

321
گلیم بافی 

(سفره آردی)
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای شیرمرغ-قاین
936936زهرا حسین پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

322

صندوق خرد 

محلی روستایی 

میغان

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا خانه بادصندوق کارآفرینی امیدروستای میغان-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی

323

پرورش گاو 

 (سنتی)شیری 

راس3

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا خزاعی خونیکصندوق کارآفرینی امید

324

پرورش 

گوسفند داشتی 

 43 )اصالح نژاد

(راسی

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

روستای رقیه آباد دهستان 

گاهشنگ

وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا خود کارصندوق کارآفرینی امید

325
پرورش شتر 

داشتی
2نهبندانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان نهبندان

روستای بندان- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا خوشاریصندوق کارآفرینی امید

326

صندوق خرد 

محلی روستای 

ملوند

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا رمضانیصندوق کارآفرینی امیدملوند-طبس عشق اباد20طبسخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا زنگوییصندوق کارآفرینی امیددیهوک روستای دهنو-طبس1طبسخراسان جنوبیخرید شترمرغ327

328

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بیدسکان

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا سادات میرزاییصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای بیدسکان68فردوسخراسان جنوبی

329

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای طاغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سیروشصندوق کارآفرینی امید



330
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سیفیپست بانکحلوان-طبس1طبسخراسان جنوبی

331
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

روستای -شهرستان قاین

اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امید

332

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس10

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امید

333

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا صباح سرندصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس334

335

پرورش بز 

داشتی اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا صولتیبانک کشاورزیعشق اباد روستای رحیم اباد1طبسخراسان جنوبی

336
احداث کارگاه 

حوله بافی
3بشرویهخراسان جنوبی

شهرک امام -بشرویه

(ره)خمینی
700700زهرا عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

337

صندوق خرد 

محلی روستای 

حجت آباد

15سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه درح روستای 

حجت آباد
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا عبدی اسد آبادصندوق کارآفرینی امید

338

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

نوغاب پسکوه

40قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای نوغاب پسکوه
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا عرب زادهصندوق کارآفرینی امید

339
پرواربندی شتر 

نفری17
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران700700زهرا غضنفریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160زهرا فراشیبانک توسعه تعاونروستای سیاه خونیک1نهبندانخراسان جنوبیخیاطی340



341

پرورش دام 

پرورش )سبک 

بره وبزغاله 

عشایر(راس 80

سازمان امور عشایر ایران500500زهرا قاسم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهداشی-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

2نهبندانخراسان جنوبیکشت زعفران342
چاه - روستای اسد اباد

کشاورزی شهید زحمتکش
وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا قاسمیپست بانک

343

صندوق خرد 

محلی روستای 

نوبهار

30سرایانخراسان جنوبی
خ استقالل یک -سرایان

6پالک 
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا قطبیصندوق کارآفرینی امید

344

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

قومنجان

30قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای قومنجان
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا قومنجانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا قویصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس345

346

ایجاد باجه 

خدمات بانکی 

روستایی

1بشرویهخراسان جنوبی
بشرویه روستای شهرک امام 

خمینی ره
500500زهرا کاوسی قومنجانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

347

احداث واحد 

بوم گردشگری 

شب سکوت 

کوهستان

19001900زهرا کفشگرصندوق کارآفرینی امیدسرایان روستای کریمو1سرایانخراسان جنوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

348

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کیانی بورنگصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ-درمیان 1درمیانخراسان جنوبی

349
گل دوزی و 

خیاطی
1نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان ,خراسان جنوبی 

روستای بندان,نهبندان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مالکیصندوق کارآفرینی امید



350

صندوق خرد 

محلی روستای 

آنیک

20درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش قهستان 

روستای آنیک
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

351

صندوق 

خردزنان 

روستای نوغاب 

حاجی آباد

25قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای نوغاب حاجی 

آباد
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا مددی نوقابصندوق کارآفرینی امید

352
گاوداری شیری 

نسل هلشتاین
2بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند بخش مرکزی 

روستای مرک
وزارت جهاد کشاورزی15001500زهرا مشتاقی نسببانک کشاورزی

353
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا مهرشادصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای چاج20بیرجندخراسان جنوبی

354
پرورش شتر 

مرغ پرواری
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا مودیصندوق کارآفرینی امیدروستای مقدر1درمیانخراسان جنوبی

355

صندوق خرد 

محلی روستای 

شواکند

30سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه مود روستای 

شواکند
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا مودیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا ندافیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس356

357

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

( هکتار1)

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا ندافیبانک کشاورزی دشت سربیشه4چاه شماره 2سربیشهخراسان جنوبی

358

کارگاه خیاطی 

کسب و کار 

خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا نظریصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی

359
پرورش 

شترمرغ مولد
وزارت جهاد کشاورزی19001900زهرا نوری ابوذریبانک توسعه تعاونقاینات روستای اکبریه3قایناتخراسان جنوبی

360
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



10بیرجندخراسان جنوبیصنایع دستی361

-بخش مرکزی-بیرجند 

روستای -دهستان باقران 

نوفرست

20002000زهرا نوفرستیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

362
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوفرست2بیرجندخراسان جنوبی

363
کارگاه 

تولیدپوشاک
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

- بخش نیمبلوک-قاین

روستای گریمنج

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا یزدان شناسصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10701070زهره اسماعیلیپست بانکروستای خوانشرف2نهبندانخراسان جنوبیشترداشتی364

365

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240زهره غضنفریبانک توسعه تعاون

366
خرید بز اصالح 

شده
وزارت جهاد کشاورزی15001500زهره ملکیصندوق کارآفرینی امیدموتور حجازی- طبس2طبسخراسان جنوبی

367

صندوق خرد 

محلی روستای 

کسراب

صندوق کارآفرینی امید200200زینب خزاعی میرخانصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای کسراب18سربیشهخراسان جنوبی

368

توسعه و تجهیز 

باجه پست 

بانک روستایی

200200زینب شبانیپست بانکنهبندان روستای چاهداشی1نهبندانخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

369

صندوق خرد 

محلی روستای 

گزدز

صندوق کارآفرینی امید200200زینب شعبانیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای گزدز30سربیشهخراسان جنوبی

370
پرورش 

بوقلمون گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300سجاد امینیصندوق کارآفرینی امیدروستای گستج- فردوس 1فردوسخراسان جنوبی

371

خرید کامیونت 

حمل جوجه 

یک روزه

وزارت جهاد کشاورزی12501250سجاد سجادی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای چنشت2سربیشهخراسان جنوبی



372

پرورش زنبور 

عسل و ژل 

رویال واصالح 

نژاد ملکه

وزارت جهاد کشاورزی11021102سجاد کفاش زادهپست بانکخوسف –روستای تقاب2خوسفخراسان جنوبی

373

خرید و فروش 

نهاده های 

کشاورزی و 

دامی

1نهبندانخراسان جنوبی
انتهای بلوار - شهر شوسف

معلم جنب مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی800800سعید اروندپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000سعید اکبریصندوق کارآفرینی امیدمجتمع شترداری نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیپرواربندی شتر374

375

احداث واحد 

تکمیلی 

کنسانتره سنگ 

آهن معدن نرم

36طبسخراسان جنوبی

طبس عشق آباد بسمت 

بردسکن تپه طاق معدن 

سنگ آهن نرم

وزارت صنعت، معدن و تجارت1250010000سعید پیربداقیبانک توسعه تعاون

376
نانوایی نان 

سنگک
1درمیانخراسان جنوبی

- درمیان - خراسان جنوبی 

روستای بورنگ خ امام علی 

9

صندوق کارآفرینی امید
سعید جمشیدی 

بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

2بیرجندخراسان جنوبیکارگاه نجاری377
- بیرجند - خراسان جنوبی 

روستای رقویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سعید چکشیصندوق کارآفرینی امید

378
تولید کلیه 

مصنوعات چوبی
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاین روستای 

مهمویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750سعید سیاحصندوق کارآفرینی امید

379

راه اندازی و 

تجهیز و 

تاسیس کارگاه 

تولیدی 

زیورآالت سنتی 

و گوهرتراشی

1فردوسخراسان جنوبی

- شهرستان فردوس 

حاشیه غربی - اسالمیه 

بلوار امام حسین

500500سعید سیفیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



380

احداث و بهره 

برداری از واحد 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

3نهبندانخراسان جنوبی
نزدیک - شوسف- نهبندان 

روستای زهاب
وزارت جهاد کشاورزی31503150سعید عباسیبانک کشاورزی

381
پرورورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی28002800سعید کهرمیبانک کشاورزیروستای بجد7بیرجندخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی200200سعید نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری382

383

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خانکوک

صندوق کارآفرینی امید200200سعیده جعفریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای خانکوک30فردوسخراسان جنوبی

384
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده مهربانصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

385

واحد پرورش 

 15شتر داشتی 

نفری

وزارت جهاد کشاورزی720720سعیده هاشم پورپست بانکروستای مهدی آباد-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

386

صندوق خرد 

محلی روستای 

حضرت زهرا 

جمز

صندوق کارآفرینی امید200200سکینه اسماعیلیانصندوق کارآفرینی امیدجمز_طبس38طبسخراسان جنوبی

387

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زنان تجن

38قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای تجن
صندوق کارآفرینی امید400400سکینه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1خوسفخراسان جنوبیحوله بافی388

روستای محمدیه،مرکز 

تحقیقات اموزش جهاد 

کشاورزی

150150سکینه زراعتکارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

389

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

محمدآباد علم

50قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای محمداباد علم
صندوق کارآفرینی امید400400سکینه طاهریصندوق کارآفرینی امید



390

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سرند

صندوق کارآفرینی امید200200سکینه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدسرند-طبس31طبسخراسان جنوبی

391
اقامتگاه بوم 

گردی
4طبسخراسان جنوبی

شهر -شهرستان طبس

-شهرک علوی-دیهوک

خیابان سلمان

700700سلمان استادبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

392

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح 

نژادگوسفند 

توسعه )داشتی 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای چاه طالب

سازمان امور عشایر ایران850850سلیمان برجستهصندوق کارآفرینی امید

393
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی240200سلیمان شاهدصندوق کارآفرینی امیدروستا نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

394

راه اندازی و 

پشتیبانی وب 

سایت جامع 

معرفی و فروش 

محصوالت 

کشاورزی 

منطقه ، صنایع 

دستی منطقه و 

سنگ های 

قیمتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سمانه اردیشیپست بانکروستای مهوید2فردوسخراسان جنوبی

395

بسته بندی 

خشکبار و مواد 

غذایی

8قایناتخراسان جنوبی
روستای - بخش نیمبلوک 

دهشک
وزارت جهاد کشاورزی40004000سمانه انصاریبانک کشاورزی



396
تکثیر و پرورش 

ماهیان زینتی
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی200200سمانه دلیریبانک کشاورزی

1درمیانخراسان جنوبیتولیدی پوشاک397

بخش - شهرستان درمیان

- دهستان فخرود- قهستان

روستای نگینان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه شریفی کیاصندوق کارآفرینی امید

398

صندوق خرد 

محلی روستای 

درخت توت

5سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه درح روستای 

درخت توت
صندوق کارآفرینی امید200200سمانه صفدریصندوق کارآفرینی امید

399

پرورش دام 

مناطق  )سبک 

 100عشایر 

(راسی

1درمیانخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان درمیان 

روستای تقندیک

بانک کشاورزی
سمندر قندی بهلولی 

نادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

400

احداث زیپ 

الین در 

مجموعه آبگرم 

فردوس

2فردوسخراسان جنوبی
مجموعه -شهرستان فردوس

آبگرم معدنی فردوس
وزارت ورزش و جوانان14401440سمیرا پزندهصندوق کارآفرینی امید

401

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زنان فلک

28قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای فلک
صندوق کارآفرینی امید400400سمیرا کهن سالصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه آوازی گزیکصندوق کارآفرینی امیدگزیک روستای آواز- درمیان1درمیانخراسان جنوبیکارگاه خیاطی402

403

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه حسینیصندوق کارآفرینی امید

404

صندوق خرد 

محلی روستای 

خورزاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای خورزاد-سرایان30سرایانخراسان جنوبی
سمیه سادات 

محمدپور
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160سمیه فراشی پوربانک توسعه تعاونروستای خوانشرف1نهبندانخراسان جنوبیخیاطی405



3درمیانخراسان جنوبیکارگاه خیاطی406
- روستای درمیان - درمیان 

روستای محمد آباد علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه مالکیصندوق کارآفرینی امید

407
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه مرکیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای مرک20بیرجندخراسان جنوبی

408
خیاطی اشتغال 

خانگی
1درمیانخراسان جنوبی

درمیان بخش گزیک 

روستای آواز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال اکبریصندوق کارآفرینی امید

409
کارگاه تولیدی 

پوشاک زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال حقدادیصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب1درمیانخراسان جنوبی

3بیرجندخراسان جنوبیپرواری بره410

خراسان جنوبی شهرستان 

- بخش مرکزی - بیرجند 

دهستان باقران روستای 

چاه فالت- بجد 

صندوق کارآفرینی امید
سید ابوالحسن 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

411
تولید کلیه 

مصنوعات چوبی
5قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاین روستای 

مهمویی
صندوق کارآفرینی امید

سید ابوالفضل تقی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

412
احداث مزرعه 

گل نرگس
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای کریت
بانک کشاورزی

سید جالل الدین 

مهاجری
وزارت جهاد کشاورزی500500

413

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
- بخش قهستان- درمیان

روستای سیدان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سید حسن هاشمیبانک کشاورزی

414
واحد اقامتی 

بوم گردی
3فردوسخراسان جنوبی

روستای . شهرستان فردوس 

مهوید
پست بانک

سید سعید 

سیدحسنی
32733273

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ415
 جاده خوسف 10کیلومتر 

ماژان چاه عباس
وزارت جهاد کشاورزی500500سید عبدالرحیم رافعیصندوق کارآفرینی امید

416

مجموعه ابی 

هتل بزرگ 

کوهستان

12بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بلوار پیامبر اعظم روستای 

بند امیرشاه دهکده 

توریستی اقامتی برادران 

ذوالفقاری

بانک کشاورزی
سید علی اکبر 

ذوالفقاری
2000020000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



417

مجتمع 

خدماتی 

با )رفاهی

محوریت 

خدمات 

(خودرویی

5بشرویهخراسان جنوبی
جاده 3کیلومتر -بشرویه

طبس-بشرویه
34403440سید علی طاجانیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

418

تولید و تعمیر 

ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی

4قایناتخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، 

شهرستان قاینات، بخش 

مرکزی ، دهستان قاین ، 

-روستای اسفشاد

-شورای اسالمی :محله

کوچه دبستان دخترانه 

-خیابان طاووسی-ایمان

26پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سید علی ناصریصندوق کارآفرینی امید

419
پرورش شتر 

داشتی
2خوسفخراسان جنوبی

چاه - روستای سیوجان 

عمیق گلشن
صندوق کارآفرینی امید

سید عماد الدین 

عمادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

420
پرورش شتر 

مرغ
1درمیانخراسان جنوبی

- بخش قهستان- درمیان

روستای آویجان
وزارت جهاد کشاورزی200200سید غالمرضا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

421
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای خراشاد1بیرجندخراسان جنوبی

سید محمد خراشادی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

422
گاو داری 

شیری صنعتی
4بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی72007200سید مصطفی رضاییبانک کشاورزی

423

خرید گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی24002400سیداحمد حسین زادهبانک کشاورزیجنت اباد-طبس2طبسخراسان جنوبی

424

پرورش زنبور 

عسل وتولید 

صنعتی ژل 

رویال واصالح 

نژادملکه

3فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

فردوس روستای سرند چاه 

موتور خمسه سرند

بانک کشاورزی
سیدجواد شریفی 

سرند
وزارت جهاد کشاورزی11001100



425

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه و )

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای ابامنصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200سیدعباس محمدیصندوق کارآفرینی امید

426
پرورش 

بوقلمون گوشتی
بانک توسعه تعاونباغستان اولیا چاه موتور گوند6فردوسخراسان جنوبی

سیدعلیرضا 

سیدمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی39003900

وزارت جهاد کشاورزی200200سیدمحمد پناهیصندوق کارآفرینی امیدقنات ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران427

428

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

2طبسخراسان جنوبی
عشق اباد روستای محمداباد 

چاه کویر
وزارت جهاد کشاورزی11001100سیدمحمد حسینیانبانک کشاورزی

429

پرورش دام 

سبک اصالح 

 30)نژاد شده 

راس داشتی 

(افشاری 

2سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه چاه های کشاورزی 

 سربیشه5شماره 
وزارت جهاد کشاورزی360360سیدنبی حسینیبانک کشاورزی

430

تولید عروسک 

سنتی ومحلی 

روستای 

سرزمین)چنشت

( رنگها

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیده راضیه صمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چنشت1سربیشهخراسان جنوبی

431
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای شکراب5بیرجندخراسان جنوبی

سیده زهرا اسماعیل 

زاده
صندوق کارآفرینی امید400400

432

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی34013401سیده زهراء حسینیپست بانکخوسف روستای معصوم آباد4خوسفخراسان جنوبی



433
کارگاه صنایع 

دستی
10بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند- خراسان جنوبی

- خیابان ولیعصر - امیرآباد

22پالک- 10ولیعصر 

300300سیده فاطمه هاشمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

434
پرورش گاو 

شیری
20سربیشهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سر بیشه بخش مود 

روستای مختاران کشت 

وصنعت بید مشک

وزارت جهاد کشاورزی4000040000سیروس مشاربانک کشاورزی

435

صندوق خرد 

محلی روستای 

شیرگ آقا

صندوق کارآفرینی امید400400سیما بیگم خسرویصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای شیرگ آقا15سربیشهخراسان جنوبی

436
ترمینال ضبط 

پسته
15سربیشهخراسان جنوبی

-استان خراسان جنوبی

بخش -شهرستان سربیشه

باغ -روستای مختاران-مود

علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی2500025000سینا سرحدیبانک کشاورزی

437
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی188188شهربانو ارسکیبانک کشاورزی

438
پرورش شتر 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دستگردان 

روستای علی آباد چاه کویر
وزارت جهاد کشاورزی22502250شهربانو بهرامیصندوق کارآفرینی امید

439

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فتح آباد

صندوق کارآفرینی امید200200شهربانو فروهیصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای فتح آباد46فردوسخراسان جنوبی

440
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200شهربانو مختاریصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای بویک20بیرجندخراسان جنوبی

441
بره 

(عشایر)پرواری
سازمان امور عشایر ایران280280شهناز خوانیصندوق کارآفرینی امیدروستا خوانشرف2نهبندانخراسان جنوبی

442
اصالح نژاد بز 

 راسی70سانن 
3درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان شهر طبس مسینا
وزارت جهاد کشاورزی20002000شیرمحمد خدادوستصندوق کارآفرینی امید



443
گوسفند داشتی 

اصالح نژادی
3بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

بیرجند بخش مرکزی 

دهستان القورات روستای 

پیرانج

وزارت جهاد کشاورزی33003300شیما نیکبخت کتولیبانک کشاورزی

15بیرجندخراسان جنوبیتولیدی پوشاک444

روستای - خراسان جنوبی 

 پالک 10کوثر - دستگرد 

18

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000صادق رجبیبانک توسعه تعاون

445

اجرا و بهره 

برداری از قهوه 

خانه 

واستراحتگاه در 

بند امیر 

کاسه )شاه

(سنگ

8بیرجندخراسان جنوبی

 - 1انتهای خیابان رضویه 

پالک - اخرین منزل جنوبی 

14

20002000صادق کاسه سنگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

446
پرورش شتر 

نفر100داشتی
5قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش 

اراضی روستای . مرکزی

گرماب

سازمان امور عشایر ایران40004000صبیه محمدپور نادیصندوق کارآفرینی امید

447

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کوثرکریت

صندوق کارآفرینی امید200200صدیقه انصاریصندوق کارآفرینی امیدکریت-طبس20طبسخراسان جنوبی

448
بره 

(عشایر)پرواری
سازمان امور عشایر ایران270270صدیقه ایمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای دغال1نهبندانخراسان جنوبی

449
پرورش 

زنبورعسل
1بشرویهخراسان جنوبی

شهرک امام -بشرویه

(ره)خمینی
وزارت جهاد کشاورزی200200صدیقه آغندهپست بانک

450

تکمیل و 

توسعه واحد 

 )پروار بندی بره

( راسی300

وزارت جهاد کشاورزی12031203صدیقه خزاعیپست بانکخوسف روستای معصوم آباد2خوسفخراسان جنوبی



451

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باغستان سفلی

36فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای باغستان 

سفلی خیابان یاس
صندوق کارآفرینی امید200200صدیقه سنگیصندوق کارآفرینی امید

452
پرورش گاو 

شیری
1درمیانخراسان جنوبی

روستای -درخش - قهستان 

سرخنگ
وزارت جهاد کشاورزی300300صدیقه عرب درخشصندوق کارآفرینی امید

453

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی190190صدیقه غالم احمدیبانک کشاورزی2پمپ حاجی آباد - بشرویه 1بشرویهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150صدیقه محمدیصندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس454

455
پرورش 

شترمرغ گوشتی
2زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

اردکول
وزارت جهاد کشاورزی10001000صدیقه محمدی مولیدصندوق کارآفرینی امید

456
پرورش گاو و 

اصالح نژاد
1بشرویهخراسان جنوبی

-بخش ارسک-بشرویه

روستای مجد
وزارت جهاد کشاورزی500500صغرا کرمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری ساالریصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی457

458

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران240240صفر دالکه فخرودپست بانک

459

طرح توجیهی 

شرکت تعاونی 

تولیدی فرش 

دستبافت کویر 

منتظریه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صفرعلی لطفیبانک توسعه تعاونطبس جوخواه30طبسخراسان جنوبی

460

صندوق خرد 

محلی روستای 

نوده

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره بهمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوده-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

461
صندوق خرد 

محلی درح
5سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه درح خیابان امام 

7حسین 
صندوق کارآفرینی امید200200طاهره جاللیصندوق کارآفرینی امید



462

بسته بندی و 

فراوری محصوال 

ت کشاورزی و 

خشکبار

وزارت جهاد کشاورزی648648طاهره درمیانیبانک کشاورزیدرمیان جنب مسجد جامع1درمیانخراسان جنوبی

463

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500طاهره دهوکیبانک کشاورزیدهستان کرند-بخش مرکزی1بشرویهخراسان جنوبی

464
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240طاهره راه برپست بانک

465

احداث و کاشت 

مزرعه زعفران 

( هکتار2)

2سربیشهخراسان جنوبی
-مزرعه طاقسکی - سربیشه 

 سلطان آباد
وزارت جهاد کشاورزی696696طاهره زین العابدینیبانک کشاورزی

466

پرورش واصالح 

نژاد دام سبک 

 30- افشاری

راس

وزارت جهاد کشاورزی320320طاهره شیخیصندوق کارآفرینی امیدروستای سلم اباد2سربیشهخراسان جنوبی

467

کارگاه حوله 

بافی و بازاریابی 

تولیدات

2فردوسخراسان جنوبی
روستای - شهرستان فردوس

انارستانک
795795طاهره صمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

468

صندوق خرد 

محلی روستای 

هودر

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره عاملیصندوق کارآفرینی امیدهودر_دستگردان_ظبس 27طبسخراسان جنوبی

469

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

صندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی
طاهره محمودی 

بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

470

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دهک

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره مقریصندوق کارآفرینی امیدروستای دهک-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی



471

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
-بخش ارسک-بشرویه

روستای مجد
وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره مهریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه بخشیپست بانکطبس روستای بهشت آباد1طبسخراسان جنوبیقالی بافی472

473
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی500500طیبه پور ابراهیمیبانک کشاورزیطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبی

474

کارگاه تولیدی 

تابلو فرش 

دست بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
صندوق کارآفرینی امید

طیبه خانم محمودی 

بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

475

صندوق خرد 

محلی روستای 

دوحصاران

صندوق کارآفرینی امید200200طیبه صنعتیصندوق کارآفرینی امیدروستای دوحصاران-سرایان30سرایانخراسان جنوبی

476

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه ضیایی بورنگصندوق کارآفرینی امید

477

صندوق خرد 

محلی روستای 

ده محمد

30طبسخراسان جنوبی
ده _دستگردان _طبس 

محمد
صندوق کارآفرینی امید200200طیبه مهدویصندوق کارآفرینی امید

478

اصالح نژاد دام 

گاو  )سنگین 

(شیری 

3فردوسخراسان جنوبی

جاده اسالمیه به سمت 

روستای بیدسکان مجتمع 

دامداری

وزارت جهاد کشاورزی20002000طیبه مهریصندوق کارآفرینی امید

479

صندوق خرد 

محلی روستایی 

برک

صندوق کارآفرینی امید200200طیبه نورمحمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای برک-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی

480
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدمعصوم اباد1خوسفخراسان جنوبی

عادله عابدین زاده 

آستارایی
وزارت جهاد کشاورزی150150



481

مرکز جمع 

 500اوری شیر 

کیلوگرم در روز

2درمیانخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

روستای منصوراباد- درمیان
وزارت جهاد کشاورزی300300عاطفه خسرویصندوق کارآفرینی امید

220220عاقله عربی پورپست بانکروستای ابراهیمی1نهبندانخراسان جنوبیپارچه بافی482
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیرجندخراسان جنوبیآب شیرین کن483

 8چهکند کوچه نبوت 

خیابان پیامبر اعظم شمالی 

96پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250عالیه دهشیبیصندوق کارآفرینی امید

1درمیانخراسان جنوبیخیاطی زنانه484
درمیان بخش مرکزی 

روستای طاغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه ساالریصندوق کارآفرینی امید

1فردوسخراسان جنوبیتولید پوشاک485
 –خراسان جنوبی فردوس 

روستای خانکوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه میرزاییصندوق کارآفرینی امید

486

احداث واحد 

گوسفند پرواری 

 رلسی200

4بیرجندخراسان جنوبی
-روستای امیرآباد - بیرجند 

 اراضی چاه رکات
وزارت جهاد کشاورزی28002600عباس احسانیبانک توسعه تعاون

487

تولید فرش 

دستباف به 

صورت غیر 

متمرکز با 

مدیریت متمرکز

70سرایانخراسان جنوبی
آیسک، بغداده ،قاسم آباد، 

عمرویی، دوحصاران
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500عباس احمدی منفردصندوق کارآفرینی امید

488

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

توسعه )دام

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک بلوار امام رضا خیابان 

حجاب

وزارت جهاد کشاورزی977977عباس آجریپست بانک

489
پرورش ماهیان 

گرمابی
2قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

روستای تیغدر. مرکزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس پردلپست بانک



490

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس رستمیانبانک کشاورزیاسالم آباد- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبی

491

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ - بخش ارسک 

اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی517517عباس ساالری ثانیپست بانک

492
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800عباس سپهری پوربانک کشاورزیچاه موتور سوغات5نهبندانخراسان جنوبی

493

پرورش زنبور 

عسل وتولید 

صنعتی ژل 

رویال واصالح 

نژاد ملکه زنبور 

عسل

4سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای کریمو 

قنات آمی وبوسی

وزارت جهاد کشاورزی13501350عباس سلطانیبانک کشاورزی

494
بز و گوسفند 

اصالح نژاد
2نهبندانخراسان جنوبی

مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس سلیمیصندوق کارآفرینی امید

495
صندوق مولود 

کعبه بیدسکان
صندوق کارآفرینی امید10001000عباس صالحیصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای بیدسکان35فردوسخراسان جنوبی

496

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ صفری -بشرویه

نادری
وزارت جهاد کشاورزی804804عباس صفری نادریپست بانک

497

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

شهید اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی13001300عباس عباسیبانک کشاورزی

498

پرورش 

گوسفند 

راس20داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

روستای نوغاب . مرکزی

پسکوه

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس عربپست بانک

499
تولیدپودر 

بنتونیت
10قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای اسفشاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000عباس علی اکبریصندوق کارآفرینی امید



500

پرورش 

گوسفند 

راسی اصالح 50

(دوقلو زا)نژادی

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس قربانیبانک کشاورزی

501

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(شتر)

2نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

نهبندان منطقه شتر داری 

قله ریگ

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس ناروییصندوق کارآفرینی امید

3سرایانخراسان جنوبیبوم گردی502

شهرستان - خراسان جنوبی 

- شهر سه قلعه - سرایان 

روستای راویج

755755عباس نجیبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

503

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ شهید - ارسک 

مشفق
وزارت جهاد کشاورزی15001500عباس یوسفیپست بانک

504

بهره برداری 

واحد های 

روغنی کنجد و 

فراورده های 

غذایی بر پایه 

کنجد

5طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

طبس دستگردان عشق آباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000عباسعلی آریامنشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی14001400عباسعلی نادری پورصندوق کارآفرینی امیدقله ریگ-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشترداشتی505

7درمیانخراسان جنوبیشتر پرواری506
شهرستان درمیان شهر 

طبس مسینا
وزارت جهاد کشاورزی40004000عبدالحمید صانعیصندوق کارآفرینی امید

507

اصالح نژاد شتر 

توسعه )داشتی

پرورش شتر 

(داشتی 

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای چاه طالب عشایری 

طایفه رمضانی

سازمان امور عشایر ایران300300عبدالرحمن ادرکیصندوق کارآفرینی امید



508

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 100

عشایری

2درمیانخراسان جنوبی
طبس مسینا چاه - درمیان

2شماره
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرشید تیموری 

فورک
وزارت جهاد کشاورزی500500

509
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150عبدالرضا علیزادهصندوق کارآفرینی امیدعلی اباد1خوسفخراسان جنوبی

510
پرورش دام 

سبک
2درمیانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

- طبس مسینا - درمیان 

4چاه شماره

وزارت جهاد کشاورزی14401440عبدالرئوف اکبریبانک کشاورزی

511

پرورش 

گوسفند و بز 

راسی  )20

(عشایری

1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان بخش 

گزیک شهر طبس مسینا 

چاه بهکشت بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی160160عبدالصمد یونسیبانک کشاورزی

512

پرورش واحد 

شتر شیری و 

گوشتی

وزارت جهاد کشاورزی50005000عبدالعلی غالمیصندوق کارآفرینی امیدخوسف روستای سیوجان5خوسفخراسان جنوبی

513

احداث واحد 

شتر مرغ 

قطع300پرواری

ه

5قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

مهواج

وزارت جهاد کشاورزی35003500عبداهلل کهنبانک کشاورزی

514

پرورش دام 

سبک گوسفند 

اصالح  )داشتی

(نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
- بخش مرکزی–بیرجند 

روستای عینید باال- فشارود
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل نجیبیپست بانک

515

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای گزخت- زیرکوه 
سازمان امور عشایر ایران200200عبداله حیدریصندوق کارآفرینی امید

516

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 20

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان بخش 

گزیک شهر طبس مسینا 

چاه بهکشت بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی160160عبیداله نیک آیینبانک کشاورزی



517

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کجه

صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای کجه40فردوسخراسان جنوبی
عذرا اسدی میرزای 

قلی
صندوق کارآفرینی امید200200

518

پرورش 

گوسفند اصالح 

شذه داشتی

1طبسخراسان جنوبی
عشق اباد روستای معدن 

قلعه
سازمان امور عشایر ایران200200عذرا ایلخانیبانک کشاورزی

519
احداث کارگاه 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عذرا حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدعشق اباد مسکن مهر1طبسخراسان جنوبی

520
خرید بز اصالح 

شده
وزارت جهاد کشاورزی20002000عذرا صدیقیصندوق کارآفرینی امیدچاه ذوقی صدقی- طبس2طبسخراسان جنوبی

200200عزت میریپست بانکروستای اسکیونگ4سربیشهخراسان جنوبیرشته کاربافی521
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

522
پرورش شتر 

(قطعه 40)مرغ 
وزارت جهاد کشاورزی620620عزیز بهادرفردصندوق کارآفرینی امیدروستای گل پده2سربیشهخراسان جنوبی

523

توسعه و تجهیز 

واحد بوم گردی 

و گردشگری

2فردوسخراسان جنوبی
منطقه گردشگری باغستان 

6 پالک 13علیا خ ولیعصر 
20002000عصمت افسردهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

524
کارگاه تولیدی 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای طاغان- درمیان 1درمیانخراسان جنوبی

525

پرورش بز 

شیری نژاد 

اصالح شده بز 

سانن ظرفیت 

 راس20

2طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس بخش مرکزی مرتع 

چشمه جعده

وزارت جهاد کشاورزی600600عصمت علی پورپست بانک

200200عصمت مومنیبانک توسعه تعاونروستای خوانشرف1نهبندانخراسان جنوبیرودوزی سنتی526
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



527

خرید و فروش 

نهاده های 

کشاورزی و 

خدمات فنی 

مهندسی 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عطیه سپهرمبانک کشاورزیروستای چاهداشی- نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

528

کارخانه فراوری 

و بسته بندی 

پسته، زرشک، 

آجیل و 

خشکبار و 

حبوبات

12بیرجندخراسان جنوبی

- خراسان جنوبی بیرجند 

بعد -  جاده مرک 2کیلومتر 

از بوتان گاز

وزارت جهاد کشاورزی1300013000عطیه نبئیبانک کشاورزی

529

احداث باجه 

پست بانک 

روستایی

2خوسفخراسان جنوبی
-روستای نصرآباد-خوسف

ابتدای خیابان امامزاده
500500عفت قلی پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

530
احداث مزرعه 

زعفران
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک جاده 

روستای شاد مرغ
وزارت جهاد کشاورزی100100عفت یعقوبیبانک توسعه تعاون

531

پرورش بره 

پرواری همراه با 

اصالح نژاد 

( راس100)

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

گرماب

سازمان امور عشایر ایران800800علم محمدپورنادیبانک کشاورزی

532

فرآوری وبسته 

بندی گیاهان 

عسل ,دارویی 

ومحصوالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی99009900علی زارع رمضانیبانک کشاورزی-شهرستان بشرویه 10بشرویهخراسان جنوبی

533

فناوری 

اطالعات تولید 

محتوا

400400علی ادهمیپست بانکبیرجند روستای دهنو1بیرجندخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

534
اصالح نژاد و 

پرواری
سازمان امور عشایر ایران300300علی اردونیصندوق کارآفرینی امیدروستای خوانشرف2نهبندانخراسان جنوبی



535
تولید ادوات 

کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای محمویی4قایناتخراسان جنوبی

علی اسمعیلی دشت 

بیاض
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

536
صندوق خرد 

محلی سه قلعه
صندوق کارآفرینی امید400400علی اشرف زادهصندوق کارآفرینی امیدسه قلعه-سرایان100سرایانخراسان جنوبی

537

سفره خانه 

سنتی 

گردشگری

8بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند - خراسان جنوبی 

روستای - بند امیر شاه 

گردشگری چهارپایین

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر کاسه 

سنگی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

538

واحد پرورش 

گاو 

اصالح )شیری

هلشتاین - نژاد

(رگه2اصیل 

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اصغر مالکیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوثر-آیسک-سرایان2سرایانخراسان جنوبی

539
توسعه باجه 

بانکی
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات روستای برکوک
500500علی اعتمادی نیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

540
پروار بندی بره 

راسی25
سازمان امور عشایر ایران200200علی افضلیصندوق کارآفرینی امیدشهرک بمرود1زیرکوهخراسان جنوبی

541
پرورش زنبور 

کلنی300عسل
3بیرجندخراسان جنوبی

روستای بیجار -بیرجند

کوچه همت اباد منزل سوم
وزارت جهاد کشاورزی14501450علی اکبر بیجاریبانک کشاورزی

1بشرویهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون542
شهرک امام -بشرویه

(ره)خمینی
وزارت جهاد کشاورزی603603علی اکبر چوپانپست بانک

543

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اکبر رازقیصندوق کارآفرینی امید

544

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
- دهستان رقه - بشرویه 

روستای موردستان
وزارت جهاد کشاورزی480480علی اکبر رضاییبانک توسعه تعاون



545

صندوق خرد 

محلی روستای 

خرم آباد

صندوق کارآفرینی امید15001500علی اکبر غالمی پورصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای خرآباد15قایناتخراسان جنوبی

546
پرورش شتر 

مرغ گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی اکبر نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفشاد- قاین6قایناتخراسان جنوبی

547

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس مولد199

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، شهرستان 

بیرجند، بخش مرکزی 

القورات، روستای غیوگ

وزارت جهاد کشاورزی16801680علی آراستهبانک کشاورزی

548

پرورش زنبور 

عسل و فراورده 

های مرتبط

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی باقریبانک توسعه تعاونبیرجند روستای کندوکی2بیرجندخراسان جنوبی

549

طرح نوسازی و 

توسعه ناوگان 

حمل و نقل 

شرکت اژدر بار

1500015000علی باالربانک توسعه تعاونطبس روستای جمز15طبسخراسان جنوبی
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

550

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بخشیصندوق کارآفرینی امید

551

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بخشیصندوق کارآفرینی امید

552
کشت گل 

نرگس
1خوسفخراسان جنوبی

کالته - شهرستان خوسف

ملک
وزارت جهاد کشاورزی150150علی برات ایروانیصندوق کارآفرینی امید

553
پرواربندی دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران200200علی برات دادیصندوق کارآفرینی امیدروستای دارج-بیرجند1بیرجندخراسان جنوبی

554

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200علی بلوچیصندوق کارآفرینی امید



555
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
وزارت جهاد کشاورزی40004000علی پاکروبانک کشاورزیروستای مهمویی8بیرجندخراسان جنوبی

556
پرورش شتر 

داشتی
2نهبندانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان نهبندان

چاه - جاده ذهاب - شوسف

جغات

وزارت جهاد کشاورزی13601360علی تازهصندوق کارآفرینی امید

557
پرورش میش 

دوقلوزا
وزارت جهاد کشاورزی904904علی جهانپورپست بانک2پمپ حاجی آباد - بشرویه 2بشرویهخراسان جنوبی

558
پروار بندی بره 

راسی25
سازمان امور عشایر ایران200200علی چوپانیصندوق کارآفرینی امیدبمرود1زیرکوهخراسان جنوبی

559
ساخت وتجهیز 

باجه پست بانک
1خوسفخراسان جنوبی

بیرجند خوسف روستای 

تقی اباد
250250علی حسن پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2بشرویهخراسان جنوبیپرورش گاو560
موتور پمپ -بشرویه

مشهوری حسینی نژاد
صندوق کارآفرینی امید

علی حسینی نژاد 

محبتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

561
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای خوشینه علیا
سازمان امور عشایر ایران200200علی خسرویصندوق کارآفرینی امید

562
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاین 

روستای نوقاب حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی خسروی نوقابصندوق کارآفرینی امید

563

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240علی دالکهپست بانک

564
گاز کشی و 

تجهیز گلخانه
وزارت جهاد کشاورزی998998علی رجایی آیسکپست بانکسرایان آیسک گلخانه رجایی7سرایانخراسان جنوبی

565
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

-قاین-خراسان جنوبی

روستای فلک
وزارت جهاد کشاورزی200200علی رحیمیصندوق کارآفرینی امید

566

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی800800علی رستمیانبانک کشاورزیاسالم آباد- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبی

567
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی200200علی رضا اکبریبانک توسعه تعاونروستای کرند-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی



568

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی

روستای -ارسک-بشرویه

اسالم آبادو موتور پمپ 

ذبیحی فر

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی رمضانی مالداربانک کشاورزی

569
پرورش 

گوسفند پرواری
1فردوسخراسان جنوبی

 جاده فردوس 30کیلومتر 

80چاه دامداری - بشرویه 
صندوق کارآفرینی امید

علی رییس میرزای 

قلی
سازمان امور عشایر ایران400400

570

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
-بخش ارسک-بشرویه

روستای کالته حجی
وزارت جهاد کشاورزی990990علی ساالررحیمیبانک کشاورزی

571
- رزین چوب 

درود گری
2بیرجندخراسان جنوبی

- بخش مرکزی - بیرجند 

-روستای محمود آباد باقران 

 ابتدای ورودی روستا سمت 

راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی شریفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی شهریاریصندوق کارآفرینی امیدروستای دهسلم-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشترداشتی572

573

بهره برداری 

واحد های 

روغنی کنجد و 

افتابگردان

2طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس بخش دستگردان 

روستای محمد آباد قدیم

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی صفدریبانک کشاورزی

574

پرورش 

گوسفند 

داشتیاصالح 

نژاد شده

4زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی60006000علی عباسی مقدمبانک کشاورزی

575

واحد پروانه 

بندی 

راس50گوساله

3قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش 

نیمبلوک روستای بسکاباد

پست بانک
علی علی آبادی 

خضری
وزارت جهاد کشاورزی15001500

576

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240علی غضنفریپست بانک



577

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

توسعه )دام

پرورش گاو 

(شیری

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

عشایری چوبداری

سازمان امور عشایر ایران380380علی فرهادیصندوق کارآفرینی امید

578

احداث واحد 

پرورش بز 

شیری سانن

3خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف روستای 

نصراباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی قاسمیبانک کشاورزی

579

دام داری 

 40 )اصالح نژاد

(راسی 

1درمیانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی اسدیه 

روستای بورنگ
وزارت جهاد کشاورزی300300علی قدری بورنگصندوق کارآفرینی امید

580

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

3بشرویهخراسان جنوبی
قنات کالته -ارسک-بشرویه

دالک
وزارت جهاد کشاورزی500500علی قربانیبانک کشاورزی

581

پرورش گاو 

شیری اصالح 

پنج )نژاد شده

(راس

1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

موتور -شهر آیسک-سرایان

پمپ مهتاب ارم

وزارت جهاد کشاورزی350350علی کرمی آیسکصندوق کارآفرینی امید

582

پرورش 

گوسفند پرواری 

اصالح )صنعتی 

(نژاد

1فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای باغستان 

علیا اراضی چاه موتور گون
وزارت جهاد کشاورزی14001400علی کریمیبانک کشاورزی

583

توسعه و تجهیز 

پرورش 

بلدرچین

وزارت جهاد کشاورزی620620علی گلیپست بانکروستای هوگند-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبی

1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران584
قنات دهنه -بخش مرکزی

کرند
وزارت جهاد کشاورزی500500علی ماه نساءصندوق کارآفرینی امید



585

بارگاه زرشک 

خشک کنی 

بهداشتی

وزارت جهاد کشاورزی11501150علی محمد مدرس فربانک کشاورزیروستای فورجان- بیرجند 2بیرجندخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی محمدرضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد قاسم2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری586

587

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی محمودی بورنگصندوق کارآفرینی امید

588
اقامتگاه بوم 

گردی
2بشرویهخراسان جنوبی

کویر -جاده چاه نو-بشرویه

منطقه
25002500علی مستشاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

589

احداث بار گاه 

بهداشتی 

زیر بنا )زرشک 

( متر مربع 150

2سربیشهخراسان جنوبی
انتهای خیابان - شهرمود

یاس
وزارت جهاد کشاورزی800800علی مودیبانک توسعه تعاون

590

ایجاد واحد 

پرورش 

شترمرغ پرواری 

 قطعه200

وزارت جهاد کشاورزی34003400علی میرزائیبانک کشاورزیروستای مهمویی- بیرجند 4بیرجندخراسان جنوبی

591

فرش دست 

بافت اشتغال 

خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی نظریبانک کشاورزیاسدیه روستای آسفیچ1درمیانخراسان جنوبی

592
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک 

روستای اسفندیار مزرعه 

سی تشک

وزارت جهاد کشاورزی22502250علی نعمتیبانک کشاورزی

593
گاوداری شیری 

 راسی100
22بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند اراضی حدفاصل 

روستای امیراباد و حاجی 

اراضی کشاورزی . اباد 

امیراباد

بانک کشاورزی
علی نقی زنگویی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی2950029500

594
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی11251125علی نوفرستیپست بانکبیرجند روستای نوفرست2بیرجندخراسان جنوبی



595

پرورش شتر 

مرغ گوشتی 

قطعه ای50

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

1بمرود چاه ناصری
وزارت جهاد کشاورزی500500علی وندیصندوق کارآفرینی امید

596
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی700700علی یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای کلشانه2طبسخراسان جنوبی

597
پرورش گاو 

شیری
2فردوسخراسان جنوبی

فردوس اسالمیه مجتمع 

دامداران
وزارت جهاد کشاورزی720720علی یعقوبیصندوق کارآفرینی امید

598

باشگاه تفریحی 

ورزشی پینت 

بال

2قایناتخراسان جنوبی
شهرستان قاین روستای 

ابوالخیری
وزارت ورزش و جوانان500500علیرضا اکبرزادهصندوق کارآفرینی امید

599

اقامتگاه و سفره 

خانه سنتی 

رباط چاه گنید

7طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

 26طبس شهر دیهوک 

کیلومتری جاده دیهوک 

فردوس

25002500علیرضا اکبرزادهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2نهبندانخراسان جنوبیکشت زعفران600

. بخش شوسف . نهبندان 

چاه . اراضی دشت سمن آباد

شماره دو حسن آباد کرقه 

سنگ

وزارت جهاد کشاورزی888888علیرضا بهرامپورپست بانک

601

پرورش 

گوسفند 

راس80داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهریتان قاین

روستای خونیک . مرکزی

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی800800علیرضا پردلبانک کشاورزی

602
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس روستای رباط خان 

مرتع چشمه صادق
وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا حسین زادهبانک کشاورزی

603

فرآوری و 

استخراج سنگ 

ساختمانی

11نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

روستایی شاهکوه –نهبندان 

معدن گرانیت سر دشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000علیرضا حیدریبانک توسعه تعاون

604

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژاد شده

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند، القورات، روستای 

ماهوسک
وزارت جهاد کشاورزی600600علیرضا خورشیدیبانک توسعه تعاون



605

احداث مزرعه 

گیاهان دارویی 

(گل محمدی)

وزارت جهاد کشاورزی14611461علیرضا رحیمیبانک کشاورزیروستای میراباد- زیرکوه 2زیرکوهخراسان جنوبی

606

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
روستای قل -ارسک-بشرویه

آباد
وزارت جهاد کشاورزی804804علیرضا ساالریپست بانک

607
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک جاده 

شادمرغ
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا ساالریبانک کشاورزی

608

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200علیرضا کامکار دالکهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری609

610

تهیه وتوزیع 

نهاده های 

به )کشاورزی 

 تن 800میزان 

(سالیانه

وزارت جهاد کشاورزی50005000علیرضا نیکوکارپست بانکروستای بجد4بیرجندخراسان جنوبی

611

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200علیمراد خزاعیصندوق کارآفرینی امید

612

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای دوست اباد

وزارت جهاد کشاورزی150150عید محمد دوستانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی680680عیسی محمدیبانک توسعه تعاونروستای چاهداشی2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی613

614

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100غدیره اله وردیصندوق کارآفرینی امید



صندوق کارآفرینی امیدبیرجندروسنای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری615
غالم احمد علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی40004000غالم برفیبانک کشاورزیمجتمع گلخانه-نهبندان4نهبندانخراسان جنوبیگلخانه616

617

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200غالمحسین اکبریصندوق کارآفرینی امید

618
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمحسین امیریصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

619

پرورش دام 

سبک اصالح 

 100)نژاد 

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی480480غالمحسین آبداریپست بانکروستای مختاران2سربیشهخراسان جنوبی

620

پرورش شتر 

شیری نژاد 

اصالح شده

وزارت جهاد کشاورزی15031503غالمحسین مالکیپست بانکروستای بندان- نهبندان 3نهبندانخراسان جنوبی

621

سرمایه 

درگردش 

گلخانه

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش - شهرستان قاینات 

مجتمع گلخانه - نیمبلوک 

ای خضری

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمحسین میرزاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی55505550غالمرسول مالکیپست بانکمجتمع گلخانه-نهبندان6نهبندانخراسان جنوبیگلخانه622

623
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
1درمیانخراسان جنوبی

روستای - بخش مرکزی

مسک
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا اسدزاده 

زارگز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

624
اقامتگاه سنتی 

ناردون
4طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی طبس 

روستای ازمیغان
14001400غالمرضا اشناصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

625

توسعه واحد 

پرورش شتر 

شیری وگوشتی 

 نفری50

2خوسفخراسان جنوبی
بیرجند روستای سیوجان 

تقاب
وزارت جهاد کشاورزی20002000غالمرضا اهنیبانک کشاورزی



626
توسعه پرورش 

شتر مرغ
2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای دوحصاران موتور 

پمپ شرکت الرضا

صندوق کارآفرینی امید
غالمرضا تقی زاده 

دوحصاران
وزارت جهاد کشاورزی800800

627

پرورش دام 

سنگین 

(راسی17)

وزارت جهاد کشاورزی19701970غالمرضا جنتی فربانک کشاورزیروستای امین اباد6سربیشهخراسان جنوبی

628
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبی

629

پرورش 

گوسفند داشتی 

یکصد راس

1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

روستای موتور پمپ -سرایان

بهار

بانک کشاورزی
غالمرضا دلجوی 

سرایان
وزارت جهاد کشاورزی580580

630

پرورش زنبور 

عسل اصالح 

یکصدو )نژادی 

(هفتادکلنی

1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

موتور -شهر آیسک-سرایان

پمپ خرم

وزارت جهاد کشاورزی605605غالمرضا دهقانپست بانک

631

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240غالمرضا عباسی مقدمبانک توسعه تعاون

632

پرورش 

گوسفند 

واصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی11701170غالمرضا عسکری زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا قربانیصندوق کارآفرینی امیدعشق آباد-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران633

634
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا قنبریصندوق کارآفرینی امیدمعصوم اباد1خوسفخراسان جنوبی

635
واحد پرورش 

گوسفند داشتی
1فردوسخراسان جنوبی

اراضی - شهرستان فردوس 

کوران
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا لطیفیصندوق کارآفرینی امید

636
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا مظلومیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی



637

پرورش گاو 

شیری نیمه 

 20صنعتی 

راسی

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای علی اباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی22502250غالمرضا نیکیبانک کشاورزی

638

تهیه و توزیع 

تهاده های 

دامی و 

محصوالت 

کشاورزی

6قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای پهنایی
وزارت جهاد کشاورزی50005000غالمرضا هوشیار افینبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی10001000غالمعلی خدادادیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای گزدز4سربیشهخراسان جنوبیپرورش شترمرغ639

640

پرورش 

گوسفند پرواری 

اصالح نژاد 

(راس100)شده

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

گرماب

سازمان امور عشایر ایران600600فاضل کام دیده نادیبانک کشاورزی

641

زعفران 

وگیاهان 

عرق )دارویی

گیری گیاهان 

(دارویی

2نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان ,خراسان جنوبی

روستای دهنو,نهبندان
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه ابراهیمیپست بانک

642
احداث مزرعه 

زعفران
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک جاده 

روستای شاد مرغ
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه استادبانک توسعه تعاون

643
کارگاه تولیدی 

پوشاک
1درمیانخراسان جنوبی

درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اسدالهیصندوق کارآفرینی امید

644
پرورش بز و 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12901290فاطمه اسدیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای آهوان3بشرویهخراسان جنوبی

1خوسفخراسان جنوبیتجهزدفتر645
بیرجند شهرستان خوسف 

روستایی بیناباد
500500فاطمه اسماعیلیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

646

مشاغل خانگی 

رشته نازک 

دوزی

1درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان بخش مرکزی 

روستای مسک

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه اصغری 

اسفهرود
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200



647

صندوق خرد 

محلی روستای 

مصعبی

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه افقهیصندوق کارآفرینی امیدروستای مصعبی-سرایان40سرایانخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه آگوشصندوق کارآفرینی امیدروستای غنی آباد1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی648

649

صندوق 

اعتبارات خرد 

محلی زنان 

روستای موسویه

35قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

موسویه

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه آهنیصندوق کارآفرینی امید

650

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه باقریانبانک کشاورزیکالته دالک-ارسک2بشرویهخراسان جنوبی

651

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

شیرمرغ

44قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای شیرمرغ
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه بذرگر مقدمصندوق کارآفرینی امید

652

پرورش 

گوسفند 

راسی 50داشتی

اصالح نژادی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش القورات 

روستای حاجی آباد القور
وزارت جهاد کشاورزی960960فاطمه بهادر نسببانک کشاورزی

653

صندوق خرد 

محلی روستای 

بورنگ

20درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه جبروتیصندوق کارآفرینی امید

654

تجهیز و راه 

اندازی پست 

یانک

2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای بسطاق

500500فاطمه جهانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

655

طرح گلخانه 

گیاهان )

(دارویی

1خوسفخراسان جنوبی
- خوسف روستای محمدیه 

شهرک گلخانه ای خوسف
وزارت جهاد کشاورزی12001200فاطمه حسنیبانک کشاورزی



656

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه حسینیصندوق کارآفرینی امید

657

احداث کارگاه 

گلیم بافی 

(قالیچه)

200200فاطمه حسینی اسفادصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفاد1زیرکوهخراسان جنوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بشرویهخراسان جنوبیپرورش گاو658
روستای بره های -بشرویه

شهرک صنعتی-موج
وزارت جهاد کشاورزی15001500فاطمه حسینی نژادصندوق کارآفرینی امید

659

صندوق خرد 

محلی روستای 

میغان

30نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان نهبندان روستای 

میغان
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه خانه بادصندوق کارآفرینی امید

660

صندوق خرد 

محلی روستای 

شورستان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه خزاعیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای شورستان39سربیشهخراسان جنوبی

661

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

دارج سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200فاطمه دارجیصندوق کارآفرینی امید

662

پرورش ماهیان 

گرمابی با 

تن3ظرفیت 

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود چاه رازقی
وزارت جهاد کشاورزی515515فاطمه دانشی مقدمبانک کشاورزی

663

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران240240فاطمه دالکهپست بانک

664
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه دهقانصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای فورجان20بیرجندخراسان جنوبی

665
سرمایه در 

گردش گلخانه
2قایناتخراسان جنوبی

قاینات ارین شهر روستای 

سینه حوض
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه دهقان پورپست بانک

2قایناتخراسان جنوبیتوسعه گلخانه666
. بخش سده .قاینات 

کیلومتر یک جاده جلگه
وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه دهقانپورپست بانک



667

ساخت و تجهیز 

دفتر خدمات 

بانکی

1خوسفخراسان جنوبی
بیرجند خوسف روستای 

4تقاب خیابان ولی عصر
300300فاطمه دوستیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

668

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه راستیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس669
فاطمه زهرا جعفری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی150150

670

احداث واحد 

تولیدی حبه 

عناب وفرآوری 

سایر خشکبار

7خوسفخراسان جنوبی
 12بیرجند خیابان ماژانی

22پالک 
وزارت جهاد کشاورزی50005000فاطمه زهرا دهقانصندوق کارآفرینی امید

671

پرورش دام 

سبک و 

پرورش )سنگین

 20-شترداشتی

(نفر 

3نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان ,خراسان جنوبی 

روستای رومه,نهبندان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه زهرا کدخدا 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1درمیانخراسان جنوبیخیاطی672

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان درمیان 

روستای طاغان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

673
پرورش گاوشیر 

 راسی20ی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه سناییبانک کشاورزیبیرجند روستای دهنو1بیرجندخراسان جنوبی

674

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دومنظوره

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

. بخش سده. شهرستان قاین

اراضی . روستای سراب

روستایی سراب

وزارت جهاد کشاورزی8080فاطمه سنتیصندوق کارآفرینی امید



675

پرورش 

گوسفند داشتی 

- و اصالح نژاد 

افشاری 

(راس 30)

وزارت جهاد کشاورزی680680فاطمه شفیعیپست بانک دشت سربیشه4چاه شماره 2سربیشهخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9494فاطمه صابری ثانیپست بانکرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی676

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه صغری یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدخوسف روستای معصوم آباد1خوسفخراسان جنوبیپرورش ماهی677

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه ضیایی مقدمصندوق کارآفرینی امیدقنات بشرویه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران678

679
راه اندازی باجه 

خدمات بانکی
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای دوست آباد

پست بانک
فاطمه طاهری 

دوست آباد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

680

احداث سالن 

پرورش کبک 

قطعه ای 500

روستایی

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

دوست آباد
بانک کشاورزی

فاطمه عابدینی 

حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی490490

صندوق کارآفرینی امید10امام خمینی - خوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس681
فاطمه عبداللهی 

شیخ آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

682

صندوق خرد 

محلی روستای 

عمرویی

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه عربی آیسکصندوق کارآفرینی امیدروستای عمرویی-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

683

تجهیز امکانات 

باجه بانکی 

پست بانک

1قایناتخراسان جنوبی
---قاین--خراسان جنوبی 

کرغند
500500فاطمه عطفی کرقندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

684
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
بانک توسعه تعاون

فاطمه علی گرگی 

بهلویی
سازمان امور عشایر ایران240240



685
واحد پرورش 

گاو شیری
2فردوسخراسان جنوبی

- شهرستان فردوس 

روستای سرند
وزارت جهاد کشاورزی15001500فاطمه علیزاده سرندبانک کشاورزی

686

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240فاطمه غضنفریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه غالمی مقدمپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی687

688
خدمات پست 

بانک
500500فاطمه غالمیانپست بانکجمز-طبس1طبسخراسان جنوبی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

689

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه فرخی بورنگصندوق کارآفرینی امید

690

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه فکورصندوق کارآفرینی امید

691
تولید و بسته 

بندی عسل
1درمیانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان درمیان

شهر گزیک- گزیک 
وزارت جهاد کشاورزی160160فاطمه فیاضیبانک کشاورزی

692
پرواربندی بره 

راسی400
وزارت جهاد کشاورزی60006000فاطمه قاسمیبانک کشاورزیقاین روستای علی اباد سفلی8قایناتخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی720720فاطمه قربانیبانک کشاورزیطبس روستای تشکانان1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن693

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه قربانیصندوق کارآفرینی امیدارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی694

695
گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه قصابیپست بانکپیرود1خوسفخراسان جنوبی

696

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240فاطمه کبری صمدیبانک توسعه تعاون

697

پرورش بز 

اصالح نژاد 

داشتی

1طبسخراسان جنوبی
عشق اباد روستای معدن 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کرمانیپست بانک



وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوخواه- طبس 1طبسخراسان جنوبیقالی بافی698

699

صندوق خرد 

محلی روستای 

سراب

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه محرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب-سرایان25سرایانخراسان جنوبی

700
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای چیروک- طبس50طبسخراسان جنوبی

701
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه محمدی زارگزصندوق کارآفرینی امیدروستای مسک- درمیان 1درمیانخراسان جنوبی

702

صندوق خرد 

زنان روستای 

کلی

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه نادیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای کلی12قایناتخراسان جنوبی

703
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه نیستانیصندوق کارآفرینی امیدکوشه سفلی1خوسفخراسان جنوبی

704

بهره برداری 

ساختمان پست 

بانک

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاینات 

محمد اباد علم
500500فاطمه یعقوبزادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

705

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای 

1دهشک 

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای دهشک35قایناتخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای حلوان2طبسخراسان جنوبیقالی بافی706

707

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای طاغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه هرمزی طاغانصندوق کارآفرینی امید

708
تولید فرش 

دستباف
1درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فائزه دریصندوق کارآفرینی امید

709
تولید مبلمان 

راحتی و استیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500فخرالدین خاصهصندوق کارآفرینی امیدروستای دستگرد- بیرجند5بیرجندخراسان جنوبی



وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه رجبیصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی710

711
تولید فرآورده 

های لبنی
2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بخش 

نیمبلوک دشت بیاض
وزارت جهاد کشاورزی19501950فرشته عطاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400فرشته معصومی نهپست بانکروستای خونیک قنداب2نهبندانخراسان جنوبیزعفران712

713

بانکداری 

صندوق های 

خرد مدرن 

اکسون

1درمیانخراسان جنوبی

پارک علم و - بیرجند 

شرکت آداک - فناوری 

مدرن عرشیا

200200فرشید صادقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

714

احداث واحد بز 

راس200داشتی

 سانانن

3قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش سده 

روستای تیغدر

وزارت جهاد کشاورزی19401940فرهاد جوانبانک توسعه تعاون

715

طرح توجیه 

اقتصادی 

احداث و راه 

اندازی کشتار 

گاه طیور به 

 2000ظرفیت 

قطعه در ساعت

27طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

1طبس خیابان امامت 
وزارت جهاد کشاورزی1900019000فرهاد محمد زادهبانک توسعه تعاون

716

صندوق خرد 

محلی روستای 

کریت

صندوق کارآفرینی امید200200فریبا فتوتیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای کریت61طبسخراسان جنوبی

717

کارگاه تولید 

پوشاک و 

خیاطی

2قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

شیرمرغ

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فهیمه عاملیصندوق کارآفرینی امید

718

اقامتگاه بوم 

گردی چشمه 

سنگ

28002800فیض اله بخشیپست بانکطبس روستای پیرحاجات3طبسخراسان جنوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

719
تجهیز باجه 

پست بانک
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاین 

روستای شهرک هاشمیه
500500قاسم بادامکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



720
اقامتگاه بوم 

گردی
2طبسخراسان جنوبی

بخش -شهرستان طبس

روستای حسن -دستگردان 

آباد اعتماد

10001000قدرت اله اکبریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

721
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک 

روستای اسفندیار
وزارت جهاد کشاورزی200200قدرت اله صابریانپست بانک

722
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150کاظم نخعیصندوق کارآفرینی امیددستگرد1خوسفخراسان جنوبی

723

صندوق خرد 

محلی روستایی 

ماژان

صندوق کارآفرینی امید200200کبری احمدزادهصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای ماژان20بیرجندخراسان جنوبی

724
تولید فرش 

دستباف
1طبسخراسان جنوبی

عشق اباد روستای -طبس

یوسف ابادبم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری الهیاریصندوق کارآفرینی امید

725

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240کبری غضنفریبانک توسعه تعاون

726

پرورش بز 

داشتی اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی200200کریم جان برهانیبانک کشاورزیعشق اباد روستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

727

پرورش گاو 

 100شیری 

راسی اصالح 

ن  ژاد

وزارت جهاد کشاورزی1800018000کریم رضائیان اولبانک کشاورزیمجتمع دامداران اسالمیه10فردوسخراسان جنوبی

728

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کلثوم اکبرزاده بورنگصندوق کارآفرینی امید

2بیرجندخراسان جنوبیحوله بافی729

- شهرستان بیرجند 

- دهستان شاخنات 

روستای میریک

100100کلثوم حیدری میریکپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

730

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش قهستان 

روستای زارگز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم درویشی زارگزصندوق کارآفرینی امید

731
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران200200کنیز پری نادی گرگیصندوق کارآفرینی امید



732

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد گاو 

توسعه )شیری

پرورش گاو 

(شیری

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش ایسک 

روستای کریمو

وزارت جهاد کشاورزی400400کنیز جوادیصندوق کارآفرینی امید

733
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150کنیز زمانیصندوق کارآفرینی امیدتقاب1خوسفخراسان جنوبی

734

صندوق خرد 

محلی روستای 

بشکز

صندوق کارآفرینی امید200200کنیز یشکزیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای بشکز27سربیشهخراسان جنوبی

735

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی20002000کوثر یوسفیپست بانکتقاب2خوسفخراسان جنوبی

736
اصالح نژاد و 

پرورش بز سانن
وزارت جهاد کشاورزی500500گل جان اردایصندوق کارآفرینی امیدمحله دامداری-غنی آباد2بشرویهخراسان جنوبی

5بیرجندخراسان جنوبیگاو داری شیری737

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند 

روستای حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی80008000گلثوم حقیقی پوربانک کشاورزی

3زیرکوهخراسان جنوبیمجتمع نان738
روستای آبیز روبروی آتش 

نشانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال حسنیصندوق کارآفرینی امید

739

پرورش دام 

سنگین صنعتی 

 20گاو شیری )

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی19601960لیال سرزهیپست بانکمود مجتمع دامداری مود2سربیشهخراسان جنوبی



740

گوسفند داشتی 

اصالح  (مولد)

نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی14001400لیال فاتحبانک توسعه تعاونروستای دشت بجد2بیرجندخراسان جنوبی

2درمیانخراسان جنوبیبافت تابلو فرش741
شهر طبس - بخش گزیک 

روستای علی آباد- مسینا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی احمدی علی آبادصندوق کارآفرینی امید

742

کشت گیاهان 

زرشک )دارویی 

-هکتار 4

(هکتار1زعفران 

بانک کشاورزیسربیشه روستای گندکان4سربیشهخراسان جنوبی
ماه بی بی سارانی 

قاینی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماه بی بی نهتانیصندوق کارآفرینی امیدروستای اشک- درمیان 1درمیانخراسان جنوبیخیاطی743

744
کشتارگاه 

صنعتی طیور
50فردوسخراسان جنوبی

- روستای مهرانکوشک 

 جاده فردوس 15کیلومتر 

مشهد

وزارت جهاد کشاورزی110000110000مائده سادات امینیبانک کشاورزی

745

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200مبارکه شجاعصندوق کارآفرینی امید

746

احداث و بهره 

برداری گلخانه 

هیدروپونیک 

صیفیجات

10بشرویهخراسان جنوبی
روستای تاج -کرند-بشرویه

آباد
وزارت جهاد کشاورزی1870018700مجتبی اکبریبانک توسعه تعاون

747

آماده سازی 

پسته و 

سردخانه باالی 

صفر درجه 

سانتی گراد

28بشرویهخراسان جنوبی
ابتدای جاده -بشرویه 

بشرویه به فردوس
وزارت جهاد کشاورزی2000020000مجتبی آفاقیبانک کشاورزی



748
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید800800مجتبی براتیصندوق کارآفرینی امیدخوسف روستای اصغریه20خوسفخراسان جنوبی

749

اقامتگاه بوم 

گردی سنتی 

گردشگری

10بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بخش مرکزی دهستان 

مرک روستای خوشینه 

سفلی

50005000مجتبی خسرویبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بشرویهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون750
-بخش ارسک-بشرویه

روستای محمدآباد رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی رضاییپست بانک

751

اصالح باغات 

نوسازی و پیوند 

 هکتار80

وزارت جهاد کشاورزی40004000مجتبی ماژانیبانک کشاورزیروستای مختاران کالته خان6سربیشهخراسان جنوبی

752
گردشگری و 

بوم گردی
5طبسخراسان جنوبی

شهرستان طبس بخش 

دستگردان روستای 

منصوریه و رضویه

20002000مجید صولتیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

753

توسعه و تجهیز 

پرورش 

شترمرغ به 

 45ظرفیت 

قطعه

وزارت جهاد کشاورزی13001300مجید عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای میرآباد-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبی

754

اصالح نژاد دام 

سبک 

(بزمورسیاه)

1فردوسخراسان جنوبی
- فردوس - خراسان جنوبی

روستای حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500مجید مجیدیپست بانک

2نهبندانخراسان جنوبیبره پرواری755
مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید ملکیصندوق کارآفرینی امید

1قایناتخراسان جنوبیتولید پوشاک756
شهرستان قاینات روستای 

اسفشاد خیابان شورا
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120محبوبه سرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160محبوبه طالبیپست بانکطبس روستای دهنو1طبسخراسان جنوبیقالی بافی757

758
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200محبوبه هاونگیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



759
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محد حسین ضابطیصندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبی

760

ایجاد باجه 

مستقل پست 

بانک در روستا

2فردوسخراسان جنوبی

خیابان - روستای خانکوک 

جنب دهیاری - ابو الفضلی 

روستا

700700محسن دانشورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

761

بسته بندی 

انواع دمنو ش 

های گیاهی 

ومیوه ای

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای کره
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن زراعت کاربانک کشاورزی

762

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ صفری -بشرویه

نادری
وزارت جهاد کشاورزی10011001محسن صفری نادریپست بانک

763
پرورش شتر 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدروستای خور-خوسف3خوسفخراسان جنوبی

764

پرورش 

گوسفند 

راس30داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

بزناباد

وزارت جهاد کشاورزی400400محسن قلمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600محسن گزینیبانک کشاورزیروستای غنی آباد-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبیتعمیر تراکتور765

2طبسخراسان جنوبیاحداث گلخانه766

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس خیابان شهید 

8صدوقی

وزارت جهاد کشاورزی740740محسن مرتضوی مقدمصندوق کارآفرینی امید

767
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی250250محمّد امین توکلیصندوق کارآفرینی امید6بیرجند حاجی آباد نبوت1بیرجندخراسان جنوبی

768

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
روستای -ارسک-بشرویه

نخاب
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم یزدان 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

769
پرورش ماهیان 

گرمابی
3خوسفخراسان جنوبی

-استان خراسان جنوبی

ماژان-جلگه ماژان-خوسف
وزارت جهاد کشاورزی17451745محمد احمدزادهپست بانک



770
پرورش بز سانن 

 راسی60
2زیرکوهخراسان جنوبی

حاجی آباد خیابان شاهد 

8 پ 10شاهد 
وزارت جهاد کشاورزی36003600محمد اسفرقیبانک کشاورزی

771
احداث پست 

بانک
2سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک روستای کریمو

500500محمد اصغریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

772

دفتر خدمات 

بانکی روستایی 

پست بانک

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند روستای خنگ 

شریف
500500محمد اصفهانی نژادپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

773
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

چاه باشه
سازمان امور عشایر ایران200200محمد افضلیصندوق کارآفرینی امید

774

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد اکبریصندوق کارآفرینی امید

775
کارگاه آموزش 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد امانیپست بانکروستای نوزاد- اسدیه1درمیانخراسان جنوبی

776
پرورش زنبور 

عسل
2درمیانخراسان جنوبی

- شهرستان درمیان 

روستای بنیاب
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد انصاریبانک کشاورزی

777
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد بارانیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

778
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد باغانیصندوق کارآفرینی امیدجومیان1خوسفخراسان جنوبی

779

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

-گل محمدی -

هکتار1زرشک 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد بلوچیبانک کشاورزی دشت سربیشه4چاه شماره 1سربیشهخراسان جنوبی



780

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان موتور پمپ بهار
وزارت جهاد کشاورزی540540محمد پیروزیبانک کشاورزی

781
پرورش شتر 

نفر12داشتی
1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

روستای امیر اباد . مرکزی

سرچشمه

سازمان امور عشایر ایران150150محمد توسلی نیابانک کشاورزی

782
مرکز پرورش 

گل و گیاه
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند اراضی دشت فوداج8بیرجندخراسان جنوبی

محمد جمهوری 

شوکت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی42004200

783

خرید بز شیری 

 12به تعداد 

راس و بهسازی 

و نوسازی 

جایگاه

1طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران500500محمد حاجی لقابانک کشاورزی

784

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مردان اندریک

38قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
صندوق کارآفرینی امید400400محمد حسن رازقیصندوق کارآفرینی امید

785
پرواربندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد حسین الهیصندوق کارآفرینی امید

786

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد حسین پوربانک کشاورزیعشق اباد پاشنه دران2طبسخراسان جنوبی



787
پرورش 

بلدرچین تخمی
صندوق کارآفرینی امیددشت علی اباد1بیرجندخراسان جنوبی

محمد حسین 

خدادوست
وزارت جهاد کشاورزی440200

788

طرح 

گردشگری و 

بوم گردی

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصراباد- بیرجند3بیرجندخراسان جنوبی
محمد حسین 

خراشادیزاده
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

789

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران240240محمد حسین دالکهپست بانک

790

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

توسعه )داشتی

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای دوست آباد 

عشایری طاهری

سازمان امور عشایر ایران350350محمد حسین زادهبانک کشاورزی

791
تجهیز باجه ی 

خدمات بانکی
1قایناتخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان قاینات بخش 

مرکزی روستای تجن

500500محمد حسین زارعیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

792
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد حسین نخعیصندوق کارآفرینی امیدهمند1خوسفخراسان جنوبی

793

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش )نژاد

(دوقلوزا

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد حسین نظافتبانک کشاورزیروستای کرند- بشرویه 3بشرویهخراسان جنوبی

794
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد خزاعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران500500محمد خسرویصندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد2نهبندانخراسان جنوبیپرورش گوسفند795

796
پرورش شتر 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی640640محمد خیرخواهصندوق کارآفرینی امیدکالته سید علی- نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی



797

پرورش 

گوسفند 

واصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ -ارسک-بشرویه

شهید کبوتری
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد رحیمی پوربانک توسعه تعاون

798
احداث پرورش 

شترمرغ
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد رضا اشتریبانک کشاورزیقاین روستای پهنایی3قایناتخراسان جنوبی

799
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد رضا حسینیصندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبی

صندوق کارآفرینی امیدنهبندان اسد آباد2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی800
محمد رضا زحمت 

کش
وزارت جهاد کشاورزی700700

801

احداث سالن 

زرشک خشک 

کنی

3قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای چاهک 

موسویه
بانک کشاورزی

محمد رضا زنگویی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی12001200

802
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد رضا صفاتیصندوق کارآفرینی امیدمجتمع اکبرآباد-نهبندان3نهبندانخراسان جنوبی

803
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رضا کوهی نژادصندوق کارآفرینی امیدچاه موتور رسالت2نهبندانخراسان جنوبی

804
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد رضا نخعیصندوق کارآفرینی امیداریش1خوسفخراسان جنوبی

805
پرواربندی 

گوساله
7نهبندانخراسان جنوبی

نهبندان بخش مرکزی 

روستای خوانشرذف
وزارت جهاد کشاورزی37503750محمد رضاییپست بانک

806

صندوق خرد 

محلی روستایی 

شاج حسین آباد

صندوق کارآفرینی امید12001200محمد رضائیصندوق کارآفرینی امیدزیرکوه روستای شاج25زیرکوهخراسان جنوبی

807

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد رمضانیبانک کشاورزیطبس روستای پیستان2طبسخراسان جنوبی

808
توسعه باجه 

بانکی
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای چاهک
500500محمد رمضانی چاهکپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



809

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش )نژاد

(دوقلوزا

3بشرویهخراسان جنوبی
اراضی -بخش ارسک-بشرویه

روستای موتور پمپ خضر
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد رمضانی مالداربانک کشاورزی

810

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد 

(سانن

وزارت جهاد کشاورزی190190محمد ریگیبانک کشاورزیروستای عبدل آباد- بشرویه 31بشرویهخراسان جنوبی

811
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

شهرستان طبس بخش 

مرکزی روستای محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد زمانیبانک کشاورزی

812

احداث 

سردخانه 

 تنی 1000

ثابت دومداره و 

بسته بندی 

خرما

5طبسخراسان جنوبی
 5کیلومتر جاده -طبس

روستای شیخ اباد-محمد اباد
وزارت جهاد کشاورزی3400034000محمد زمانیبانک کشاورزی

813

پرورش دام 

سبک واصالح 

نژاد گوسفند 

 25داشتی 

راسی

1خوسفخراسان جنوبی
روستای تقی آباد بخش 

خوسف-ماژان
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد زینلیبانک کشاورزی

814

توسعه و 

تکمیل مزرعه 

شترمرغ

وزارت جهاد کشاورزی49004900محمد سعیدزادهصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای سرند5فردوسخراسان جنوبی

815
خرید دستگاه 

خودپرداز
300300محمد سیروسیپست بانکروستای چهکند-بیرجند1بیرجندخراسان جنوبی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

816
صنایع چوب و 

مصنوعات چوبی
30بیرجندخراسان جنوبی

-بیرجند-خراسان جنوبی

-جاده کرمان3کیلومتر

-روستای حسین آباد سادات

-انتهای خیابان ولیعصر

جنب مدرسه

پست بانک
محمد شریف شریفی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت2974629746



817
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد شیرینصندوق کارآفرینی امیدچاه طالقانی1خوسفخراسان جنوبی

818

خرید بز شیری 

 25به تعداد 

راس

1طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای ازبکوه
سازمان امور عشایر ایران10001000محمد صاحبیبانک کشاورزی

819

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد صادقی مقدمبانک کشاورزیروستای کریت-طبس2طبسخراسان جنوبی

820
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد ضایطصندوق کارآفرینی امیدخرمک1خوسفخراسان جنوبی

821

راه اندازی و 

تجهیز واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

1فردوسخراسان جنوبی
-اراضی آبدکی- فردوس

روستای برون
سازمان امور عشایر ایران400400محمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

822

تسطیح و 

خاکبرداری 

هکتار اراضی 4

جهت احداث 

باغ زرشک و 

زعفران

2قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

پهنایی

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد عبداللهیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد علی اسدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسک2درمیانخراسان جنوبیقالیبافی823

824

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی الهی 

تجنود
سازمان امور عشایر ایران200200

825

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد علی باختهصندوق کارآفرینی امید



826

پرورش زنبور 

عسل اصالح 

یکصد )نژاد

(کلنی

1سرایانخراسان جنوبی
شهرستان -خراسان جنوبی

موتور پمپ کوثر-سرایان
وزارت جهاد کشاورزی12281228محمد علی حنفیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی زینلیصندوق کارآفرینی امیدتقاب1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس827

828

پرورش شتر 

مرغ پرواری 

صنعتی

4زیرکوهخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

زیرکوه روستای بمرود
بانک کشاورزی

محمد علی 

غالمحسینی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

829
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی فدائی پورصندوق کارآفرینی امید11ابن حسام پ - خوسف1خوسفخراسان جنوبی

830
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی قاسمیصندوق کارآفرینی امیدسیوجان1خوسفخراسان جنوبی

831

سرمایه در 

گردش گوساله 

 400پرواری 

راسی صنعتی

6بیرجندخراسان جنوبی
- بیرجند- خراسان جنوبی

اراضی روستای حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی60006000محمد علی معروفیانپست بانک

832

پروار بندی 

2گوسفندداشتی

راسی00

4بیرجندخراسان جنوبی

-بخش مرکزی- بیرجند 

روستای - دهستان باقران 

بهلگرد

وزارت جهاد کشاورزی20921500محمد علی مقدمصندوق کارآفرینی امید

833

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش بره 

راس600پرواری

ی

8زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوخ وستای 

دارج سفلی
بانک کشاورزی

محمد علی موسایی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی82008200

834
, زنبورداری 

تولید ژل رویال
2خوسفخراسان جنوبی

بخش ماژان روستای ولی 

1عصر 
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی میرزایی 

شیخ اباد
وزارت جهاد کشاورزی830830

835

کارگاه تولیدی 

سفال و 

سرامیک مدرن

2فردوسخراسان جنوبی
- فردوس - خراسان جنوبی 

روستای خانیک
10001000محمد علی ناظریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



836
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علیزادهصندوق کارآفرینی امید-خوسف1خوسفخراسان جنوبی

837
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

روستای -شهرستان زیرکوه 

سینیدر
سازمان امور عشایر ایران240240محمد عنایتی فربانک توسعه تعاون

838

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240محمد غضنفریپست بانک

839

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد قربانیپست بانکماژان روستای فیض آباد1خوسفخراسان جنوبی

840

تاسیس 

پرواربندی بره 

راسی200مولد 

2بیرجندخراسان جنوبی
روبروی شهرک صنعتی، 

دشت رکات
وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد کاظمیصندوق کارآفرینی امید

841

تولید پودر 

الستیک از 

الستیک 

مستعمل

21بشرویهخراسان جنوبی
خیابان امام خمینی -بشرویه

شمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2310023100محمد کیانی زادهبانک توسعه تعاون

842
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد گالبیصندوق کارآفرینی امیدفخر اباد1خوسفخراسان جنوبی

843

راه اندازی 

سامانه انالین 

فروش خشکبار

13001300محمد گندمیصندوق کارآفرینی امیدشوکت آباد- بیرجند 2بیرجندخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

844

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

2بیرجندخراسان جنوبی
- بخش مرکزی- بیرجند

-روستای امیر اباد
وزارت جهاد کشاورزی440440محمد محمدزادهبانک کشاورزی

845

پرورش 

شترمرغ 

گوشتی 

قطعه200

وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد معروفیبانک توسعه تعاونروستای گلندر4سربیشهخراسان جنوبی



846
پرورش شتر 

مرغ
5نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان نهبندان شهر 

 جاده 4شوسف کیلومتر

ذهاب شوسف

وزارت جهاد کشاورزی39003900محمد مقیمیبانک کشاورزی

847
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد مهدی عربصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

848

پرورش شتر 

 42داشتی 

نفری

وزارت جهاد کشاورزی60006000محمد میریبانک توسعه تعاونروستای شارقنج. بیرجند8بیرجندخراسان جنوبی

4فردوسخراسان جنوبیایجاد بومگردی849
- شهرستان فردوس 

روستای عشایری پلند
40004000محمد ناصریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

850

احداث واحد 

گلخانه صیفی 

جات

2طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

طبس روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد ناظمیپست بانک

851

پرورش بز سانن 

به ظرفیت 

 راس مولد100

سازمان امور عشایر ایران15001500محمد نجفیبانک کشاورزیروستای پده بید عشق اباد1طبسخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد نخعیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس852

853
پرورش گوساله 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد نژادحسینبانک کشاورزیبخش نیمبلوک2قایناتخراسان جنوبی

1درمیانخراسان جنوبیقالیبافی854

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان درمیان 

روستای نوزاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد نوریبانک کشاورزی

855
پرورش شتر 

مرغ
3قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاینات روستای 

کالته نصیر
وزارت جهاد کشاورزی24002400محمد نیک طلببانک کشاورزی

856
 20گاو شیری 

راسی
3بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

بانک کشاورزی
محمد هادی 

کدخدازاده
وزارت جهاد کشاورزی48004800

857
گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، بیرجند، 

بخش مرکزی، کاهشنگ، 

گوگچین

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد یوسفیپست بانک



858
پرورش ماهی 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر یوسفیپست بانکاسفدن چاه یوسفی1قایناتخراسان جنوبی

859
توسعه و تجهیز 

پرورش بوقلمون
5بشرویهخراسان جنوبی

باغ -رقه-ارسک-بشرویه

دهک
وزارت جهاد کشاورزی33003300محمدحسن رضاییصندوق کارآفرینی امید

860
ایجاد مزرعه 

(هکتار5)زرشک
وزارت جهاد کشاورزی800800محمدحسن ضیاییبانک کشاورزیسربیشه مود روستای نوکند2سربیشهخراسان جنوبی

861
 نفر 90خرید 

شتر پرواری
3طبسخراسان جنوبی

 متری بازگ 24-طبس 

جنب مسجد حضرت 

ابوالفضل

وزارت جهاد کشاورزی37503750محمدحسن فتحیصندوق کارآفرینی امید

862

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
-بخش ارسک-بشرویه

روستای فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدحسن کرمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدحسین سعادتیبانک کشاورزیمجتمع گلخانه ای-سربیشه 3سربیشهخراسان جنوبیتولیدنهال وبذر863

864
پرورش ماهی 

گرمابی
2فردوسخراسان جنوبی

- فردوس-خراسان جنوبی

اراضی نوغاب
وزارت جهاد کشاورزی999999محمدحسین غفوریپست بانک

865
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدحسین قیصریبانک توسعه تعاونروستای عنایتیه-طبس1طبسخراسان جنوبی

866

پرورش 

گوسفند اصالح 

 30نژاد شده 

راسی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای سرچاه تازیان
وزارت جهاد کشاورزی550550محمدرضا اطهری پورپست بانک

867
پرواربندی دام 

راسی25سبک
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

عشایری چاه باشه
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا افضلیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا اکبریصندوق کارآفرینی امیدمجد-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران868

869

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا بلوچیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای تقاب5خوسفخراسان جنوبیشترمرغ مولد870
محمدرضا حیدری 

فخر
وزارت جهاد کشاورزی89008900



وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا خوشحالصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس871

872

گاوداری شیری 

 راسی 20

خرید دام و )

(تجهیز

4خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف روستای 

محمدیه سرچاه میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی28002800محمدرضا سبزه کاربانک کشاورزی

873

توسعه وتجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای دوست اباد

وزارت جهاد کشاورزی800800محمدرضا طاهریصندوق کارآفرینی امید

874

تجهیز یک 

واحدگلخانه 

سبزی وصیفی 

به 

 2500مساحت

مترمربع

2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای -دهستان شاخن

میریک

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا عارفی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی12001200

875
تولید دانه 

بندی زغالسنگ
20طبسخراسان جنوبی

طبس، بلوار امیرالمومنین، 

بعد از دبیرستان دخترانه 

کوثر

وزارت صنعت، معدن و تجارت1495314953محمدرضا عسکریپست بانک

876

توسعه و تجهیز 

واحد عرقیات 

معجزه

6قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای دهشک ناحیه 

صنعتی خضری
وزارت جهاد کشاورزی65006500محمدرضا عقیلیبانک کشاورزی

877
بز و گوسفند 

اصالح نژاد
صندوق کارآفرینی امیدروستای بورگان2نهبندانخراسان جنوبی

محمدرضا علی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی500500



878

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

وزارت جهاد کشاورزی800800محمدرضا قاسمیبانک کشاورزیموتور پمپ درخشان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

879
زنبورداری 

کلنی100
1بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، شهرستان 

بیرجند، روستای کوچ 

خراشاد-نهارجان

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدرضا کوچیبانک کشاورزی

880

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

-گل محمدی -

هکتار1زرشک 

وزارت جهاد کشاورزی160160محمدرضا مبارکیبانک کشاورزی دشت سربیشه5چاه شماره 1سربیشهخراسان جنوبی

881

صندوق خیریه 

مولود کعبه 

بروی

صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای برون100فردوسخراسان جنوبی
محمدرضا محسنی 

برون
صندوق کارآفرینی امید25002500

882

کاشت گیاهان 

دارویی و 

زعفران

1بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند

دهستان - روستای میریک 

شاخن

وزارت جهاد کشاورزی311150محمدرضا میرصندوق کارآفرینی امید

883

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
روستای -شهرستان زیرکوه 

چاه پایاب
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا یزدان خواهصندوق کارآفرینی امید

884
گوسفند پرواری 

اصالح نژاد
سازمان امور عشایر ایران500500محمدرضا یوسفیصندوق کارآفرینی امیدکالته مال علی2نهبندانخراسان جنوبی

885

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

اتحاد
وزارت جهاد کشاورزی800800محمدعلی ایوبیبانک کشاورزی



وزارت جهاد کشاورزی880880محمدعلی آهنیصندوق کارآفرینی امیدروستای سلطانی2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری886

887
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای خانکوک3فردوسخراسان جنوبی

محمدعلی جعفرزاده 

خانکوک
وزارت جهاد کشاورزی13301330

888

پرورش دام 

گاو )سنگین 

 20شیری 

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی38813881محمدعلی دست زنبانک کشاورزیشهر مود9سربیشهخراسان جنوبی

889

پرواربـندی 

گوسفند با 

ظرفیت 

راس در 500

هر دوره

13سربیشهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی سربیشه 

درح چاه کشاورزی 

خوشکارزاده

وزارت جهاد کشاورزی62406240محمدعلی شیروانیبانک کشاورزی

890

اصالح نژاد 

گوسفند 

توسعه )داشتی

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای دوست آباد

وزارت جهاد کشاورزی170170محمدعلی طاهریصندوق کارآفرینی امید

891

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ صفری -بشرویه

نادری
بانک کشاورزی

محمدعلی غالم 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

892

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی207207محمدعلی کربالییپست بانکروستای خانیک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

4قایناتخراسان جنوبیپرورش گوساله893
- خراسان جنوبی قاین 

روستای بیدمشک
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدعلی گلیپست بانک

894
اصالح نژادبز 

 راسی70سانن 
3درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان شهر طبس مسینا
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدعمر خدادوستصندوق کارآفرینی امید



895

پرورش بز 

اصالح شده 

داشتی

بانک کشاورزیعشق اباد صولت اباد2طبسخراسان جنوبی
محمدمهدی قاسم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900

40004000محمدناصر محمدپورپست بانکبیرجند روستای چهارده باال6بیرجندخراسان جنوبیبوم گردی896
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

897
کارگاه تولید 

فرش دستبافت
30طبسخراسان جنوبی

طبس خیابان شهید 

منتظری روبروی صندوق 

قرض الحسنه ولی عصر

صندوق کارآفرینی امید
محمدهاشم جعفریان 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

898

خرید بز شیری 

 12به تعداد 

راس و بهسازی 

و نوسازی 

جایگاه

1طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران500500محمود حاجی لقابانک کشاورزی

899

خرید بز شیری 

 25به تعداد 

راس

1طبسخراسان جنوبی
بخش دستگردان روستای 

تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران10001000محمود حاجی لقابانک کشاورزی

900
پرورش شتر 

داشتی
4نهبندانخراسان جنوبی

نهبندان بخش مرکزی 

روستای خوانشرف
وزارت جهاد کشاورزی18001800محمود رضائیپست بانک

901

سرمایه در 

گردش باغبانی 

درختان میوه 

 5)زرشک 

(هکتار

2درمیانخراسان جنوبی
دشت - درخش- درمیان

چاه درخشیها
وزارت جهاد کشاورزی600600محمود سعیدیپست بانک

902
- کاشت زعفران

یک و نیم هکتار
2نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

نهبندان روستای محمد اباد 

رزاق زاده

وزارت جهاد کشاورزی500500محمود غالمی پوربانک کشاورزی

903
, زنبورداری 

تولید ژل رویال
1خوسفخراسان جنوبی

- شهرستان خوسف 

1روستای ولی عصر 
پست بانک

محمود میرزایی شیخ 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی430430



904

مجوز توسعه 

واحد پرورش 

شتر مرغ پرواری

6سرایانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

- بخش سه قلعه - سرایان

روستای دوست آباد

وزارت جهاد کشاورزی17501750محمود نوروزیبانک کشاورزی

905

تکمیل زنجیره 

تولید وفرآوری 

وبسته بندی 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی55005500محمود نوفرستیبانک کشاورزیبیرجند روستای نوفرست10بیرجندخراسان جنوبی

906

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد بز 

توسعه پرورش )

(بز

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش ایسک 

روستای کوثر

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمودرضا عربیبانک کشاورزی

907
ایجاد اقامتگاه 

بومگردی
5فردوسخراسان جنوبی

روستای -شهرستان فردوس

خیابان زینبیه- باغستان علیا
25002500محیا سادات مزدآوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

908
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دستگردان 

روستای ازبکوه قدیم
وزارت جهاد کشاورزی900900مختارعلی نادیبانک کشاورزی

909

گیاهان دارویی 

کاشت گل  )

 5- محمدی

(هکتار

2خوسفخراسان جنوبی
خراسان جنوبی خوسف 

روستای چاه شور
وزارت جهاد کشاورزی970970مرتضی ابوالحسن نژآدبانک کشاورزی

910
احداث پرورش 

گاو شیری
3قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بخش 

نیمبلوک دشت بیاض
وزارت جهاد کشاورزی20002000مرتضی پاکمنشبانک کشاورزی

911

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
اسالم -بخش ارسک-بشرویه

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000مرتضی جهان پوربانک کشاورزی



912

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مردان خونیک 

تجن

16قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
صندوق کارآفرینی امید400400مرتضی خزاعیصندوق کارآفرینی امید

913

کشت گیاهان 

زرشک - دارویی

( هکتار1/5)

وزارت جهاد کشاورزی156156مرتضی سمیعیپست بانکروستای نازدشت1سربیشهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی800800مرتضی صحراگردبانک کشاورزیروستای چاهداشی2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری914

وزارت جهاد کشاورزی150150مرتضی فدایی پورصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس915

916

تولید فیلتر 

هوای ماشین 

آالت کشاورزی 

و خودروهای 

سبک

4طبسخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، 

شهرستان طبس ، روستای 

جمز

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه ایوبیپست بانکروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی917

918

صندوق خرد 

محلی روستای 

اسفندیار

صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه آخوندیصندوق کارآفرینی امیداسفندیار-دیهوک_طبس71طبسخراسان جنوبی

919
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه حسنیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای سلم آباد20بیرجندخراسان جنوبی

920

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه خشنودصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه رجبیصندوق کارآفرینی امیدروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی921



922

صندوق خرد 

محلی روستای 

مصعبی

صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای مصعبی-سرایان38سرایانخراسان جنوبی

923

احداث مزرعه 

 2)زعفران

(هکتار

2سربیشهخراسان جنوبی
مزرعه طاق اسکی -سربیشه 

(سلطان آباد)
وزارت جهاد کشاورزی656656مرضیه زین العابدینبانک کشاورزی

924
تولید پوشاک 

بانوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مرضیه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای نیگنان-بشرویه4بشرویهخراسان جنوبی

925
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه عابدینیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای اوجان20بیرجندخراسان جنوبی

4نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری926
پشت روستا ذهاب چاه 

موتور عباسی
وزارت جهاد کشاورزی22002200مرضیه عباسیبانک کشاورزی

927

خرید دستگاه 

ATM و 

ICTخدمات 

1بیرجندخراسان جنوبی
-استان خراسان جنوبی

روستای امیر آباد-بیرجند
300300مریم امیرابادی زادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

928
 –قالیبافی 

بافت تابلو فرش
1نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش شوسف - نهبندان 

منزل - روستای همند 

رحمت جعفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120مریم جعفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حسینی مقدمصندوق کارآفرینی امیدرقه-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی929

930

جدا سازی باجه 

خدمات بانکی 

میغان از 

ساختمان 

مخابرات

300300مریم خانه بادپست بانکنهبندان روستای میغان1نهبندانخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

931
کارگاه تولید 

شیرینی جات
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم دریصندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد3بیرجندخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم راستگوصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی932



933

پرورش دام 

سنگین 

نفر20شتر

وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم سارانیصندوق کارآفرینی امیدروستای گندکان3سربیشهخراسان جنوبی

934

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زنان اندریک

28قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
صندوق کارآفرینی امید400400مریم شجاعصندوق کارآفرینی امید

935

توسعه و تجهیز 

باجه پست 

بانک خراسان 

جنوبی

1نهبندانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان نهبندان روستای 

خوانشرف

250250مریم شفیعیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

936

صندوق خرد 

محلی روستای 

تخته جان

صندوق کارآفرینی امید200200مریم صالحیصندوق کارآفرینی امیددرمیان روستای تخته جان20درمیانخراسان جنوبی

937

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده 

راسی70

وزارت جهاد کشاورزی500500مریم ضابطیبانک کشاورزیخوسف روستای جومیان2خوسفخراسان جنوبی

938

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

فلک

وزارت جهاد کشاورزی150150مریم عرب پورصندوق کارآفرینی امید

939

تبدیل سنگ 

های زینتی و 

معدنی استان 

به نگین و غیرو

3بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند روستای حسین آباد 

3سادات کوچه امام حسین 
500500مریم غالمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

940
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
1فردوسخراسان جنوبی

- شهرستان فردوس 

روستای خانکوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت800750مریم غالمیبانک توسعه تعاون



941
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی505505مریم قربانیبانک کشاورزی

942
پرورش شتر 

نفر60داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی58505850مریم مالدارپست بانکروستای امیر اباد5بیرجندخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم مصطفاییبانک توسعه تعاوندهستان کرند-بخش مرکزی1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران943

944

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم معینی اسطرخصندوق کارآفرینی امید

945

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
کوچه - نیگنان - بشرویه 

بسیج
وزارت جهاد کشاورزی350350مریم نعمتیبانک کشاورزی

946
صندوق خرد 

محلی مود
18سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه مودخیابان بسیج 

24پ 
صندوق کارآفرینی امید200200مریم همت پورصندوق کارآفرینی امید

947
حوله بافی 

سنتی
1درمیانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان درمیان

روستای طاغان- مرکزی 
200200مژگان مودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

948

خدمات فنی 

ومهندسی و 

ادوات کشاورزی

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان 

روستای علی .بیرجند.جنوبی

6و8بین بعثت.آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مسعود شبانیصندوق کارآفرینی امید

949
ایجاد واحد بوم 

گردی
61126112مسعود کرباسچیپست بانکنهبندان روستای دهسلم8نهبندانخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

950
ایجاد باجه 

پست بانک
2بشرویهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بشرویه 

بخش مرکزی روستای کرند
500500مسعود نظریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

951

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
 - (ع)بلوار امام رضا- ارسک 

8 (ع)امام رضا
پست بانک

مصطفی رمضانی 

مالدار
وزارت جهاد کشاورزی12231223

952
پرورش شتر 

داشتی
5نهبندانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان نهبندان

روستای مهدی - مرکزی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی34803480مصیب هاشم پوربانک کشاورزی

953
احداث واحد 

پرورش شترمرغ
3قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاینات بخش 

مرکری روستای شیخ علی
وزارت جهاد کشاورزی20842084مطهره ابوالقاسمیپست بانک



954

پرورش گاو 

 (سنتی)شیری 

راس2

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه افشاریصندوق کارآفرینی امید

955

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باغستان علیا

60فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای باغستان 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

معصومه اکرامی 

محبوب
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه بارانیصندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس956

957
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی600600معصومه براتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوشند2نهبندانخراسان جنوبی

بانک کشاورزیروستای عشق آباد1بشرویهخراسان جنوبیکاشت زعفران958
معصومه بیرونی خانه 

کوک
وزارت جهاد کشاورزی400400

959

پرورش 

 10گاوشیری

راسی اصالح 

نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
مجتمع گاو شیری - بیرجند

مرک
وزارت جهاد کشاورزی840840معصومه تخت شاهیبانک کشاورزی

960

توسعه کارگاه 

قالی بافی و 

فرش دستبافت

4قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای 

محمدآبادپسکوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000معصومه حسینیصندوق کارآفرینی امید

961
پرورش شتر 

داشتی
1خوسفخراسان جنوبی

مزرعه - گارجگان- خوسف

فدک
وزارت جهاد کشاورزی13001300معصومه حیدریصندوق کارآفرینی امید

1درمیانخراسان جنوبیقالیبافی962

- استان خراسان جنوبی 

بخش - شهرستان درمیان 

روستای خونیک - مرکزی 

باز

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه خسرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه سکندریپست بانکرقه-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی963

964

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قدمگاه

صندوق کارآفرینی امید200200معصومه شهیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قدمگاه-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی



965

پروار بندی 

گوسفند 

راسی25

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240معصومه عباسی مقدمبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه عبدلیصندوق کارآفرینی امیدروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی966

وزارت صنعت، معدن و تجارت192192معصومه فراشپوربانک توسعه تعاونروستای خوانشرف1نهبندانخراسان جنوبیخیاطی967

968

پرورش بز 

مورسیا 

مخصو)اسپانیا

ص مناطق 

(گرمسیری

2زیرکوهخراسان جنوبی
روستای -بخش مرکزی

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی23002300معصومه قربانیبانک کشاورزی

969
کارگاه تولید 

مانتو
1فردوسخراسان جنوبی

- فردوس - خراسان جنوبی 

باغستان علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه قلی زادهصندوق کارآفرینی امید

970

صندوق خرد 

محلی روستایی 

برون

42فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای برون 

خیابان امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید200200معصومه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

971

صندوق خرد 

محلی روستای 

سرند فهالنج

صندوق کارآفرینی امید200200معصومه یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدجمز_طبس 45طبسخراسان جنوبی

972

صندوق خرد 

محلی روستای 

کریمو

صندوق کارآفرینی امید200200معصومه یعقوبی اولصندوق کارآفرینی امیدروستای کریمو-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

973

پرورش 

شترمرغ 

قطعه ای180

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی24002400معین حسین زادهصندوق کارآفرینی امید

974

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حجت آباد

صندوق کارآفرینی امید200200ملیحه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای حجت آباد18سربیشهخراسان جنوبی



975

صندوق خرد 

محلی حضرت 

زینب روستای 

جمز

صندوق کارآفرینی امید200200ملیحه بخشیانصندوق کارآفرینی امیدجمز-طبس41طبسخراسان جنوبی

976

پرورش 

گوسفند 

راس70پرواری

1قایناتخراسان جنوبی

استان خراسان 

شهرستان .جنوبی

شهر . بخش نیمبلوک.قاین

خضری

وزارت جهاد کشاورزی800800ملیحه پاک منشبانک توسعه تعاون

104104ملیحه دلیربانک توسعه تعاونسربیشه روستای شورستان1سربیشهخراسان جنوبیحوله بافی977
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه سرابیپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی978

1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران979
-روستای کرند-بشرویه

منصوریه
وزارت جهاد کشاورزی700700منصور خزاعی مقدمبانک کشاورزی

980

پرورش شتر 

داشتی اصالح 

شده

2طبسخراسان جنوبی
طبس دهستان منتظریه 

روستای جوخواه
وزارت جهاد کشاورزی11601160منصوره خطیب زادهبانک کشاورزی

981

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1طبسخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان طبس 

روستای - شهرستان طبس 

کامرانیه

وزارت جهاد کشاورزی260260مهدی احمدیصندوق کارآفرینی امید

982

طرح توجیهی 

احداث کارخانه 

تولید خوراک 

دام و طیور

20زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه ، شهرک 

صنعتی حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی2500025000مهدی اسدزادهبانک توسعه تعاون

983

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی اسالمی بورنگصندوق کارآفرینی امید

984

پرورش بز سانن 

به ظرفیت 

رأس مولد30

وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی انتظامی جنگبانک کشاورزیروستای خسرواباد-طبس1طبسخراسان جنوبی



985

کارخانه تولید 

خوراک آماده 

طیور

15قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000مهدی انصاریبانک توسعه تعاون

986
تولید انواع 

مبلمان
10فردوسخراسان جنوبی

فردوس اسالمیه مجتمع 

صنعتی تکنو پرس
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مهدی آزمایشبانک توسعه تعاون

987

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

سینیدر
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی بارانیصندوق کارآفرینی امید

988

نوسازی و 

توسعه ناوگان 

حمل و نقل 

شرکت الماس 

ترابر طبس

8طبسخراسان جنوبی

- خراسان جنوبی طبس 

 جاده طبس 55کیلومتر

دیهوک

80008000مهدی جراحی مقدمبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

989
احداث گلخانه 

سبزی وصیفی
9سربیشهخراسان جنوبی

-مود -شهرستان سربیشه 

-قنات ثالثه مود
وزارت جهاد کشاورزی37003700مهدی جعفری پناهبانک کشاورزی

990

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی جهانپوربانک کشاورزیموتور پمپ برکت- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبی

991

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی حسینیصندوق کارآفرینی امید

2خوسفخراسان جنوبیتولیدی پوشاک992

- شهرستان خوسف 

خیابان - روستای تقاب

1نبش والیت - والیت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی500500مهدی خدادادیصندوق کارآفرینی امید

993

پرورش شتر 

 20داشتی 

نفری

2نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان نهبندان بخش 

روستای بیدک- شوسف 
وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی خدادادیصندوق کارآفرینی امید

994

افزایش 

استخراج و دانه 

بندی و فراوری 

بنتونیت

7فردوسخراسان جنوبی

 جاده فردوس 35کیلومتر 

 خاکی 5بشرویه کیلومتر 

سمت چپ معدن بنتونیت 

قله قنداب

وزارت صنعت، معدن و تجارت55625562مهدی خدیویپست بانک



995

کشت گیاهان 

 0.6)دارویی 

- هکتار عناب 

 هکتار 0.4

(زرشک 

1سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه چاه های کشاورزی 

 دشت سربیشه3شماره 
وزارت جهاد کشاورزی166166مهدی دروهیبانک کشاورزی

996

احداث و بهره 

برداری از 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

2درمیانخراسان جنوبی
شهر -خراسان جنوبی 

بیرجند
وزارت جهاد کشاورزی39613961مهدی رحیمیبانک کشاورزی

997

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
دهستان علی -بشرویه

روستای هنویه-جمال
وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی رحیمیبانک کشاورزی

998

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی12651265مهدی رمضانی مالدارپست بانکموتور پمپ خضر- ارسک 2بشرویهخراسان جنوبی

999

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ - بخش ارسک 

اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی رمضانی مالداربانک کشاورزی

1000

راه اندازی و 

تجهیز رستوران 

سنتی و 

گردشگری

7فردوسخراسان جنوبی

منطقه گردشگری باغستان 

- خیابان ولیعصر - علیا 

باالتر از مسجد صاحب 

الزمان

33003300مهدی ساالریانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1001

توسعه و تجهیز 

واحد بسته 

بندی سرگل و 

گل زعفران

5سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش ایسک 

روستای کریمو

وزارت جهاد کشاورزی19901990مهدی سلطانیپست بانک

1002

دام سبک 

 100)پرورش

(راس

وزارت جهاد کشاورزی420420مهدی سیف اللهیبانک کشاورزیروستای کسراب2سربیشهخراسان جنوبی



1003

تاسیس و 

تجهیز و داه 

اندازی واحد 

پرورش زنبور 

عسل

1فردوسخراسان جنوبی
- شهرستان فردوس 

روستای حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی شاه محمدیصندوق کارآفرینی امید

1004

ماشین آالت 

خاک )کشاورزی

(ورزی

وزارت جهاد کشاورزی24722472مهدی شفیعیپست بانککالته عرب-ماژان -خوسف4خوسفخراسان جنوبی

1005

بسته بندی 

زرشک خشک 

و کیاهان 

دارویی

وزارت جهاد کشاورزی10701070مهدی شکاریبانک کشاورزیبیرجند روستای مهمویی2بیرجندخراسان جنوبی

1006
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی عبقریصندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبی

1007

 راس 20خرید 

گاو شیری و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی عرفانیپست بانکروستای دشتغران-طبس2طبسخراسان جنوبی

1008

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی غالمیصندوق کارآفرینی امیدعشق اباد روستای فتح اباد1طبسخراسان جنوبی

1009
توسعه کشت 

نهال و بذر
وزارت جهاد کشاورزی17001700مهدی غنچهبانک کشاورزیکمربندی بشرویه-بشرویه4بشرویهخراسان جنوبی

3درمیانخراسان جنوبیپرواربندی بره1010

- استان خراسان جنوبی 

شهرستان درمیان بخش 

قهستان روستای فور خاص

وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی فالحیپست بانک



1011

سرمایه در 

گردش بخش 

تامین )شیر

نقدینگی در 

راستای تسریع 

در تحویل پول 

(شیر دامداران

8خوسفخراسان جنوبی
- معصوم اباد - خوسف 

سیوجان
وزارت جهاد کشاورزی40004000مهدی قاسمیپست بانک

1012

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی

- بخش مرکزی - بشرویه 

روستای - دهستان نیگنان 

عشق آباد

سازمان امور عشایر ایران800800مهدی قربانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی705705مهدی کدخدائیبانک کشاورزیروستای خسرواباد-طبس2طبسخراسان جنوبیخرید گاو شیری1013

1014

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

2بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ کیانی -بشرویه

زاده
وزارت جهاد کشاورزی550550مهدی کیانی زادهبانک کشاورزی

1015

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
- بخش مرکزی - بشرویه 

موتور پمپ آزادگان
وزارت جهاد کشاورزی10071007مهدی گزینیپست بانک

1016

ساخت وساز 

وتجهیز باجه 

پست بانک 

ودفتر ای سی 

تی

2بیرجندخراسان جنوبی
خراسان جنوبی بیرجند 

روستای گازار
942942مهدی گل محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی13001300مهدی مشهدیزادهبانک کشاورزیبشرویه باغستان ارسک2بشرویهخراسان جنوبیپرورش بز سانن1017

1018
خانه بوم گردی 

چهار ده
2100021000مهدی میرزادهپست بانکطبس روستای جوخواه25طبسخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1019
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی210200مهدی نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



1020

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

وزارت جهاد کشاورزی715715مهدی وکیل زادهبانک کشاورزیجوزردان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدیه جهانگردصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس1021

1022

احداث وبهره 

برداری گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و 

صیفیجات

5خوسفخراسان جنوبی

خراسان جنوبی ، شهرستان 

خوسف ، شهرک گلخانه ای 

خوسف

وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدیه زرگریبانک کشاورزی

1023
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیقالیبافی1024
حافظ - دستگرد - بیرجند 

8 پالک 9
بانک کشاورزی

مهری علی پور حسن 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2بیرجندخراسان جنوبیپرواربندی بره1025

- بیرجند - خراسان جنوبی 

- فشاررود - مرکزی 

روستای روشناوند

وزارت جهاد کشاورزی840840مهسا زنگوئیبانک توسعه تعاون

1026

مجتمع 

تفریحی و 

گردشگری و 

اقامتگاه بوم 

گردی فروغ

3بشرویهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بشرویه 

روستای رقه عمارت تاریخی 

فروغ نصیرایی

24802480مهشید فروغ نصیراییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1027

صندوق خرد 

محلی روستایی 

گستج

صندوق کارآفرینی امید200200مهناز صابریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای گستج40فردوسخراسان جنوبی

1028

صندوق خرد 

محلی روستای 

زهری

30نهبندانخراسان جنوبی
نهبندان دهستان میغان 

روستای زهری
صندوق کارآفرینی امید400400مهین اکبریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین خالوییپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی1029



1030

راه اندازی و 

تجهیز واحد 

حوله بافی 

روستایی

2فردوسخراسان جنوبی
روستای . شهرستان فردوس 

کجه
400400مهین محرابیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1031

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100موسی دادی بورنگصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی

1032

تجهیز کارگاه 

قالیبافی فرش 

دستبافت

1درمیانخراسان جنوبی
شهرستان درمیان روستای 

نگینان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100موسی سرویصندوق کارآفرینی امید

1033

خرید و فروش 

تولیدات 

کشاورزی و 

تامین نهاده ها

2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

-بخش سده-قاینات 

روستای چاهک و موسویه

بانک توسعه تعاون
موسی محمدی 

موسویه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1طبسخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1034
طبس بخش دستگردان 

روستای محمدآباد قدیم
وزارت جهاد کشاورزی650650موسی مسلمصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی680680میثاق سپهری پورصندوق کارآفرینی امیدچاه موتور سوغات2نهبندانخراسان جنوبیشتر پرواری1035

1036

واحد 

زنبورداری 

کلنی100

1بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، بیرجند، 

دهستان باقران، روستای 

کوچ نهارجان

وزارت جهاد کشاورزی500500میثم کوچیبانک کشاورزی

1037

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200ناد علی بخشیصندوق کارآفرینی امید

3سربیشهخراسان جنوبیپرواربندی بره1038
سربیشه روستای دستجرد 

مود
وزارت جهاد کشاورزی10561056نادر دستجردیپست بانک

1039

احداث 

کشتارگاه 

بلدرچین

9فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

فردوس باغستان علیا جاده 

گناباد

وزارت جهاد کشاورزی80008000نادر طالئیبانک کشاورزی

1040
پرورش گاو 

شیری
3طبسخراسان جنوبی

- روستای دشتغران- طبس

مجتمع دامداری دشتغران
وزارت جهاد کشاورزی28662866ناصر ایلخانیبانک کشاورزی



1041
تجهیز گلخانه 

سبزی و صیفی
2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای -دهستان شاخن

میریک

وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر عارفی مقدمصندوق کارآفرینی امید

1042

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای میرآباد

صندوق کارآفرینی امید200200ناهید رحیمیصندوق کارآفرینی امیدزیرکوه روستای میرآباد15زیرکوهخراسان جنوبی

1043
پرورش شتر 

داشتی
2نهبندانخراسان جنوبی

-استان خراسان جنوبی 

بخش -شهرستان نهبندان 

شوسف روستای چاهدراز

وزارت جهاد کشاورزی14401440ناهید نخعیپست بانک

1044

احداث واحد 

پرورش بز 

شیری سانن

وزارت جهاد کشاورزی300300نجف بهمدیپست بانکخور روستای سروباد-خوسف1خوسفخراسان جنوبی

1045

صندوق خرد 

محلی روستای 

بغداده

صندوق کارآفرینی امید200200نجمه اله یاری عارفیصندوق کارآفرینی امیدروستای بغداده-سرایان30سرایانخراسان جنوبی

1046
کارگاه تولید 

شیرینی خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12411200نجمه قالسیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای سلم آباد4سربیشهخراسان جنوبی

1047
واحد پرورش 

کبک
2فردوسخراسان جنوبی

خ -باغستان علیا-فردوس

انتهای کوچه-12ولیعصر 
وزارت جهاد کشاورزی10001000نجمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

1048

توسعه باجه 

خدمات بانکی 

پست بانک 

روستای 

سیوجان

پست بانکروستای سیوجان- خوسف 1خوسفخراسان جنوبی
نرجس خاتون 

محسنی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1049
احداث پست 

بانک
1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک روستای بغداده

پست بانک
نرگس بهشتی سه 

قلعه
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1نهبندانخراسان جنوبیبره پرواری1050
مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500نرگس سلیمیصندوق کارآفرینی امید



1051

توسعه واحد 

تولیدی جوراب 

بافی

2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

آرین شهر روستای جنت 

25آباد پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300نسرین جوانیصندوق کارآفرینی امید

1052
توسعه پرورش 

رنبور عسل
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای کریمو

وزارت جهاد کشاورزی10001000نسرین مرادیبانک کشاورزی

2قایناتخراسان جنوبیدامپروری1053
روستای - شهرستان قاین 

منزل نظر رضایی- گرماب 
سازمان امور عشایر ایران800800نظر رضائیبانک کشاورزی

1054

صندوق خرد 

محلی روستای 

درمیان

20درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای درمیان
صندوق کارآفرینی امید200200نغمه قادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500نفیسه ساالریصندوق کارآفرینی امیدامیر آباد2بیرجندخراسان جنوبیفراوری قهوه1055

وزارت جهاد کشاورزی7070نگار بهزادی فرصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای ابوالخیری1قایناتخراسان جنوبیپرورش ماهی1056

1057

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
روستای -شهرستان زیرکوه 

آبیز
سازمان امور عشایر ایران200200نوروز علی برومندصندوق کارآفرینی امید

1058

صندوق خرد 

محلی روستایی 

چاهنو

صندوق کارآفرینی امید200200هاجر ناصریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای چاهنو41فردوسخراسان جنوبی

1059

صندوق خرد 

زنان روستای 

2دهشک 

صندوق کارآفرینی امید400400هاجر نوروزیانصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای دهشک20قایناتخراسان جنوبی

1060

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

1خوسفخراسان جنوبی
- جلگه ماژان - بیرجند 

روستای کوشه قیس آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی احمدیپست بانک

1061

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
بخش - شهرستان بشرویه 

روستای اسالم آباد- ارسک 
وزارت جهاد کشاورزی10001000هادی جهان پوربانک کشاورزی



2بیرجندخراسان جنوبیپرواربندی بره1062

جاده 12بیرجندکیلومتر

روستای .مشهد-بیرحند

دامداری هادی .مهدی اباد

حسین پور

وزارت جهاد کشاورزی20002000هادی حسین پورپست بانک

3فردوسخراسان جنوبیبوم گردی1063
باغستان سفلی روبروی 

معاینه فنی
24802480هادی شبنم زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1064
پرورش شتر 

 قطعه30مرغ 
وزارت جهاد کشاورزی640640هادی عباسیپست بانکروستای میر خان2سربیشهخراسان جنوبی

1065

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل و ژل 

رویال

1بیرجندخراسان جنوبی
-بیرجند-خراسان جنوبی

روستای چاحوض
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی کرامتی نیاصندوق کارآفرینی امید

1066
پرورش دام 

(گاو)سنگین 
2بشرویهخراسان جنوبی

روستای - شهرستان بشرویه

موردستان
وزارت جهاد کشاورزی500500هادی محمدیبانک کشاورزی

1067

تامین سرمایه 

در گردش 

سکوی جمع 

آوری شیر خام 

با ظرفیت 

 تن50روزانه 

14فردوسخراسان جنوبی

 کمربندی 3کیلومتر 

ابتدای - مشهد - اسالمیه 

شرکت - جاده بیدسکان 

تعاونی مجتمع دامداران 

اسالمیه

بانک توسعه تعاون
هادی مرادی حسن 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی92009200

1068

تولید قالی 

سنتی بافت 

جدید

1درمیانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی درمیان 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاشم اله وردیصندوق کارآفرینی امید

1069

پرورش بز 

اصالح نژاد 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی200200هما برهانیپست بانکعشق اباد معدن علیمراد1طبسخراسان جنوبی

1070

کارخانه تولید 

پودر میکرونیزه 

بنتونیت

20سرایانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

 کیلومتری 2فاصله - سرایان

سه قلعه به سمت سرایان 

حومه پمپ شرکت با کد 

153090آبادی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت3200032000هما خراسانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت2750027500وحید جاهد سراوانیبانک توسعه تعاونسرایان منطقه مجاز صنعتی16سرایانخراسان جنوبیپودر بنتونیت1071



وزارت جهاد کشاورزی720720وحید عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه موتور رسالت2نهبندانخراسان جنوبیاصالح نژاد دام1072

1073
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
4سرایانخراسان جنوبی

سرایان سه قلعه منزل 

شخصی غالمحسین اقبالی 

پور

330330ولی اله اقبالی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150ولی اله قلیزادهصندوق کارآفرینی امیدنصراباد1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس1074

وزارت جهاد کشاورزی470470یارمحمد معصومیصندوق کارآفرینی امیدمجتمع شترجنگ-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی1075

1076

پرورش بره 

پرواری همراه با 

اصالح نژاد 

( راس100)

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای گرماب

سازمان امور عشایر ایران800800یعقوب محمدیبانک کشاورزی

1077

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

بانک توسعه تعاونمحمد اباد1زیرکوهخراسان جنوبی
یوسف علی خزاعی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران240240

1078

پررورش سبزی 

و صیفیجات 

گلخانه ای با 

بستر خاکی 

 متر مربع5000

6درمیانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان درمیان

مجتمع گلخانه ای - مرکزی 

شهرستان درمیان

وزارت جهاد کشاورزی88008800یوسف یعقوبیبانک کشاورزی

1قایناتخراسان جنوبیخرید نیسان1079

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای گرماب

سایر500500ابراهیم ابراهیمیبانک توسعه تعاون

سایر250250ابراهیم آشناپست بانکطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1080

1081
خرید ادوات 

تراکتور
سایر500500ابراهیم جلیلی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1082
کشت نهال 

زرشک
سایر350350ابراهیم جوان فورجانصندوق کارآفرینی امیدروستای فورجان1بیرجندخراسان جنوبی



1083
پروش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات شهر خضری دشت 

بیاض

سایر500500ابراهیم رمضان زادهبانک کشاورزی

1084
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

روستای -شهرستان زیرکوه 

کریزان
سایر200200ابراهیم مودیبانک توسعه تعاون

1085
کارگاه زرشک 

پاکنی
سایر250250ابراهیم یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدروستای روبخت1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300ابوالحسن محمدزادهبانک کشاورزیروستای ساقی1بیرجندخراسان جنوبیپرورش گوسفند1086

1087
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200ابوالفضل احمدیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1088
پرورش 

گوسفند وبز
سایر300300ابوالفضل پاسبانصندوق کارآفرینی امیدروستای چهکندوک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300ابوالفضل تقی زادهبانک کشاورزیروستای خور1خوسفخراسان جنوبیدامداری1089

1090
پرورش شتر 

داشتی
سایر400400ابوالفضل جمالیبانک کشاورزیروستای چاهنو-فردوس1فردوسخراسان جنوبی

بانک کشاورزیروستای تقی آباد ماژان1خوسفخراسان جنوبیگاوداری1091
ابوالفضل شجیع 

سرخسی
سایر250250

سایر500500ابوالفضل کریمدادیبانک کشاورزیروستای همند1خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1092

سایر250250ابوالقاسم احمدیبانک کشاورزیتپه طاق روستای سمبا1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1093

1094
پرورش بز 

اصالح نژاد شده
سایر225225ابوالقاسم قلی پوربانک کشاورزیخوسف1خوسفخراسان جنوبی

سایر300300ابوذر رحیمی رتکیبانک توسعه تعاوناسالمیه خیابان امام خمینی1فردوسخراسان جنوبیلبنیاتی1095

1096

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

سایر300300احمد امیریبانک کشاورزیروستای اصفاک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1097
پرورش شتر 

مرغ
سایر500500احمد ایوبیپست بانکدهستان خور روستای خرم1خوسفخراسان جنوبی



3طبسخراسان جنوبیاحداث گلخانه1098

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس خیابان شهید نواب 

صفوی کوچه زیتون

سایر18001800احمد تکمیلیپست بانک

سایر350350احمد رمضانیبانک کشاورزیروستای چاه تریخی1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1099

1100
نیروگاه 

خورشیدی
سایر380380احمد عابدینی نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1101

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند و بز

سایر500500احمد عرب خزاعیبانک کشاورزیقاین روستای حاتم آباد1قایناتخراسان جنوبی

1102
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300احمد علیزادهپست بانکجوزردان علیا1بشرویهخراسان جنوبی

1103
پرورش بز 

داشتی
سایر400400احمد محمدیبانک کشاورزیدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

1104
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300احمد معصومیبانک کشاورزیبشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1105
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

قاینات خضری دشت بیاض 

کمربندی طالقانی خیابان 

44شهید ابوترابی پ 

سایر500500احمد موحدی فربانک کشاورزی

1106

پرورش زنبور 

 200عسل 

کندو

سایر450450احمد نجمی پوربانک کشاورزیچاه رزمندگان مود1سربیشهخراسان جنوبی

1107
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300ارزو فخریبانک کشاورزیتپه طاق روستای سمبا1طبسخراسان جنوبی

سایر360360اسماعیل حسین زادهبانک کشاورزیروستای نصرآباد1خوسفخراسان جنوبیدامداری1108

1109
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200اسماعیل راهپیمابانک توسعه تعاونروستای چاه پایاب1زیرکوهخراسان جنوبی



1110
پرورش 

گوسفند و بز
سایر400400اسماعیل رمضانیپست بانکروستای فورجان1بیرجندخراسان جنوبی

1111
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300اصغر آزمودهبانک توسعه تعاونغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1112
پرورش بز 

داشتی
سایر200200اصغر حاجی لقابانک کشاورزیروستای تپه طاق1طبسخراسان جنوبی

1113
پرورش گاو 

شیری
سایر500500اصغر زنگویی مطلقبانک کشاورزیروستای چهریک روشناوند1بیرجندخراسان جنوبی

1114
پرورش شتر 

داشتی
1فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

روستای پلوند- فردوس
پست بانک

اکبر خانی زاده 

میرزای قلی
سایر350350

سایر250250الیاس کاظمیصندوق کارآفرینی امیدنهبندان منطقه پرواربندی1نهبندانخراسان جنوبیپرورش شتر1115

1116

احداث استخر 

پرورش ماهی 

دو منظوره

2نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان نهبندان بخش 

چاه - جاده ذهاب- شوسف 

موتور چغات

سایر20002000ام البنین راه انجامبانک کشاورزی

1117
پرورش 

گوسفند و بز
1نهبندانخراسان جنوبی

- نهبندان - خراسان جنوبی 

روستای چاهداشی
سایر250250امید بوبکیبانک کشاورزی

1118
تولید ظروف 

پالستیکی
سایر500500امیر کامل برونپست بانکروستای باغستان علیا1فردوسخراسان جنوبی

بانک کشاورزیسه قلعه1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1119
امین اله نوذری 

تاجکوه
سایر400400

2زیرکوهخراسان جنوبیشهربازی1120

شهر - شهرستان زیرکوه 

- بلوار پیروزی - حاجی آباد

84پالک 

سایر500500ایمان علی پورصندوق کارآفرینی امید

1فردوسخراسان جنوبیکاشت زعفران1121
روستای باغستان علیا 

خیابان ولیعصر
سایر100100ایمان قلی زادهبانک توسعه تعاون

1122
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350ایمان محمودیصندوق کارآفرینی امیدامیرآّباد1بیرجندخراسان جنوبی

1123
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350بهرام قنبری سه قلعهبانک کشاورزیسه قلعه استوچاه1سرایانخراسان جنوبی



سایر400400بهزاد داوداسدالهیبانک کشاورزیروستای بارنجگان1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1124

1125
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس، عشق آباد روستای 

کاظم آباد

سایر250250پروین رضاییبانک کشاورزی

1126

بسته بندی 

میوه ، خشکبار 

و ادویه جات

سایر500500جابر میریصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد موهبتی1زیرکوهخراسان جنوبی

1127
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300جانمحمد افتخاریبانک توسعه تعاونغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیپرورش گوسفند1128
شهرستان بیرجنددهستان 

شاخنات روستای فورجان
سایر200200جعفر حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

1129
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250جعفر حسینعلی زادهبانک کشاورزیروستای میل گز- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1130
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350جعفر عارفی مقدمصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300جالل عبدالهیبانک کشاورزیمحمداباد قدیم1طبسخراسان جنوبی---پرورش شتر1131

1132
پرورش بز 

داشتی
سایر250250جالل عطاریبانک کشاورزیتپه طاق1طبسخراسان جنوبی

1133
پرورش 

گوسفند دوقلو زا
سایر300300جواد حلوانیبانک کشاورزیبشرویه روستای مجد1بشرویهخراسان جنوبی

سایر200200جواد دالوریبانک کشاورزیطبس روستای کریت1طبسخراسان جنوبیبز داشتی1134

سایر300300جواد غفاری باغستانبانک توسعه تعاونروستای باغستان سفلی1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1135

1136
پرورش 

گوسفند و بز
1نهبندانخراسان جنوبی

مجتمع پروار - نهبندان 

بندی بره
سایر250250جواد مالدارپست بانک



1137
تولید ادوات 

کشاورزی
سایر300300جواد محمدیبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیکاشت زعفران1138
خراسان جنوبی قاینات 

زوستای فیض آباد
سایر450450جواد میریصندوق کارآفرینی امید

سایر250250حامد آپرویزبانک کشاورزیروستای عمرویی1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1139

1140

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

سایر500500حامد پریروبانک کشاورزیقاینات روستای گرماب1قایناتخراسان جنوبی

سایر346346حامد نخعیبانک کشاورزیروستای علی آباد خور1خوسفخراسان جنوبیشترداری1141

1142
پرورش شتر 

مرغ
بانک کشاورزیروستای محمدآباد1زیرکوهخراسان جنوبی

حبیب عابدینی 

محمدآباد
سایر400400

1143
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

حسن بخشی نژاد 

شوشود
سایر300300

سایر240240حسن بهمدیبانک کشاورزینوغاب خور1خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1144

1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1145
-روستای باغستان علیا

خیابان فاطمیه
سایر300300حسن پردلپست بانک

1146
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250حسن حشمتی نسبپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

1147
پرورش زنبور 

عسل
1قایناتخراسان جنوبی

بخش مرکزی - قاینات

روستای فیروزآباد
سایر450450حسن رجب زادهبانک توسعه تعاون

1148

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

(بزسانن)نژاد

سایر200200حسن رضا عباسی اولبانک کشاورزینیگنان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1149
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250حسن زردستبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1150
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسن زنگوییپست بانکدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی



1151
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر250250حسن سهرابیبانک کشاورزیروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

1152
پرورش زنبور 

عسل
سایر320320حسن شیردلپست بانکبیرجند روستای چهکند1بیرجندخراسان جنوبی

1153

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

 2خضری دشت بیاض قایم

6پالک 

سایر350350حسن صفریبانک کشاورزی

1154
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسن فاطمیبانک کشاورزیروستای ده محمد1طبسخراسان جنوبی

سایر390390حسن فرهادیبانک کشاورزیروستای راویج1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1155

سایر300300حسن قدیریبانک کشاورزیروستای نوک1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1156

سایر500500حسن قربانیبانک کشاورزیطالب آباد1خوسفخراسان جنوبیگاوداری شیری1157

سایر400400حسن کریتیانبانک کشاورزیطبس روستای دشتغران1طبسخراسان جنوبیگاو شیری1158

سایر250250حسن کریمیبانک کشاورزیطبس روستای پی استان1طبسخراسان جنوبیپرورش بز اصیل1159

1160
نهال کاری 

عناب
سایر150150حسن کهرمیبانک کشاورزیروستای شاهرخت1زیرکوهخراسان جنوبی

1161

پرورش 

گوسفند و بز 

اصالح نژاد شده

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات روستای حاتم آباد
سایر300300حسن گیاهیبانک کشاورزی

سایر500500حسن محمدیبانک کشاورزیروستای سیوجان1خوسفخراسان جنوبیباغداری1162

1163
پروررش بز 

دورگ
1طبسخراسان جنوبی

روستای .دیهوک.طبس

چکاب
سایر375375حسن نخیپست بانک



1164

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ - بخش مرکزی

ایثارگران
سایر300300حسن نوروزیبانک کشاورزی

1165
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200حسن هرمزیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1166
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300حسن یاقوبی مقدمبانک کشاورزی

سایر250250حسین ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای باغستان علیا1فردوسخراسان جنوبیتولیدی پوشاک1167

1168
پرورش 

گاوشیری
سایر500500حسین ارزاقیپست بانکقاینات روستای پهنایی1قایناتخراسان جنوبی

سایر400400حسین آرامشبانک کشاورزیسه قلعه روستای گوشمیر1سرایانخراسان جنوبیشترداری1169

1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1170
طبس روستای کریت 

1خیابان معلم 
سایر360360حسین بلغوریبانک کشاورزی

1171
پرورش گاو 

شیری
سایر350350حسین تقویبانک کشاورزیروستای زنگو1سرایانخراسان جنوبی

1172
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300حسین خالقیبانک توسعه تعاونروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

1173
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300حسین دهقانی شاخنپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

1174
پرورش 

بلدرچین
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای گرگنج

سایر300300حسین رضا روحیپست بانک

سایر300300حسین رمضانیبانک کشاورزیروستای جومیان1خوسفخراسان جنوبیدامداری1175

بانک کشاورزیروستای چاه غیاث1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1176
حسین رمضانی 

چاهک
سایر350350

سایر300300حسین رهیدهبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1177

1178
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسین زنگوییبانک کشاورزیدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی



سایر250250حسین عبداهلل زادهبانک توسعه تعاونطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبیبز داشتی1179

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1180
عشق اباد یخاب روستای 

سرباال
سایر300300حسین عطاییپست بانک

1181
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200حسین فداییبانک توسعه تعاونروستای افین1زیرکوهخراسان جنوبی

سایر350350حسین فیضی میریکصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبیکاشت زرشک1182

1183
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسین محمدیبانک کشاورزیروستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

سایر250250حسین یعقوبیپست بانکطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1184

سایر350350حقداد بارانیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبیکشت زعفران1185

1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران1186
شهر -شهرستان بشرویه

روستای خانیک- ارسک
سایر200200حلیمه خاتون رهبریبانک کشاورزی

1187
پرورش بز 

داشتی
سایر250250حمزه محمدیبانک کشاورزیروستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

سایر500500حمزه نساییپست بانکبیرجند روستای شکراب1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1188

1189
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای مصعبی1سرایانخراسان جنوبی

حمید حجی زاده 

مصعبی
سایر400400

سایر300300حمید رضا علی پوربانک کشاورزیروستای قایمیه1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1190

سایر250250حمید رضا غالمیپست بانکروستای پیر حاجات1طبسخراسان جنوبیباغ گل نرگس1191

سایر250250حمید شیریبانک کشاورزیشهر زهان1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1192

سایر260260حمید مهری بغدادهبانک کشاورزیروستای بغداده1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1193

سایر400400حمیدرضا برجستهبانک کشاورزیروستای چاه طالب1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1194



1195
کارگاه زرشک 

پاک کنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

حمیدرضا شریف 

مقدم
سایر300300

1196
طرح پرورش بز 

سانن
پست بانکروستای جوخواه1طبسخراسان جنوبی

حمیدرضا عطاری 

مقدم
سایر500500

1197
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

موتور پمپ بهشتی

سایر400400حورا وجدانیصندوق کارآفرینی امید

1198

طرح توجیهی 

پرورش بز 

اصالح شده

سایر500500خاور بخشیبانک کشاورزیطبس روستای بهشت آباد1طبسخراسان جنوبی

1199
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300خداداد نوبندیبانک کشاورزیروستای چاه غیاث1سرایانخراسان جنوبی

1200
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

موتور پمپ خازمین

سایر500500خدیجه برازندهبانک کشاورزی

1201
حوله بافی 

سنتی
سایر400400خدیجه چاجیبانک توسعه تعاونبیرجند روستای چاج1بیرجندخراسان جنوبی

1202
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350خلیل حسنیپست بانکروستای ماهوسک1بیرجندخراسان جنوبی

1203

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

سایر300300رحیم ایوبیبانک کشاورزیموتورپمپ اکبریان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1204

طرح توجیهی 

پرورش بز 

اصالح شده

سایر500500رسول علیزادهبانک کشاورزیروستای محمد آباد1طبسخراسان جنوبی

سایر350350رضا ایرانی برونبانک توسعه تعاونروستای برون-فردوس1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1205



1206
پرورش 

گوسفند وبز
سایر500500رضا برات پوربانک کشاورزیقاین روستای زول1قایناتخراسان جنوبی

1نهبندانخراسان جنوبیپرورش بز1207
نهبندان دهک روستای مهل 

اباد
سایر250250رضا دادیپست بانک

1208

کشت نهال 

زرشک وآلو با 

ابیاری قطره ای

سایر300300رضا رجبیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر400400رضا رمضانی چاهکبانک کشاورزیروستای چاه پنیری1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1209

بانک کشاورزیروستای حجت آباد1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1210
رضا ساالری 

دوحصاران
سایر400400

1211
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300رضا سکندریپست بانکروستای رقه1بشرویهخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن1212
روستای .دیهوک.طبس

اسفندیار
سایر250250رضا سهرابیپست بانک

1قایناتخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1213
شهرستان قاین روستای 

نوغاب حاجی آباد
سایر500500رضا قلیپورصندوق کارآفرینی امید

1214
بسته بندی 

خشکبار
1فردوسخراسان جنوبی

خیابان امام -اسالمیه

باالتر از شهرداری -خمینی

اسالمیه

سایر450450رضا محظوظیصندوق کارآفرینی امید

1215
رستوران بین 

راهی
1بیرجندخراسان جنوبی

جاده 13کیلومتر - بیرجند

بیرجند قاین مجتمع 

خدماتی رفاهی زنان نرجس 

کافه بین راهی - القورات 

کامیونی وسواری یاسین

سایر500500رضا محمدی قوژدیپست بانک

1216

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاینات شهر 

خضری دشت بیاض
سایر350350رضا معینی نژادبانک کشاورزی

1217

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

خضری دشت بیاض خ 

1 پ6چمران

سایر350350رضا نژاد حسینبانک کشاورزی



1218
پرورش بز 

داشتی
سایر300300رقیه اشکوه طاهریبانک کشاورزیروستای چاه پیاب1طبسخراسان جنوبی

1219
کارگاه قالی 

بافی
1درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان قهستان درخش 

8 پالک 6خیابان حافظ 

سایر200200رقیه آسیابانصندوق کارآفرینی امید

سایر250250رمضان حسنیبانک کشاورزیخوسف1خوسفخراسان جنوبیدامداری1220

1221
کشت نهال 

زرشک
پست بانکروستای فورجان1بیرجندخراسان جنوبی

رمضان حسینی 

فورجان
سایر370370

1222
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سایر200200رمضان خزاعیپست بانک

1223
کشت نهال 

زرشک
سایر320320رمضان غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

1224
پرورش شتر 

داشتی
سایر400400رمضان کیانیبانک کشاورزیروستای چاه پنیری1سرایانخراسان جنوبی

سایر150150رمضان مصیبیپست بانکروستای باداموک-فردوس1فردوسخراسان جنوبیکاشت زعفران1225

1226
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای کامرانیه1طبسخراسان جنوبی

رمضانعلی روزخوش 

نادری
سایر250250

1227
پرورش بز 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

روستای .دیهوک.طبس

چیروک
سایر300300روح اهلل فانیبانک توسعه تعاون

1228
پرورش 

گوسفند و بز
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

خضری دشت بیاض خ 

شهید صفری

سایر350350روح اله صفریبانک کشاورزی

1229
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای نوبهار

سایر500500زهرا برمکیپست بانک

سایر480480زهرا غالمحسینیبانک کشاورزیروستای بمرود1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش ماهی1230



1231

کاگاه های قالی 

بافی متمرکز و 

نیمه متمرکز

40طبسخراسان جنوبی
خیابان بهشتی - طبس 

جنوبی کوچه زندان
سایر32003200زهرا محمدزادهبانک توسعه تعاون

1232
پرورش شتر 

داشتی
1نهبندانخراسان جنوبی

- نهبندان - خراسان جنوبی 

روستای چاهداشی
سایر250250سعید انصاری اصلبانک توسعه تعاون

سایر300300سعید ایزدپناهبانک کشاورزی بهمن22عشق اباد خیابان 1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1233

1فردوسخراسان جنوبیلبنیاتی1234
خیابان امام -اسالمیه

میالن دوم-8خمینی 
سایر300300سعید حقیقی اصلبانک توسعه تعاون

1235

نقشه 

خرید )برداری

دستگاه و 

(دوربین

سایر500500سعید رخشانی پوربانک توسعه تعاونروستای شارقنج1بیرجندخراسان جنوبی

1236

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند و بز

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

فیروز آباد

سایر500500سعید مرادی پوربانک کشاورزی

1237
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر300300سعید نیازیبانک کشاورزیقاینات آرین شهر1قایناتخراسان جنوبی

1238
کشت نهال 

زرشک
سایر380380سهراب الجوردیصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

1239
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200سوسن امیرخوبانک کشاورزیروستای یخاب1طبسخراسان جنوبی

پست بانک2امام خمینی -ارسک1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران1240
سید جواد حسینی 

ثالث
سایر400400

1241
پرورش دهنده 

بوقلمون
1سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه روستای چاه بنده 

خان
بانک کشاورزی

سید مرتضی هاشمی 

زاده
سایر250250

بانک کشاورزیطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1242
سید مصطفی 

علیدخت
سایر300300



1243
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان آیسک موتور پمپ 

زمزم

صندوق کارآفرینی امید
سید مهدی مهرداد 

آیسک
سایر500500

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1244
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300سیدجمال جوادیبانک کشاورزی

1245
پرورش زنبور 

عسل
1بیرجندخراسان جنوبی

 9بیرجند امیراباد خ امامت 

منزل دوم دست راست
بانک توسعه تعاون

سیدحسین اسالمی 

نژاد
سایر500500

1246
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350سیدرضا میری میریکصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر200200سیدعبداله حسینیپست بانکبیرجند روستای ارویز1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1247

1248
پرورش 

گوسفندوبز
1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای 

آبگرم گزیک
سایر200200سیدنصیر موسویبانک کشاورزی

1249
خرید خودرو 

نیسان
1فردوسخراسان جنوبی

خ شهید هاشمی -اسالمیه

نژاد
سایر450450سیدهادی فیروزیپست بانک

1250
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای گزخت- زیرکوه 
بانک توسعه تعاون

شمس الدین یاری 

تجنود
سایر200200

1251
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250شیر دل نصیریبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1252
پرورش شتر 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای بهشت اباد
سایر400400صادق باقر زاد هبانک کشاورزی

1253
پرورش دهنده 

بوقلمون
1سربیشهخراسان جنوبی

دشت سربیشه چاه 

7شهیدبهشتی شماره
سایر368368صادق صدوقی نسببانک کشاورزی

سایر180180صدیقه پرمهصندوق کارآفرینی امید9اسدیه خیابان چمران 1درمیانخراسان جنوبیخیاطی1254

1255
پرورش بز 

داشتی
سایر300300صغری حسین پوربانک کشاورزیتپه طاق روستای سمبا1طبسخراسان جنوبی

1256
پرورش دام 

سبک
1طبسخراسان جنوبی

روستای - عشق اباد- طبس

دالکوک
سایر300300صغری علی زادهبانک کشاورزی

سایر200200طیبه جامهبانک توسعه تعاونطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیتولید پوشاک1257



1258
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400عباس ارکیابانک کشاورزیدیهوک عرب آباد.طبس1طبسخراسان جنوبی

سایر300300عباس اسدیبانک کشاورزیروستای موردستان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیپرورش گوسفند1259

سایر200200عباس آذر نیوشهپست بانکطبس روستای شیر آباد1طبسخراسان جنوبیبز داشتی1260

1261
پرورش شتر 

مرغ
1قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاینات روستای 

گرازان
سایر500500عباس بهرامی نسبصندوق کارآفرینی امید

سایر250250عباس حقوقیپست بانکروستای مهرانکوشک1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1262

1263
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250عباس عباسیبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1264
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300عباس عزیزیبانک توسعه تعاونارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1265
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300عباس غالمیبانک کشاورزیروستای بندان1بشرویهخراسان جنوبی

1266
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300عباس محمدپوربانک توسعه تعاونروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

سایر200200عباس محمدی مهربانک کشاورزیروستای گارجگان1خوسفخراسان جنوبیدامداری1267

1268
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200عباسعلی خدابخشیپست بانکروستای حصارسنگی1بیرجندخراسان جنوبی

بانک کشاورزیروستای خوشنری1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1269
عبدالرحمن آویژه 

رمضانی
سایر400400

1270
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200عبدالصمد فروهربانک توسعه تعاونروستای گزخت1زیرکوهخراسان جنوبی

سایر200200عصمت رودیبانک کشاورزیروستای جارستان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران1271

سایر300300عصمت مرادیانبانک کشاورزیروستای دستگردان1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1272



1273
پرورش 

گوسفند و بز
1نهبندانخراسان جنوبی

روستای خونیک - نهبندان 

سفلی
سایر400400عقیل استاد محمودیبانک کشاورزی

سایر250250علی ابراهیمیبانک کشاورزیروستای بسطاق1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1274

1خوسفخراسان جنوبیدامداری1275
خیابان -روستای تقاب

رسالت
سایر420420علی ابراهیمیبانک کشاورزی

1276
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200علی احمدیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1277
پرورش 

گوسفند وبز
سایر250250علی اردونیبانک کشاورزینهبندان روستای کالرگی1نهبندانخراسان جنوبی

سایر500500علی اصغریپست بانکروستای امرودکان-فردوس1فردوسخراسان جنوبیزنبورداری1278

1279
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250علی اصالنی فریمانبانک کشاورزیسه قلعه موتور عباس آباد1سرایانخراسان جنوبی

1280

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر250250علی اکبر خالقیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای القار1بیرجندخراسان جنوبی

1281
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علی اکبر صارمیپست بانکغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1282
تعویض روغنی 

و آپاراتی
سایر300300علی اکبر عرب نژادپست بانکآیسک1سرایانخراسان جنوبی

1283
کاشت درخت 

(نخلستان)خرما
سایر250250علی اکبر قیصریصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبی

1284
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300علی برات براتی مقدمبانک کشاورزیروستای نوگیدر1بیرجندخراسان جنوبی

سایر350350علی برجستهبانک کشاورزیروستای چاه طالب1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1285

1286
پرورش زنبور 

عسل
1سرایانخراسان جنوبی

سه قلعه موتورپمپ اثنی 

عشر
سایر250250علی بنان سه قلعهبانک کشاورزی



سایر300300علی بهمدی خوربانک کشاورزینوغاب خور1خوسفخراسان جنوبیدامداری1287

1288
پرورش دام 

اصالح شده
سایر250250علی پرتوبانک کشاورزیخوسف روستای اکبر آباد1خوسفخراسان جنوبی

1289
کارگاه بسته 

بندی خشکبار
سایر450450علی پیله ورصندوق کارآفرینی امیدشهر زهان1زیرکوهخراسان جنوبی

1290

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

سبک

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاین 

خضری دشت بیاض 

روستای دره باز

سایر350350علی جانیبانک کشاورزی

1291
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علی حاجی زادهبانک کشاورزیکالته حجی-ارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1292
پرورش زنبور 

عسل
1فردوسخراسان جنوبی

اسالمیه خیابان انقالب 

-24اسالمی 
سایر300300علی دشتیپست بانک

1293
پرورش بز 

داشتی
سایر400400علی دیانت پویپست بانکعرب آباد.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

1294

تولید و تعمیر 

مبل و 

مصنوعات چوبی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای منظریه
سایر450450علی دیوازیبانک توسعه تعاون

1295

پرورش 

گوسفند و بز 

اصالح نژد

سایر300300علی رضا براقیبانک کشاورزیآیسک موتورپمپ کوثر1سرایانخراسان جنوبی

1296
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیسه قلعه خیابان امام خمینی1سرایانخراسان جنوبی

علی رضا قنبری سه 

قلعه
سایر350350

1297
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علی سبزجواوجانپست بانکبیرجند روستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300علی شفیعیبانک کشاورزیروستای بارنجگان1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1298

سایر250250علی شهنوازبانک کشاورزیعلی اباد چاه کویر1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1299



1300
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای زنگو موتور 

پمپ جوادیه

سایر400400علی طاهرپورصندوق کارآفرینی امید

1301

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

4سربیشهخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مود-سربیشه

روستای مختاران

سایر19001900علی عبداللهیبانک کشاورزی

1302
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علی قاسمیپست بانکروستای غنی آباد-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1303

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

خضری دشت بیاض خ 

3شهدای جنوبی 

سایر380380علی قلی پوربانک کشاورزی

سایر300300علی محمد جانیپست بانکروستای بمرود1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1304

1305
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی محمدپورپست بانکروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

1306

بسته بندی 

خشکبار و میوه 

جات

1زیرکوهخراسان جنوبی
خیابان - شهر حاجی آباد 

6شهید کاوه - شهید کاوه 
سایر300300علی مطهریبانک کشاورزی

سایر300300علی نادیبانک توسعه تعاونروستای چاه زرد1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1307

سایر335335علی نجم الدینبانک کشاورزیروستای کاظم اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1308

1309
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر350350علی یوسفی شهمیرانپست بانکروستای ملک عالی1بیرجندخراسان جنوبی

سایر250250علیرضا آهنیپست بانکروستای سلطانی1نهبندانخراسان جنوبیپرورش شتر1310

1311
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علیرضا حلوانیبانک توسعه تعاونروستای مجد1بشرویهخراسان جنوبی



1312
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علیرضا حیدریبانک کشاورزیروستای سیج1زیرکوهخراسان جنوبی

سایر400400علیرضا رجبیپست بانکروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبیکشت زعفران1313

1314
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

علیرضا زنگویی 

شوشود
سایر350350

1315
پرورش دام 

اصالح نژاد
بانک کشاورزیروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

علیرضا شهبازی 

شوشود
سایر250250

1316

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند و بز

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای فیروز آباد
سایر200200علیرضا صحرا نژادبانک کشاورزی

1317
کاشت نهال 

زرشک والو
سایر350350علیرضا علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1318
پرورش بز 

اصالح نژاد شده
سایر300300علیرضا غالمیبانک کشاورزیروستای حصاردار1خوسفخراسان جنوبی

1319
کشت نهال 

عناب و آلو
سایر300300علیرضا فرهادیصندوق کارآفرینی امیددشت بجد1بیرجندخراسان جنوبی

1320
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای معصوم - زیرکوه 

آباد

سایر200200علیرضا نادیبانک توسعه تعاون

1321
پرورش بز 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

عرب .دیهوک.طبس

احمدآباد.آباد
سایر450450عماد طالبیصندوق کارآفرینی امید

1322

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس اصالح 50

نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای چشمه مولید
سایر300300غالمحسین برزگرصندوق کارآفرینی امید

1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1323
روستای باغستان -فردوس

سفلی
سایر300300غالمحسین صدیقیبانک کشاورزی

1324

تولیدات و 

دست بافته 

های حصیری

2طبسخراسان جنوبی
شهرستان طبس بخش 

دیهوک روستای نایبند
سایر450450غالمحسین علیخانیصندوق کارآفرینی امید



1325
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300غالمرضا چوبیبانک کشاورزیروستای ساقی1بیرجندخراسان جنوبی

1326

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

بخش - شهرستان قاینات 

روستای فیروزآباد- مرکزی 

سایر500500غالمرضا حسنی نادیبانک کشاورزی

1327
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300غالمرضا علمدارآیسکبانک کشاورزیآیسک بلوار امام رضا1سرایانخراسان جنوبی

1328
کشت نهال 

زرشک والو
سایر250250غالمرضا قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر304304غالمعلی فوالدیپست بانکروستای بسطاق1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1329

1330

پرورش 

گوسفندوبز 

اصالح نژادشده

سایر400400فاطمه جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای ماهوک1بیرجندخراسان جنوبی

1331

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

سایر300300فاطمه زراعتکاربانک کشاورزیارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیپرورش شتر1332

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - قاینات 

روستای گرماب

سایر500500فاطمه زراعتی استندبانک کشاورزی

1333

تولید کیف و 

سایر مصنوعات 

چرمی

سایر100100فاطمه زمانیبانک توسعه تعاوندیهوک روستای اصفهک1طبسخراسان جنوبی

1334
پرورش درختان 

میوه
سایر485485فاطمه سعادتیبانک کشاورزیالیاس آباد خاران2سربیشهخراسان جنوبی



1335

کشاورزی 

کاشت نهال )

(پسته و زرشک

سایر360360فاطمه شرف پوربانک کشاورزی9قاینات نیمبلوک خ معلم 1قایناتخراسان جنوبی

1336
حوله بافی 

سنتی
پست بانکبیرجند روستای حاجی اباد1بیرجندخراسان جنوبی

فاطمه صغری 

بذرافکن
سایر300300

1337
پرورش بز 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

خیابان .بازگ.دیهوک.طبس

رسالت
سایر200200فاطمه عجمبانک کشاورزی

1338
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک موتور 

پمپ وحدت

سایر350350فاطمه عرب نژادصندوق کارآفرینی امید

1339
نیروگاه 

خورشیدی
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرک - شهر حاجی آباد 

خیابان ولی عصر - بمرود 

5شمالی 

سایر400400فاطمه غالمحسینیصندوق کارآفرینی امید

سایر450450فاطمه غالمی مقدمبانک توسعه تعاونطبس روستای فهالنج1طبسخراسان جنوبیپرورش بز1340

1فردوسخراسان جنوبیپرورش شتر1341
- شهرستان فردوس 

روستای چاهنو
سایر400400فرزاد میرزای قلیبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1342
طبس روستای دشتغران 

کوچه شهید حسن زاده
سایر510510فرهاد اکبریانبانک کشاورزی

1343
پرورش 

گاوشیری
سایر300300فرهاد پارسائیانبانک کشاورزیقاینات روستای ورزگ1قایناتخراسان جنوبی

1344
فروش لوازم 

ورزشی
1فردوسخراسان جنوبی

اسالمیه خیابانت شهید 

بهشتی جنب نانوایی سنگک
سایر350350فرهاد قیصریپست بانک

1345

باغبانی 

پرورش )

(درختان میوه

1سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه مود دهستان 

نهارجان روستای زیدر
سایر300300قاسم اکبرپوربانک کشاورزی

1346
پرورش گاو 

شیری
1فردوسخراسان جنوبی

خیابان -اسالمیه-فردوس

5پالک-شهید صالح پور
سایر250250قاسم رمضانی چاهکبانک توسعه تعاون

سایر300300کاظم غضنفریبانک توسعه تعاونروستای چشمه بید1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1347

سایر350350کلثوم آواره رمضانیبانک کشاورزیروستای چاه طالب1سرایانخراسان جنوبیگوسفندداری1348



1349

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد 

 راسی8شده

سایر300300لیال نجفیبانک کشاورزیخوسف روستای ماژان1خوسفخراسان جنوبی

سایر350350لیلی شیرمحمدیبانک کشاورزیروستای علی آباد زارعی1خوسفخراسان جنوبیپرورش شتر1350

1351

پرورش 

گوسفند 

راسی35داشتی

بانک کشاورزیشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی
مجتبی احمدی 

شاهرخت
سایر500500

سایر300300مجتبی چوپانیبانک کشاورزیروستای زنگو1سرایانخراسان جنوبیزعفرانکاری1352

1353
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300مجتبی خاکشوربانک توسعه تعاونروستای موردستان1بشرویهخراسان جنوبی

1354
پرورش گاو 

شیری
سایر350350مجتبی عالیبانک توسعه تعاونخیابان شهیدآرامی-اسالمیه1فردوسخراسان جنوبی

1355
نجاری و صنایع 

چوب
سایر500500مجید خزاعیبانک توسعه تعاونروستای شکراب1بیرجندخراسان جنوبی

سایر500500مجید دره کیبانک توسعه تعاونچهکند1بیرجندخراسان جنوبیmdfنجاری 1356

1357

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

2بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ -ارسک-بشرویه

مرتضوی
سایر500500محسن ساالررحیمیبانک کشاورزی

سایر500500محسن سلطانیبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1358

1359
پرورش گاو 

شیری
سایر350350محسن عالیبانک توسعه تعاونخیابان شهیدآرامی-اسالمیه1فردوسخراسان جنوبی

سایر400400محسن عباسیبانک کشاورزیروستای امیراباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1360



1361
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان موتور پمپ برکت
سایر500500محمد ابراهیم زادهبانک کشاورزی

1362
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300محمد اخترشناسبانک کشاورزیآیسک موتورپمپ قدس1سرایانخراسان جنوبی

1363

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند

سایر500500محمد اربابیبانک کشاورزیقاینات روستای کرغند1قایناتخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1364
بیرجند روستای کالته 

میرحسین
سایر500500محمد برزگرپست بانک

1365

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

سایر400400محمد بهاریبانک کشاورزیقاینات روستای گرماب1قایناتخراسان جنوبی

سایر300300محمد بهمدیبانک کشاورزیخوسف خور سروباد1خوسفخراسان جنوبیدامداری1366

1367
پرورش 

گوسفند و بز
سایر390390محمد پاسبان آیسکبانک کشاورزیآیسک موتورپمپ جنت1سرایانخراسان جنوبی

1368
پرورش 

گوسفندوبز
1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای 

تخویج
سایر400400محمد تخویجیبانک کشاورزی

1369
کشت نهال 

زرشک
سایر350350محمد جلیلی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر500500محمد حسن نژادبانک کشاورزی1چاه امام رضا1خوسفخراسان جنوبیگاوداری1370

1قایناتخراسان جنوبیکاشت زرشک1371

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای محمدآباد علم

پست بانک
محمد حسین یعقوبی 

دره سفید
سایر500500

سایر250250محمد حسینی بهلولیبانک کشاورزیروستای علی آباد1سربیشهخراسان جنوبیپروار بند گوساله1372

سایر500500محمد حیدریبانک کشاورزیگارجگان1خوسفخراسان جنوبیپرورش شتر1373



1374

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر350350محمد خاک سماربانک کشاورزیچهکند1بیرجندخراسان جنوبی

سایر15001500محمد خسرویبانک کشاورزیقصبه3خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1375

1376
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250محمد ذوالفقاریبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

سایر300300محمد رزم جوبانک کشاورزیطبس روستای کریت1طبسخراسان جنوبیگاو شیری1377

1378
گاوداری شیری 

اصالح نژاد
1بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بخش مرکزی روستای 

شوشود

سایر500500محمد رساییبانک کشاورزی

1379
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای گزخت- زیرکوه 
سایر200200محمد رضا گزیبانک توسعه تعاون

1380

پرورش زنبور 

زنبور )عسل

(داری

سایر500500محمد رضاییبانک توسعه تعاونروستای نوگیدر2بیرجندخراسان جنوبی

سایر25002500محمد رفیعیبانک کشاورزیباغروستای کرند-بشرویه4بشرویهخراسان جنوبیپرورش کبک1381

1382

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
روستای -ارسک-بشرویه

کالته حجی
سایر300300محمد ساالررحیمیبانک کشاورزی

سایر300300محمد عباسیبانک کشاورزیروستای امیراباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1383

سایر450450محمد عبداللهیبانک کشاورزیبخش مود روستای مختاران1سربیشهخراسان جنوبیپرورش گاو1384

1385
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250محمد علوی نیاپست بانکروستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

1386

پرورش نژاد 

اصالح شده بز 

سانن

سایر350350محمد علی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مزداب1بیرجندخراسان جنوبی



سایر400400محمد علی قربانیبانک کشاورزیطبس روستای بهشت آباد1طبسخراسان جنوبیشتر داشتی1387

1388

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

سایر500500محمد علی نکوکاربانک کشاورزیقاینات روستای گلکنج1قایناتخراسان جنوبی

1389
کاشت زرشک 

وزعفران
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش نیمبلوک روستای 

کرقند

سایر400400محمد قربانی کرقندبانک کشاورزی

1390
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر230230محمد کاردانپست بانکروستای اسنان1بیرجندخراسان جنوبی

1391
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250محمد کشتگربانک کشاورزیچاه موتور رسالت- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1392
کشت نهال 

زرشک
سایر350350محمد مالکصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1393
کشت نهال 

زرشک
سایر320320محمد محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1394

پرورش 

گوسفند و بز 

اصالح شده 

بلوچی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای رهنیشک
سایر390390محمد مرکیصندوق کارآفرینی امید

1395
نیروگاه 

خورشیدی
1زیرکوهخراسان جنوبی

بخش - شهرستان زیرکوه 

روستای برج محمد- زهان 
سایر450450محمد مهدی زارعیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400محمد ناصریپست بانکروستای کجه-فردوس1فردوسخراسان جنوبیپرورش شتر1396

1397

طرح توجیهی 

پرورش بز 

اصالح شده

سایر500500محمد ناظمیبانک کشاورزیطبس کریت1طبسخراسان جنوبی

1398
پرورش بز 

داشتی
سایر200200محمد نخی یکپست بانکدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی



1399

پرورش شتر 

مرغ گوشتی 

 قطعه ای35

1خوسفخراسان جنوبی
بخش .خور روستای خرم

خوسف
سایر500500محمد ولی خرمیپست بانک

1400

احداث و 

تولیدات گلخانه 

ای

3فردوسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی فردس 

روستای برون
سایر48004800محمداصغر جهانیبانک کشاورزی

1401
خرید ادوات 

تراکتور
سایر350350محمدتقی عبدیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز اصیل1402
خراسان جنوبی طبس 

روستای جوریز
سایر300300محمدحسن قاسمیبانک کشاورزی

سایر500500محمدحسین توفیقیبانک کشاورزیروستای کریت2طبسخراسان جنوبیپرورش گوسفند1403

1404
کشت نهال 

زرشک والو
سایر400400محمدحسین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوده1بیرجندخراسان جنوبی

1405
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200محمدرضا احمدیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1406
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمدرضا حسنی زادهبانک توسعه تعاونغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1407
پرورش بز 

داشتی
سایر300300محمدرضا حسین زادهبانک کشاورزیروستای دستگردان1طبسخراسان جنوبی

1408
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200محمدرضا خدادادیبانک توسعه تعاونروستای بارنجگان1زیرکوهخراسان جنوبی

1409

پرورش بز سانن 

 10با ظرفیت 

راس

سایر430430محمدرضا خمربانک کشاورزیخوسف خیابان شهید بهشتی1خوسفخراسان جنوبی

1410
کشت نهال 

زرشک والو
سایر360360محمدرضا رحمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر250250محمدرضا زمانیبانک توسعه تعاونطبس روستای محمدآباد1طبسخراسان جنوبیشتر داشتی1411

سایر250250محمدرضا صادقیانصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای حلوان1طبسخراسان جنوبیاحداث باغ پسته1412



1413
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر250250محمدرضا کدخداییپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر250250محمدرضا کریتیانپست بانکطبس روستای دشتغران1طبسخراسان جنوبیگاو شیری1414

1415
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200محمدرضا نادیصندوق کارآفرینی امیدروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1416
پرورش بز 

داشتی
سایر300300محمدرضا نجم الدینبانک کشاورزیروستای کاظم اباد1طبسخراسان جنوبی

1417
پرورش گاو 

شیری
سایر250250محمدعلی حسینیبانک توسعه تعاونروستای فخر اباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1418
پرورش بز 

داشتی
سایر250250محمدعلی شهنوازبانک کشاورزیعلی اباد چاه کویر1طبسخراسان جنوبی

1419
پروش گوسفند 

داشتی
1درمیانخراسان جنوبی

-آسیابان-شهرستان درمیان

4پ4توحید
سایر400400محمدعلی فرجامیصندوق کارآفرینی امید

1420
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمدعلی قدیریپست بانکارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1421
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمدعلی کربالییبانک کشاورزیمیرآباد اصفاک1بشرویهخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیخرید نیسان1422

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای مهدی اباد

سایر500500محمدعلی نی خانیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای چاه تریخی1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1423
محمدقلی رمضانی 

چاهک
سایر390390

سایر300300محمدگل کوه نوردصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبیزرشک پاکنی1424

1425
پرورش بز 

داشتی
سایر300300محمود پارسامهرپست بانکدهنو. دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

سایر250250محمود حسین پوربانک کشاورزیروستای دهنوون1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1426



1427
کارگاه زرشک 

پاکنی
سایر400400محمود حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سرحد1بیرجندخراسان جنوبی

1فردوسخراسان جنوبیپرورش بز سانن1428
فردوس روستای باغستان 

علیا خیابان ولیعصر
سایر300300محمود ساالریانپست بانک

1429
آسیاب 

پالستیک
سایر500500محمود طالبیبانک توسعه تعاونشکراب1بیرجندخراسان جنوبی

صندوق کارآفرینی امیدحاجی آباد1بیرجندخراسان جنوبیپوشاک فروشی1430
محمود عبداللهی 

مفرد
سایر300300

1431
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمود قاسمیبانک کشاورزیروستای غنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1432
پرورش 

گوسفند وبز
سایر200200مختار حسینیپست بانکنهبندان حسین اباد قاسم1نهبندانخراسان جنوبی

1433
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350مختار خروجیصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300مرتضی احمدیبانک کشاورزیروستای میان اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1434

1435

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

سایر300300مرتضی حلوانیبانک کشاورزیروستای مجد-رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

سایر250250مرتضی صدیقیبانک کشاورزیطبس روستای جوخواه1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1436

1فردوسخراسان جنوبیگلخانه1437
فردوس اسالمیه خیابان 

27شهید افرازنده پالک
سایر400400مرتضی غالمی زاوهبانک کشاورزی

1438
پرورش گاو 

شیری
1نهبندانخراسان جنوبی

- شوسف - نهبندان 

روستای همند
سایر250250مرضیه آسکتیبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیگوهر تراشی1439
 بهمن 22عشق اباد خیابان 

18
سایر250250مرضیه عبدالهیبانک کشاورزی

1440
پرورش واصالح 

نژاد گاوشیری
1قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاین روستای 

محمدآباد علم
سایر500500مریم ابراهیمیانبانک کشاورزی



1441
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان قنات زابر و تیربر
سایر500500مریم علی پورصندوق کارآفرینی امید

1442
پرورش شتر 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300مریم نظریانبانک کشاورزی

4طبسخراسان جنوبیتولیدی پوشاک1443
-طبس-خراسان جنوبی

روستای امیراباد-دیهوک 
سایر20002000مژگان بیکیپست بانک

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1444
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300مسعود البوعلیبانک کشاورزی

1445
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200مسعود دهقانبانک توسعه تعاونروستای گزخت1زیرکوهخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1446
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300مسعود عبدالهیبانک کشاورزی

1447
پرورش 

بلدرچین
سایر200200مسلم طاهریپست بانکروستای چرمه1سرایانخراسان جنوبی

سایر300300مسلم نجفیبانک کشاورزیمشاع عبید1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1448

1449
پرورش واصالح 

نژاد دام سنگین
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای بیدمشک

سایر500500مصطفی بی نوابانک کشاورزی

سایر400400مصطفی علیجانی پورپست بانکروستای برون-فردوس1فردوسخراسان جنوبیتولیدی پوشاک1450

1451
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مصطفی قربانیبانک توسعه تعاونبیرجند روستای حسین اباد1بیرجندخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1452

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای اکبریه

سایر500500معصومه نوری ابوذریپست بانک

1453
پرورش شتر 

مرغ
سایر250250مهدی اکبریبانک توسعه تعاونطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبی

1454
پرورش گاو 

شیری
سایر300300مهدی اکبریبانک کشاورزیروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی



1455

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش شتر 

مرغ توام

6زیرکوهخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

زیرکوه روستای بمرود
سایر60006000مهدی پردلبانک کشاورزی

1456
پرورش گاو 

شیری
سایر350350مهدی تارشپست بانکروستای حسین اباد-فردوس1فردوسخراسان جنوبی

سایر200200مهدی جعفریبانک کشاورزیروستای استند1زیرکوهخراسان جنوبیزعفرانکاری1457

1458
پرورش شتر 

مرغ
1درمیانخراسان جنوبی

- درمیان - خراسان جنوبی 

روستای نوزاد
سایر630630مهدی چکیبانک کشاورزی

1459
کشت نهال 

زرشک
سایر310310مهدی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1460
خرید ادوات 

کشاورزی
سایر450450مهدی دادیبانک کشاورزیروستای گرینگ1زیرکوهخراسان جنوبی

1461

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادشده

سایر220220مهدی دهقانپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر500500مهدی علیزادهبانک کشاورزیقاینات روستای بزن آباد1قایناتخراسان جنوبیپرورش بز سانن1462

سایر360360مهدی فتحیبانک کشاورزیطبس روستای احمدیه1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1463

1464
کشت نهال 

زرشک وآلو
سایر300300مهدی محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای رهنیچ1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300مهدی مرادیپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بز سانن1465

1466

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی
روستای - بخش نیمبلوک 

خوگ
سایر300300مهدی معینی نژادبانک کشاورزی

1467
پرورش 

گوسفند و بز
سایر320320مهدی مقنی عمروییبانک کشاورزیروستای عمرویی1سرایانخراسان جنوبی

1468
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200مهدی نادیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی



1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1469
شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای بارنجگان- زیرکوه 
سایر400400مهدی ناهیدجوبانک توسعه تعاون

1470
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

روستای - بخش نیمبلوک 

فتح آباد
سایر350350مهدی نقویبانک کشاورزی

1471
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300مهدی هنرمندپست بانکروستای حاجی آباد1بیرجندخراسان جنوبی

1472
کشت نهال 

زرشک
سایر330330مهدی یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدروستای روبخت1بیرجندخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیعرقیات گیاهی1473
چهکند شهید شوشتری 

14پ
سایر400400مهدیه براتی زنوکصندوق کارآفرینی امید

سایر300300موسی نجفیبانک کشاورزیمشاع عبید1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1474

1475
پرورش بز 

داشتی
سایر250250موسی نجم الدینبانک کشاورزیروستای کاظم اباد1طبسخراسان جنوبی

1476
فرآوری مواد 

لبنی
سایر400400میثم جهانیپست بانکمیدان غدیر-فردوس اسالمیه1فردوسخراسان جنوبی

1477
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300نادر مرادیانبانک کشاورزیروستای دستگردان1طبسخراسان جنوبی

سایر450450ناصر رضاپوربانک کشاورزیروستای استند1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش بز سانن1478

1479
تعمیر طال و 

جواهرات
2زیرکوهخراسان جنوبی

شهر - شهرستان زیرکوه 

حاجی آباد
سایر500500ناصر محمدیصندوق کارآفرینی امید

1480
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250نجیبه ابراهیمیپست بانکروستای دهنو- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1481
پرورش بز دو 

رگ
سایر250250نساء زیباییبانک کشاورزیپیکوه.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

سایر400400نصراله اودر رمضانیبانک کشاورزیسه قلعه روستای چاه بنه1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1482

1483
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250نعمت قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سمک- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی



سایر350350هادی پیشاوریبانک توسعه تعاونروستای باغستان علیا1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1484

1485
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای عرویی موتور پمپ 

مهتاب

سایر500500هادی شریف زادهصندوق کارآفرینی امید

1486
خرید نیسان 

سایپا
سایر450450هادی صالحیصندوق کارآفرینی امیدشهر آبیز1زیرکوهخراسان جنوبی

1487
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350هادی غریبیصندوق کارآفرینی امیدروستای مزداب1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300هادی نجفی زادهبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1488

1489
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300وحید احمدیانپست بانکروستای خانیک-ارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیکاشت پسته1490
بخش - شهرستان قاینات

اسفدن- مرکزی 
سایر200200ولی اله بیدرمقدمصندوق کارآفرینی امید

1491
پرورش بز 

داشتی
سایر300300یحیی علیپوربانک کشاورزیروستای میان اباد1طبسخراسان جنوبی

1492
پرورش گاو 

شیری
1زیرکوهخراسان جنوبی

بلوار - شهر حاجی آباد 

11جهاد - جهاد 
سایر500500یوسف صادقیبانک کشاورزی

1493
پرورش بز 

داشتی
سایر250250یونس رستمیبانک کشاورزیروستای تپه طاق1طبسخراسان جنوبی

1494
پرورش بز 

داشتی
سایر200200یونس زنگوییبانک کشاورزیروستای دهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی


