
زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

كشاورزيكارآفرينياصفاكعلي جمالمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيكرندكرندمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيكرندكرندمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيكرندكرندمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينياصفاكعلي جمالمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيشهرك امام خميني( ره) علي جمالمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينياصفاكعلي جمالمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيغني آبادعلي جمالمركزيبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيرقهرقهارسكبشرويه

كشاورزيكارآفرينيرقهرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيرقهرقهارسكبشرويه

كشاورزيكارآفرينيرقهرقهارسكبشرويه

كشاورزيكارآفرينيرقهرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

صنايع تبديليكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

صنايع غذاييكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

صنايع غذاييكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

صنايع غذاييكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

صنايع غذاييكارآفرينيباغدهكرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيهوگندرقهارسكبشرويه

صنايع غذاييكارآفرينيخانيكرقهارسكبشرويه

صنايع غذاييكارآفرينيخانيكرقهارسكبشرويه

خدماتيكارآفرينيخانيكرقهارسكبشرويه

فهرست واحد هاي اقتصادي فعال در روستاهاي استان «خراسان جنوبي»



زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

دامداري و دامپروريكارآفرينيسرندرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينيسرندرقهارسكبشرويه

كشاورزيكارآفرينيسرندرقهارسكبشرويه

بهداشت، ايمني و سالمتكارآفرينيفتح آبادرقهارسكبشرويه

بهداشت، ايمني و سالمتكارآفرينييگيرقهارسكبشرويه

كشاورزيكارآفرينييگيرقهارسكبشرويه

صنايع تبديليكارآفرينييگيرقهارسكبشرويه

دامداري و دامپروريكارآفرينييگيرقهارسكبشرويه

بسته بنديكارآفرينيخراشادباقران مركزيبيرجند

خدماتيكارآفرينيميابادالقوراتمركزيبيرجند

صنايع دستيكارآفرينياميرابادباقرانمركزيبيرجند

پوشاككارآفرينياميراباد و رقوييباقرانمركزيبيرجند

صنايع غذاييكارآفرينيچاجباقرانمركزيبيرجند

صنايع غذاييكارآفرينيبهدانباقرانمركزيبيرجند

صنايع دستيكارآفرينياميرايادباقرانمركزيبيرجند

صنايع دستيكارآفرينيحاجي آبادباقرانمركزيبيرجند

كشاورزيكارآفرينياصغريهماژانجلگه ماژانخوسف

كشاورزيكارآفرينيفيض آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف

كشاورزيكارآفرينيگيوماژانجلگه ماژانخوسف

دامداري و دامپروريكارآفرينيپيرودماژانجلگه ماژانخوسف

صنايع دستيكارآفرينيكوشه سفليخوسفمركزيخوسف

كشاورزيكارآفرينيوحدآبادماژانجلگه ماژانخوسف

دامداري و دامپروريكارآفرينيكارجگانماژانجلگه ماژانخوسف

كشاورزيكارآفرينيماژانماژانجلگه ماژانخوسف

كشاورزيكارآفرينيكريم آبادماژانجلگه ماژانخوسف

دامداري و دامپروريكارآفرينيقصبهبراكوهجلگه ماژانخوسف

كشاورزيكارآفرينياصغريهماژانجلگه ماژانخوسف



زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

كشاورزيكارآفرينيدولت آبادماژانجلگه ماژانخوسف

دامداري و دامپروريكارآفرينيعلي آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف

كشاورزيكارآفرينيچهكند گلبراكوهجلگه ماژانخوسف

دامداري و دامپروريكارآفرينيگاريجگان پايينماژانجلگه ماژانخوسف

پوشاككارآفرينيتقابخوسفمركزيخوسف

دامداري و دامپروريكارآفرينيكارژگانماژانماژانخوسف

صنايع غذاييكارآفرينيآويجانفخرودقهستاندرميان

صنايع تبديليكارآفرينيسيد آباد مير آبادقهستانقهستاندرميان

صنعتكارآفرينيشيگ ججگفخرودقهستاندرميان

صنايع غذاييكارآفرينيمنصور آبادفخرودقهستاندرميان

صنايع دستيكارآفرينيآسفيچفخرودقهستاندرميان

صنايع دستيكارآفرينيقهستانقهستانقهستاندرميان

صنايع تبديليكارآفرينيبابريكقهستانقهستاندرميان

دامداري و دامپروريكارآفرينيروستاي چكميياندشتمركزيدرميان

دامداري و دامپروريكارآفرينيروستاي بورنگبورنگمركزي درميان

حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينيآوازگزيكگزيكدرميان

حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينينصرالدينگزيكگزيكدرميان

حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينيآوازگزيكگزيكدرميان

صنعتكارآفرينيمحمدآبادطبسگزيكدرميان

دامداري و دامپروريكارآفرينيطبس مسيناطبسگزيكدرميان

صنايع دستيكارآفرينيحسن آباد دالكهزيركوهمركزيزيركوه

حمل و نقل، نگهداري و انبارداريكارآفرينيحسين آباد موهبتيزيركوهمركزيزيركوه

دامداري و دامپروريكارآفرينيحسين آباد موهبتيزيركوهمركزيزيركوه

صنايع تبديليكارآفرينيپيشبرزيركوهمركزيزيركوه

دامداري و دامپروريكارآفرينيچشمه بيدپترگانمركزيزيركوه

كشاورزيكارآفرينياردكولزيركوهمركزيزيركوه

صنايع تبديليكارآفرينيبقراييزيركوهمركزيزيركوه



زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

پوشاككارآفرينيبمرودزيركوهمركزيزيركوه

صنايع تبديليكارآفرينيشاهرختپترگانمركزيزيركوه

صنايع تبديليكارآفرينيفخر آبادزيركوهمركزيزيركوه

صنايع دستيكارآفرينيپيشبرزيركوهمركزيزيركوه

كشاورزيكارآفرينيفخر آبادزيركوهمركزيزيركوه

دامداري و دامپروريكارآفرينيبشيرانزيركوهمركزيزيركوه

كشاورزيكارآفرينيدارج سفليزيركوهمركزيزيركوه

دامداري و دامپروريكارآفرينيچنارانشاسكوهشاسكوهزيركوه

صنايع دستيكارآفرينيميراآبادشاسكوهشاسكوهزيركوه

خدماتيكارآفرينيبند آخوندشاسكوهشاسكوهزيركوه

معدنكارآفرينيزردانافينزهانزيركوه

دامداري و دامپروريايده اوليه( ايده به همراه مطالعات و محاسبات مرتبط) دوست آبادسه قلعهسه قلعهسرايان

دامداري و دامپروريكارآفرينيدوست آبادسه قلعهسه قلعهسرايان

صنعتايده اوليه( ايده به همراه مطالعات و محاسبات مرتبط) دوست آبادسه قلعهسه قلعهسرايان

كشاورزيكارآفرينيدوست آبادسه قلعهسه قلعهسرايان

صنايع تبديليكارآفرينيبغدادهآيسكآيسكسرايان

صنايع دستيكارآفرينيدوحصارانآيسكآيسكسرايان

صنايع غذاييكارآفرينيدوحصارانآيسكآيسكسرايان

صنايع غذاييكارآفرينيمصعبيمصعبيآيسكسرايان

صنايع دستيكارآفرينيعمروييآيسكآيسكسرايان

كشاورزيكارآفرينيدرحدرحدرحسربيشه

دامداري و دامپروريكارآفرينيدرحدرحدرحسربيشه

معدنكارآفرينيبورنگمومن آبادمركزيسربيشه

صنايع دستيكارآفرينيتاجميرمومن آبادمركزيسربيشه

صنايع دستيكارآفرينيحسين اباد غينابمومن آبادمركزيسربيشه

صنايع دستيكارآفرينيشورستانمومن آبادمركزيسربيشه

كشاورزيكارآفرينيشورستانمومن آبادمركزيسربيشه



زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

صنايع دستيكارآفرينيشورستانمومن آبادمركزيسربيشه

دامداري و دامپروريكارآفرينيتاجميرغينابمركزيسربيشه

ورزشي، سرگرمي و فرهنگيكارآفرينيتاجميرغينابمركزيسربيشه

كشاورزيكارآفرينيچاه شهيد مدرسغينابمركزيسربيشه

دامداري و دامپروريكارآفرينيچاه شهيد مدرسغينابمركزيسربيشه

كشاورزيكارآفرينيچاه شهيد مدرسغينابمركزيسربيشه

بسته بنديكارآفرينيخروعلياگلشنمركزيطبس

صنايع غذاييكارآفرينيخسروآبادگلشنمركزيطبس

پوشاككارآفرينيجمزمنتظريهمركزيطبس

صنايع دستيكارآفرينيجمزمنتظريهمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيكردآبادمنتظريهمركزيطبس

صنايع تبديليكارآفرينياحمديهمنتظريهمركزيطبس

صنايع تبديليكارآفرينيبهشت آبادمنتظريهمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيتشكانانمنتظريهمركزيطبس

محيط زيستكارآفرينيكريتنخلستانمركزيطبس

صنايع دستيكارآفرينيكريتنخلستانمركزيطبس

صنايع غذاييكارآفرينيمهدي آباد منتظريهمركزيطبس

صنايع غذاييكارآفرينيجوخواهمنتظريهمركزيطبس

صنايع غذاييكارآفرينيجوخواهمنتظريهمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيمهدي آباد منتظريهمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيفهالنجنخلستانمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيمحمدآبادمنتظريهمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيمحمدآبادمنتظريهمركزيطبس

صنايع غذاييكارآفرينيشيرآبادگلشنمركزيطبس

صنعتكارآفرينيهمت آبادگلشنمركزيطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيمحمدآبادمنتظريهمركزيطبس

گردشگرياختراعازميغانمنتظريهمركزيطبس



زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

كشاورزيكارآفرينيقواميهديهوكديهوكطبس

پوشاككارآفرينياميرآبادديهوكديهوكطبس

گردشگريكارآفرينياصفهكديهوكديهوكطبس

گردشگريكارآفرينياصفهكديهوكديهوكطبس

گردشگريكارآفرينياصفهكديهوكديهوكطبس

گردشگريكارآفرينياصفهكديهوكديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيپيكوهديهوكديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيزنوغانكويرديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

كشاورزيكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

صنايع دستيكارآفرينياسفندياركويرديهوكطبس

صنايع تبديليكارآفرينيمحمد آباد قديمدستگرداندستگردانطبس

صنايع تبديليكارآفرينيمحدوده روستاي بژدغردستگرداندستگردانطبس

كشاورزيكارآفرينيملك آباددستگرداندستگردانطبس

صنايع تبديليكارآفرينيمحدوده چاه كويردستگرداندستگردانطبس

دامداري و دامپروريكارآفرينيسرندباغستان  اسالميهفردوس

دامداري و دامپروريكارآفرينيباغستان  علياباغستان  اسالميهفردوس

صنعتكارآفرينينوغاب پسكوه پيشكوه مركزي قائنات 

صنايع دستيكارآفرينيبيهود پيشكوه مركزي قائنات 

خدماتيكارآفرينيزولقاينمركزي قائنات 

دامداري و دامپروريكارآفرينيمهموييقاينمركزي قائنات 

صنعتكارآفرينيكرهقاينمركزي قائنات 



زمينه فعاليتنوع فعاليتآبادي/روستادهستانبخششهرستان

صنايع تبديليكارآفرينيشهرك هاشميهپسكوهسدهقائنات 

صنايع دستيكارآفرينيتيغدرپسكوهسدهقائنات 

انرژي هاي نو و صرفه جويي آب و انرژيكارآفرينيكرشكسدهسدهقائنات 

صنايع تبديليكارآفرينيكرشكسدهسدهقائنات 

دامداري و دامپروريكارآفرينيكرشكسدهسدهقائنات 

پوشاككارآفرينيجنت آبادسدهسدهقائنات 

پوشاككارآفرينيجنت آبادسدهسدهقائنات 

صنايع دستيكارآفرينيروم سدهسدهقائنات 

بسته بنديكارآفرينيگريمنجنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

بسته بنديكارآفرينيگريمنجنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

بسته بنديكارآفرينيدهشكنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

صنايع غذاييكارآفرينيبسكابادنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

محيط زيستكارآفرينيدهشكنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

محيط زيستكارآفرينيدهشكنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

طب سنتيكارآفرينيبيناباجنيمبلوكنيمبلوكقائنات 

صنايع غذاييكارآفرينيكرغندكرغندنيمبلوكقائنات 

صنايع دستيكارآفرينيبندانبندانمركزينهبندان

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


