
  جنوبی خراسان استان اقتصادي هاي بخش پتانسیلهاي و مزیتها

 براي بسیاري پتانسیلهاي .است بزرگ مفاخر داراي و  میالاس و ایرانی غنی فرهنگ با شور، پهناور استان سومین و ایران استانهاي شرقی ترین از یکی جنوبی خراسان استان

 .میرود شمار به افغانستان کشور اقتصادي دروازه هاي  از  یکی و میباشد دارا اقتصادي، گوناگون بخشهاي در توسعه

 :جنوبی خراسان استان در سرمایه گذاري براي عمده دالیل .

  کوهانه دو و یزدان ، گلورده ، ماهیرود نامهاي به فعال مرزي بازارچه 4 و ماهیرود گمرك و بیرجند گمرك هاي نام به رسمی گمرك 2 بودن دارا 1-

  .ایران شرق ترانزیتی محور ثقل مرز در استان تنگرف قرار 2-

 .منطقه حمل ونقل شبکه توسعه در بین المللی سرمایه گذاري از استفاده امکان و آسیایی بزرگراههاي مسیر در استان استقرار 3-

 .هوایی ترابري ظرفیتهاي توسعهو ) المللی بین (منطقه هوایی ترابري مسیر در گرفتن قرار 4-

  .افغانستان و ایران مرز در آن دیگر هکتار 100 و استان مرز در هکتار 730 با بیرجند شهرستان در اقتصادي ویژه طقهنم وجود 5-

  .کشور این گسترده مصرفی بازار به توجه با مشترك مرز کیلومتر 331 با افغانستان کشور با همسایگی طالیی فرصت 6-

  .عالی آموزش مرز 5 و غیردولتی و دولتی مختلف و معتبر دانشگاه 14 وجود 7-

  ...و بادي خورشیدي، شونده تجدید انرژیهاي از غنی بهره گیري امکان 8-

 .اختیار در اراضی هکتار 2171 بودن دارا با صنعتی ناحیه و شهرك 20 وجود 9-

 .میلیارد تن 2.5قطعی  ذخیره اب معدنی ماده نوع 53 و معدن 515 بر بالغ وجود با کشور استانهاي معادن تعداد در ششم رتبه 10-



  غنی ذخایر و سنگ زغال آهن، روي، سرب، مس، تنگستن، قلع، طال، چون مهمی کانیهاي پتانسیلهاي وجود و منحصربه فرد زمین شناسی ساختار* 

 )...و مرمر تراورتن، مرمریت، گرانیت، نظیر( تزئینی سنگهاي* 

  .شور وزسن خاکهاي و منیزیت زغالسنگ، ذخایر اول رتبه* 

  :کشاورزي تولیدات برخی در نسبی مزیتهاي وجود 11-

 در ششم رتبه و نرگس گل تولید در پنجم رتبه پنبه، تولید در چهارم رتبه دارویی، گیاهان تولید در سوم رتبه زعفران، تولید در دوم رتبه عناب، و زرشک تولید در اول رتبه*

 .کشور انار تولید

 .استان در دارویی گیاهان نوع 800 وجود اب کشوري سوم رتبه داشتن*

 ...کرکی و بز شترمرغ، شتر، نظیر دام پرورش در کویر حاشیه و دشتها از استفاده امکان*

 .درکشور کیفی و کمی لحاظ از اول مقام کسب و زراعی سهامی شرکت 7 فعالیت به توجه با زراعی سهامی شرکتهاي راه اندازي و تشکیل امکان*

 :گردشگري صنعت توسعه در طبیعی و دستی صنایع فرهنگی، تاریخی، هاي ظرفیت از ريبرخوردا 12-

 کشور ملی آثار فهرست در تاریخی اثر 816 از بیش ثبت و استان سطح در شده شناسایی تاریخی اثر 1500 از بیش وجود *

 کشور ملی آثار فهرست در شده ثبت تاریخی باغ 19 از بیش وجود *

  .شده ساماندهی درمانی آب مجتمع 5 همراه به هدف روستاي 13 تعداد و گردشگري نمونه همنطق 10 وجود    *

  



 استان اقتصادي بخشهاي سرمایه گذاري فرصتهاي و توانمندیها قابلیتها، مهمترین .

 :صنعت بخش

 .صنایع استقرار مناسب بستر عنوان به استان سطح در فعال صنعتی ناحیه و شهرك 20 وجود*

  .نولوژيکت و پژوهشی علمی، نیازمندیهاي پشتیبان عنوان به عالی آموزش و دانشگاهی زکمرا وجود*

 :استان صنعتی مهم تولیدات

  .کنسانتره زعفران، و حبوبات خشکبار، بندي بسته اتیلن، پلی تالاتصا و لوله کف، سرامیک کاشی دیواري، کاشی خاکستري، سیمان ستیک،ال انواع*

 معدن و صنعت بخش شاخص تولیدي واحدهاي معدنی میکرونیزه پودرهاي تزئینی، سنگهاي بهداشتی، چینی منیزیم، اکسید منیزیم، شمش ،سیلیسی ماسه زغالسنگ،*

  .استان

 :استان صنعت بخش در سرمایه گذاري پروژه هاي مهمترین .

 تایر کویر توسعه طرح - 

  منیزیم اکسید توسعه طرح - 

 باقران سیمان طرح - 

 رویال منیزیم طرح - 



 نور امید آهن کنسانتره و گندله حطر - 

 چدن شمش تولید پروژه - 

 حرارتی کک تولید - 

  قائنات فوالد واحد - 

  قائن سیمان طرح - 

 :معدن بخش

 :معدن بخش در استان توانمندیهاي و مزیتها

 تزئینی غنی سنگهاي ذخایر و غیرفلزي و فلزي معدنی مواد از ارزشمندي منابع وجود 

 معدن 515 بودن دارا با کشور هاياستان معادن تعداد در ششم رتبه 

 معدنی ماده نوع 53 با کشور سطح در معدنی تنوع میزان باالترین  

 نفر 8382 تعداد به معدنی واحدهاي اشتغال حیث از کشوري چهارم رتبه 

 معادن قطعی ذخایر در کشوري 12 رتبه 

 کشور زغالسنگ ذخایر اول رتبه  

 منیزیت کشور ذخایر اول رتبه  



 کشور نسوز صنعتی خاکهاي رایذخ اول رتبه  

  استان معدنی ذخایر مهمترین

  کائولن/ بنتونیت/  رومیتک/  منیزیت/  تزئینی سنگهاي/   سرب/  آهن/   طال/   مس /زغالسنگ

 :معدن و صنعت بخش در سرمایه گذاري اولویتهاي

 معدنی ذخایر غناي به توجه با معدنی مواد فرآوري واحدهاي ایجاد - 

 .مرزي گمرك و بازارچه ها وجود و مشترك مرز به توجه با افغانستان کشور نیز و همجوار استانهاي نیاز با متناسب مصرفی و اییذغ محصوالت تولید - 

 قیمتی نیمه و قیمتی سنگهاي فرآوري تزئینی، سنگهاي انواع فرآوري - 

  کوچک واحدهاي هیدراته، آهک سنگ آهن، گندله سنگ آهن، کنسانتره - 

 . فوالد دستی پایین صنایع و SLRN روش به فوالد تولید - 

 ... و مسی لوله هاي و مفتول شمش، شامل مس دستی پایین واحدهاي مس کاتد، مس، کنسانتره - 

 تزئینی و شیشه اي آجرهاي تولید - 

 دولومیتی ذخایر از منیزیم فلز استحصال - 

 دنیا، روز فنّاوري و برند با چینی ظروف بهداشتی، چینی مصنوعات تولید - 

  .سرامیک و کاشی صنایع معدنی اولیه مواد تولید و فرآوري -



  

  بخش کشاورزي

 :کشاورزي بخش در استان توانمندیهاي و مزیتها .

  .تن 14999 ساالنه تولید با زرشک تولید در جهانی و کشوري اول رتبه - 

  .تن 4188 ساالنه تولید با عناب تولید در کشوري اول رتبه - 

  .کیفی نخست رتبه کسب و استان در زعفران فرآوري کارخانه 4 فعالیت و تن 46 ساالنه ولیدت با زعفران تولید در کشوري دوم رتبه - 

  .تن 1943 از بیش ساالنه تولید با کیفیت با دارویی گیاهان نوع 800 با دارویی گیاهان تولید در کشوري سوم رتبه - 

  .تن 19875 ساالنه تولید با پنبه تولید کشوري چهارم رتبه - 

  .تن 12183 ساالنه تولید با پسته تولید ريکشو پنجم رتبه - 

 .شاخهمیلیون  6.11ساالنه   تولید با نرگس گل تولید در کشوري پنجم رتبه - 

  .تن 29916 ساالنه تولید با کشور انار تولید در کشوري ششم رتبه - 

 مکعب متر میلیون  1243.41 ساالنه برداشت با چشمه رشته 2084 و عمیق چاه حلقه 3179 قنات، رشته 6197 شامل قنوات تعداد در کشوري اول رتبه - 

 آب

 زراعی سهامی شرکت 7 کیفی باوجود و کمی لحاظ از کشور در زراعی سهامی شرکتهاي اول رتبه - 



 شتر هزار نفر 29 تعداد به درصدي 20 سهم با کشور شتر جمعیت دوم رتبه - 

 مرغ گوشت تولید کامل چرخه وجود - 

   ... و کرکی بز شترمرغ، شتر، نظیر دام پرورش در یرکو حاشیه و دشتها از استفاده امکان - 

 :کشاورزي بخش در سرمایه گذاري اولویتهاي .

 و زراعی دامی، محصوالت سایر و پشم و کرك دارویی، گیاهان عناب، زعفران، زرشک، نظیر دامی و کشاورزي محصوالت فرآوري واحدهاي ایجاد - 

 .باغی

 داروئی گیاهان تولید مجتمعهاي احداث - 

  زعفران و زرشک کشت مکانیزه مزارع و باغها جادای - 

 ... و صدفی قارچ صیفی جات، انواع تولید و گلخانه اي بزرگ مجتمع هاي ایجاد - 

 صنعتی دامداریهاي احداث - 

 )کنسروسازي و بندي بسته( جانبی صنایع و طیور و دام صنعتی کشتارگاههاي احداث - 

 آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورش - 

  عناب شمش، بادام، انجیر، آلو، نظیر میوه جاتی خشکبار و کنسانتره تولید اتکارخانج ایجاد - 

 :کشاورزي بخش در اولویت دار سرمایه گذاري فرصتهاي .



 تولید کارخانه ماءالشعیر، و تمال تولید کشاورزي، ادوات و تیلر تراکتور، انواع مونتاژ قرمز، گوشت بندي بسته ارگاهک احداث پاستوریزه، ودک بندي بسته و تولید ارخانهک احداث

 پروتئین محصوالت سردخانه مرتبط، جانبی صنایع و هکتاري بیست گلخانه ایجاد کرك، فرآوري کارخانه سفید، گوشت فرآوردههاي تولید کارخانه ،NPKماکرو یا کامل کود

  .UFکارخانه تولید پنیر  حیوانی،

 :و صنایع دستی گردشگري بخش

 :گردشگري و فرهنگی میراث بخش در ستانا قابلیتهاي و مزیتها .

 گردشگري صنعت توسعه در طبیعی و فرهنگی تاریخی، ظرفیتهاي از برخورداري - 

 استان در جهان ماسه اي تپه هاي بلندترین وجود - 

 استان در )باد جریان توسط( طبیعی سازه هاي زیباترین وجود - 

 استان سطح در شده شناسایی تاریخی اثر 1500 از بیش وجود - 

 کشور ملی آثار فهرست در معنوي و طبیعی فرهنگی، تاریخی، اثر 816 از بیش بتث - 

 کشور ملی آثار فهرست در شده ثبت تاریخی باغ 19 از بیش وجود - 

 هدف روستاي 13 تعداد و گردشگري نمونه منطقه 10 وجود - 

 .استان سطح در موزه 14 تعداد وجود - 

 استان صنایع دستی در تولیدات تنوع - 



 .میباشد مطرح کشور در دستباف قالی قطبهاي از یکی به عنوان جنوبی خراسان استان - 

  

 

 :صنایع دستی بخش در استان قابلیتهاي و مزیتها .

 از مناسب فروش بازار به دسترسی و افغانستان کشور و استان در مناسب معدنی ذخایر به توجه با قیمتی سنگهاي تراش کارگاههاي گسترش امکان - 

 .)افغانستان( ههمسای کشور طریقمرز

 استان در توانمند تولیدي تعاونیهاي وجود - 

 سبدبافی، سنتی، رودوزي هاي تکمیلی، محصوالت و جاجیم آردي، سفره و گلیم سنتی، پارچه هاي انواع ازجمله استان صنایع دستی در تولیدات تنوع - 

 ...و قالیچه و قالی

  ... و خارجی نمایشگاههاي در شرکت اینترنتی، بازاریابی مناسب، سته بندیهايب ایجاد طریق از صنایع دستی محصوالت صادرات فروش افزایش - 

  کارگاهها استانداردسازي طریق از محصوالت کیفیت بردن باال و خاص رشته هاي برخی در خانگی کارگاههاي تجمیع و شناسایی - 

  .استان رد صنایع دستی خوشه هاي تقویت طریق از صنایع دستی محصوالت تولید زنجیره تکمیل - 

 .استان شهرستانهاي در صنایع دستی دائمی بازارچه هاي برپایی امکان - 

 :استان گردشگري بخش سرمایه گذاري زمینه هاي



 گردشگري مناطق در گذاري سرمایه آبدرمانی، هاي مجتمع معدنی آبگرمهاي در گذاري سرمایه گردشگري، هدف روستاهاي و گردشگري نمونه مناطق در گذاري سرمایه

  و توریستی و فرهنگی اماکن به آنها تبدیل و تاریخی اماکن در گذاري سرمایه توریستی، فرهنگی هاي مجتمع احداث شهرستانها، مراکز در هتل احداث کویري،


