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وجه اله خدمتگزار
استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری
استان خراسان جنوبی

ایجاد زمینههای الزم به منظور توسعه سرمایه گذاری و حمایت از سرمایهگذاران از مهمترین
سیاستهای کاری دولت در استان است و قطعاً با توسعه سرمایهگذاری ،ضمن توسعه فضای
کسب و کار در استان بسیاری از معضالت از جمله بیکاری نیز مرتفع خواهد شد.
جذب سرمایههای خارجی ،جدا از تأمین منابع ارزی مورد نیاز ،فواید دیگری از جمله انتقال
تکنولوژی ،اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ،تقویت شرایط رقابتی ،دسترسی آسانتر به
بازارهای صادراتی ،بهبود روشهای مدیریت و بازاریابی ،آموزش و تربیت نیروی انسانی را نیز
به همراه دارد .رس��یدن به این اهداف ،نیازمند معرفی قابلیتها و فرصتهای سرمایهگذاری
موجود به فعاالن اقتصادی ،سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی
راغب به سرمایهگذاری در استان است.
چنانچه امنیت سرمایهگذاری ،فضای کسب و کار مناسب و بستر قانونی الزم دراین مناطق
و اقتصاد آنان فراهم شود ،سرمایهگذاران میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها
پیدا خواهند کرد و اس��تان نیز به دلیل سرازیر شدن منابع مالی کافی به بخشهای مختلف
خود قادر به بهرهگیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساختهای الزم خواهند شد و در
نتیجه سایر بخشهای اقتصادی خود را نیز ترمیم نموده و فرصت اشتغالزایی ،تولید و ایجاد
ارزش افزوده ناشی از آن را برای خود فراهم میکند.
بديهي اس��ت با ورود منابع مالی خارجي ،فرصت بهرهگیری از فناوری و دانش روز ناش��ی
ازاین فناوری نیز بدس��ت خواهد آمد و این یعنی گذر از توس��عه نیافتگی به مرحله در حال
توس��عه و در نتیجه اس��تمرار در برنامهریزیها ،ورود به توس��عه یافتگی ،چندان دور از ذهن
نخواهد بود.
برنامه و سیاس��ت مهم اس��تان برای كاهش محرومیت و ایجاد اشتغال ،فراهم نمودن زیر
ساختها ،امکانات الزم و شرایط مناسب جهت افزایش سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی
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و تشویق و حمایت از سرمایهگذاران جهت اجرای طرح های مناسب و اقتصادی است.
بدی��ن منظور پ��س از تهیه و تدوی��ن کت��اب « توانمندیها ،پتانس��یلها و فرصتهای
سرمایهگذاری استان خراسان جنوبی» در سال  ،1390دومین ويرايش کتاب حاضر بهمنظور
ارائه شناخت کلی از وضعیت اقتصاد استان ،معرفی توانمندیها ،مزیتها و فرصتهای قابل
سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده
است.
در اينجا ،از زحمات و تالش های ارزنده معاونت محترم برنامهريزي و اش��تغال استانداري،
مرکز خدمات و دبیرخانه س��تاد سرمایهگذاری مس��تقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی
استان و همچنین از کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و کارشناسان آنان که با تالش خود این
مجموعه را گردآوری نمودهاند ،تقدیر و تشکر نمایم.
امید اس��ت با ارائه خدمات برای س��رمایهگذاران خارجی و بهرهگيري از قانون تش��ویق و
حمایت س��رمایهگذاری خارجی همکاری متقابلی بین سرمایهگذاران ایرانی و سرمایهگذران
خارج از کشور به وجود آيد و شاهد تسریع در رشد و توسعه استان و کشور باشیم.
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علی رضایی
معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری
و قائم مقام ستاد سرمایهگذاری خراسان جنوبی
استان خراس��ان جنوبی ،توانمندیهای زیادی برای توسعه دارد .وجود  4بازارچه فعال
مرزی ،گمرک رس��می در مرز ماهیرود و قرار گرفتن در مرکز محور ترانزیتی شرق کشور
از قابلیتهای مهم اس��تان برای توسعه تجارت و ایجاد اشتغال است که باید برای کاهش
بیکاری و افزایش س��طح رفاه مردم از این فرصتها بیش��تر اس��تفاده نم��ود .پس اولویت
نخس��ت ما در اس��تان توسعه زیرساختهای س��رمایهگذاری و تجارت برای حفظ اشتغال
موجود و همچنین ایجاد اش��تغال جدید و افزایش ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در
اس��تان است .از اين قابليتها بايد براي توسعه اس��تان و ايجاد اشتغال ،كاهش بيكاري و
افزايش سطح رفاه مردم بيشتر استفاده نمود.
بايد براي توس��عه اشتغال ،راه را براي ورود بخش خصوصي و سرمايهگذاري خارجي باز
كنيم ،زيرا بخش خصوصي با توانمندي خود ميتواند ايجاد و تثبيت اش��تغال را بر عهده
بگيرد و اعتبارات دولتي ،صرف توسعه زيرساختها و رفاه مردم شود.
لذا برنامههاي اولويتدار اس��تان براي توس��عه ،در چارچوب دو رويكرد مهم كش��ور در
اقتصاد و به تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري ،در دو محور خالصه ميشوند:
• پيادهسازي برنامههاي اقتصاد مقاومتي (كه در نتيجه آن افزايش بهرهوري همه بخشهاي
اقتصادي بدست ميآيد)؛
• اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها و مراقبت از توليد و اشتغال موجود.
برای اینکه بتوانیم مش��کالت اشتغال استان را به فضل پروردگار و با توجه به سیاستهای
دولت محترم و تدبیر و امید حل کنیم ،ابتدا باید تراز نسبت اشتغال استان را تغییر دهیم تا با
تغییر میزان ارزش افزوده بخشها ،به سمت فعالیتهای پربازده؛ کم هزینهتر و تثبیتکننده
اش��تغال برویم ،يعني از فعاليتهاي خدماتي و كش��اورزي سنتي ،به سمت كشاورزي مدرن،
صنعت و صنايع مبتني بر معدن (با توجه به پتانسيلهاي بالقوه معدني استان) حركت كنيم.
باید برای توس��عه اش��تغال و افزايش به��رهوري بخشهاي اقتص��ادي ،راه را برای ورود
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بخ��ش خصوصی و س��رمایهگذاری خارجی ب��از کنیم ،زیرا بخش خصوص��ی با توانمندی
خود میتواند ایجاد و تثبیت اش��تغال را بر عهده بگیرد و اعتبارات دولتی ،صرف توس��عه
زیرساختها و رفاه مردم شود.
در راس��تای رسیدن به این اهداف و لزوم شناسایی و گرد آوری فرصتهای سرمایهگذاری و
معرفی توانمندیهای اقتصادی اس��تان ،مرکز خدمات و دبیر خانه ستاد سرمایهگذاری استان
با همکاری دس��تگاههای اجرایی نس��بت به تهيه ویرایش جديد اين کتاب به دو زبان فارسی و
انگلیسی اقدام نموده تا زمینه آشنایی سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی با وضعيت ،توانمنديها
و اولويتهاي سرمايهگذاري استان فراهم شود.
در پای��ان از رهنمودهای جناب آقای خدمتگزار ،اس��تاندار محترم و رئیس مرکز خدمات
سرمایهگذاری استان و همچنین از زحمات و تالشهای بی دریغ جناب آقای رمضانی؛ مدیرکل
محترم امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان
و همکارانش��ان و همچنین همكاران اينجانب در معاونت برنامهريزي و اش��تغال استانداري
و کلیه مس��ئولین دستگاههای اجرایی وکارشناس��ان آنان که با تالش خود این مجموعه را
گردآوری نمودهاند ،تقدیر و تشکر مينمایم.
امیدوارم این مجموعه بتواند در جهت تحقق اهداف و ماموریتهای س��ند چش��مانداز و
برنامههای توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كش��ور و همچنین عملياتي كردن برنامه
راهبردی توسعه سرمایهگذاری استان نوید بخش موفقیتهای بیش از پیش باشد.
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سید مهدی رمضانی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ،دبیر ستاد سرمایهگذاری
و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری
استان خراسان جنوبی
سرمایهگذاری یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باالتر ،تولید ثروت و
افزایش س��طح رفاه فردی و اجتماعی است .جذب و جلب سرمایه مادی و انسانی و تزریق آن به
زیرساختهای اقتصادی کشور راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال
است و میتواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.
از آنجا که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،اشاعه و
انتشار اطالعات و اطالع رسانی شفاف ،دقیق ،به موقع و به روز توانمندیها ،پتانسیلها ،قوانین
و مقررات و فرصتهای سرمایهگذاری میباشد ،مرکز خدمات و دبیر خانه ستاد سرمایهگذاری
اس��تان در راستای اجرای وظایف امور اجرایی و محتوایی مصرح در آیین نامه تشکیل مراکز
خدمات سرمایهگذاری استانی و آييننامه اجرايي ماده ( )7قانون اصالح موادي از قانون برنامه
چهارم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي
كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و با هدف ارائه قابلیتها ،توانمندیها ،فرصتها ،مزایا
و مش��وقهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی ،تهیه و نگارش نسخه دوم
کتاب«توانمندیها ،پتانس��یل ها و فرصتهای سرمایهگذاری استان خراسان جنوبی» را در
دستور کار خود قرار داد.
در این کتاب ضمن ارائه توانمندیها و قابلیتهای س��رمایهگذاری استان و شهرستانهای
آن و همچنی��ن مزایا و مش��وقهای قابل ارائه به س��رمایهگذاران از جمل��ه وجود مزیتهای
نسبی برخی تولیدات کش��اورزی بهویژه زرشک ،عناب ،زعفران و ذخایر غنی ژنتیکی دامی،
بهرهمندی از انرژی پاک و ارزان نظیر باد و خورش��ید ،وجود ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی،
وجود مناطق نمونه و جاذبههای گردشگری و تفریحی ،وجود منطقه ویژه اقتصادی ،مجاورت
با کش��ور افغانس��تان و بازار مناس��ب برای صادرات محصوالت تولیدی از طریق مرز رسمی
و بازارچههای مرزی ،وجود دانش��گاهها و مراکز آموزش��ی متعدد با قدمت آموزش��ی طوالنی
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و  ...ب��ه معرفی طرحها و پروژهه��ای دارای اولویت و توجیه فن��ی و اقتصادی در بخشهای
صنعت ،معدن ،بازرگانی ،خدمات ،کشاورزی،گردش��گری ،راه و شهرسازی ،بهداشت و درمان
و  ....اس��تان میپردازیم .تهیه و تدوین و بروزرس��انی کتاب حاضر با استفاده از اطالعات،آمار
و توان کارشناس��ی کلیه دستگاههای اجرایی اس��تان صورت گرفته است و این کتاب شامل
دوازده فصل به این ش��رح اس��ت :خراس��ان جنوبی در یک نگاه ،س��یمای امور اجتماعی و
فرهنگی ،وضعیت امور زیربنایی و مزیتهای عمومی استان ،سیمای تجارت ،سیمای صنعت
و معدن ،س��یمای کشاورزی ،سیمای محیط زیست ،سیمای میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،معرفی شهرستانهای استان ،مشوقهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی ،پرسش و پاسخ در زمینه سرمایهگذاری و فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای
مختلف اقتصادی و به دو زبان فارسی و انگلیسی نگاشته شده است .الزم به ذکر است کلیه
سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی میتوانند به سایت « مرکز خدمات سرمایهگذاری استان»
به آدرس اینترنتی  www.investin-sk.irمراجعه و از خدمات آن بهرهمند شوند .در ضمن
نسخه الکترونیکی کتاب موصوف نیز در همین سایت موجود میباشد.
امید آن است که زحمات اینجانب و همکارانم مورد توجه و استفاده سرمایهگذاران داخلی و
خارجی قرار گرفته و با تالش مسئولین استان شاهد رشد و شکوفایی ،توسعه و پیشرفت روز
افزون استان و کشور عزیزمان ایران باشیم.
در اینجا الزم است از جناب آقای وجهاله خدمتگزار استاندار محترم و جناب آقای رضایی
معاون محترم برنامهریزی و اش��تغال استانداری به خاطر رهنمودها و حمایت همه جانبه از
س��رمایهگذاری در استان و از همه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی که نقش بسزا
و مهمی در چاپ نس��خه دوم کتاب توانمندیها ،پتانس��یلها و فرصتهای سرمایهگذاری
اس��تان خراسان جنوبی داشتند ،صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم .قطعاً این مجموعه خالی
از اشکال نبوده و از کلیه مدیران ،سرمایهگذاران ،صاحب نظران عرصه اقتصادی خواستاریم
پیش��نهادات و رهنمودهای ارزنده خود را به ای��ن اداره کل با هدف ارتقاء کیفیت کتاب در
نسخ بعدی اعالم نمایند.
امید میرود این کتاب که در راس��تای شناس��ایی و گردآوری فرصتهای سرمایهگذاری و
توانمندیهای اقتصادی استان نگاشته شده است ،بتواند راهنمایی جهت آشنایی سرمایهگذاران
خارجی و داخلی و فعاالن اقتصادی با مزیتها و قابلیتهای سرمایهگذاری در استان بوده و
با حفظ ،جذب و هدایت سرمایهگذاران داخلی و خارجی گام مثبتی در جهت رشد و توسعه
و بالندگی اقتصادی استان برداریم.

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

15

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی
بیرجنـد  -ارگ کاله فرنگی

فصل :1استان خراسان جنوبی در یک نگاه

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

17

فصل  - 1استان خراسان جنوبی در یک نگاه

موقعيت جغرافيايي
استان خراسان جنوبی در شرق ایران قرار گرفته و از شمال به استان خراسان رضوی ،از جنوب
به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان ،از غرب به استان های یزد ،سمنان ،اصفهان و از شرق
به طول  331کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور افغانستان ( ایالت فراه) محدود شده است .این
استان با وسعتی معادل  150800کیلومتر مربع ،حدود  %9درصد از مساحت کل کشور را به خود
اختصاص داده است.

جغرافياي طبيعي
استان از نظر ناهمواريها تقريباً به دو قسمت«كوهستاني و مرتفع» و «پست و هموار» تقسيم
ميشود .قسمتهاي كوهستاني بيشتر در شمال و مرکز استان و قسمتهاي پست و هموار در

طبس  -امامزاده حسین بن موسی الکاظم }
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دشتهاي جنوب و جنوب غرب استان و حاشیه مرز استان با کشور افغانستان واقع شدهاند.
بلندترين نقطه استان« ارتفاعات نایبند طبس» به ارتفاع  2980متر در شهرستان طبس و
پستترین نقطه استان در «دهستان كوير طبس» با  530متر از سطح دريا در شهرستان طبس
ميباشند .مناطق پست و هموار استان شامل زمينها و دشتهاي همواري هستند كه در قسمتهاي
شمال غرب ،مركز ،غرب و جنوب غرب استان قرار گرفتهاند .دشتهاي جنوب و جنوب غربي استان
حاوي نمكزارها و نقاط پست و كم ارتفاعي هستند كه گاهاً از هر نوع پوشش گياهي عاري هستند
و بدليل مجاورت با حاشيه شمال كوير لوت ،آب و هوايي خشك و خشن دارند و در معرض حمله
شنهاي روان قرار دارند.
قرارگيري استان در ناحيه آب و هوايي بياباني(گرم و خشك) شرق ايران سبب شده تا اكثر
جريانات رودخانهاي ،موقت و فصلي بوده و رودخانه دایمي در استان وجود نداشته باشد .سيالبها
در بسياري از موارد بدليل فقر پوشش گياهي ،سبب خرابي ميشوند .بخشهاي وسيعي از مركز،
غرب ،شرق و جنوب استان با محدوديت منابع آب مواجه ميباشند و منابع محدود آب زيرزميني
تنها امكانات تأمين آب محسوب ميشوند.

آب و هوا
این استان از اواخر فصل پاییز تحت تأثیر بادهای سرد شمالی قرار میگیرد .به عبارت دیگر توده هوای

فصل  - 1استان خراسان جنوبی در یک نگاه

سرد قطبی موجب کاهش دما میگردد و از همراهی آن با توده هوای مرطوب غربی ،ریزشهای جوی
ایجاد میشود .از طرف دیگر در زمستان و اوایل بهار توده های هوای مرطوب غربی و جنوب غربی ،استان
را در دامنه تأثیر خود قرار میدهند و بخش اعظمی از بارش های این منطقه را بوجود میآورند.
اقلیم استان از نوع خشک و بیابانی است ،اما با توجه به موقعیت قرارگیری مناطق پست یا مرتفع،
به دو دسته تقسیم میشود:
الف) اقلیم خشک و گرم :شامل دشتها و مناطق هموار مرکز ،غرب و جنوب استان؛
ب ) اقلیم خشک و مالیم :که در بخش های مرتفع شمالی  ،شمال غربی استان و اطراف بیرجند
مشاهده میشود.
متوسط بارندگی سالیانه استان در دوره آماری 20ساله به  111میلیمتر میرسد که اغلب به
صورت بارشهای رگباری و غیر متناوب است .بارش در نواحی مجاور کویر به حدود  50میلیمتر
تقلیل یافته و در ارتفاعات به حدود  250میلیمتر افزایش مییابد که متوسط بارندگی در مرکز
استان (بیرجند) به  159میلیمتر میرسد.
حداکثر درجه حرارت مطلق استان  49درجه سانتیگراد در طبس ثبت شده و پایینترین دمای
مشاهده شده  -27درجه سانتیگراد در قاین بوده است.
در استان دوره گرما طوالنی است و از اواخر اردیبهشت تا اواخر شهریور را در بر میگیرد و ماههای
سرد سال شامل :آذر ،دی ،بهمن تا اواسط اسفند میباشد.

بیرجند  -بند تاریخی دره
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تقسیمات کشوری

وضعیت بارندگی استان خراسان جنوبی(20ساله)
شاخص

میانگین بارندگی در دوره آماری

دوره زمانی

محدوده
مکانی

 20ساله

استان

111

10ساله اول

استان

119/8

10ساله دوم

استان

102/3

میزان بارندگی استان (میلیمتر)

درصد تغییرات  10ساله دوم نسبت به  10ساله اول
میانگین بارندگی در سال آبی

مقدار

میزان دمای استان (درجه سانتیگراد)

4004

1

6

1

325

104

429

5797

3

6

4

157

39

196

9342

2

4

3

49

264

313

فردوس

8199

3

6

2

260

93

353

4103

1

3

2

44

197

241

نهبندان

7601
26094

3
2

8
5

5

169

78

247

طبس

55412

3

8

2

298

237

535

خوسف

16029

2

5

3

180

313

493

2

217

77

294

8

109

90-91

استان

102/7

بیرجند

شهرستان
نهبندان
شهرستان
نهبندان

88
158/5

 20ساله

استان

18/8

 10ساله اول

استان

18/7

 10ساله دوم

استان

18/9
%1/1

91-92

استان

19/3

90-91

استان

17/9

درصد تغییرات سال آبی ( )91-92نسبت به ()90-91

%8

بیشترین

ماه تیر و
مرداد

شهرستان
طبس

36/4

کمترین

ماه دی

شهرستان
قاین

-0/1

بیشترین

ماه مرداد

شهرستان
طبس

47/7

ماه بهمن

شهرستان
قاین

-14/5

بیشترین و کمترین دما در سال 1392
مأخذ :اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی

22

5993

2

4

2

83

270

353

91-92

درصد تغییرات  10ساله دوم نسبت به  10ساله اول

کمترین

150800

25

61

28

1883

1680

3563

استان

وضعیت دمای استان خراسان جنوبی(20ساله)

متوسط دمای ماهیانه در سال 1392

جمع

شهرستان

101/8

ساالنه

میانگین دما در سال آبی

دارای
سکنه

بشرویه

-%0/9
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مساحت
نقاط
(کیلومتر مربع) بخش دهستان
شهری

آبادی
خالی از
سکنه

-%15

ماهیانه
(ماه اسفند)

میانگین دما در دوره آماری

براساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 1390این استان دارای  11شهرستان 28 ،نقطه
شهری 25 ،بخش و  61دهستان است.

کل استان

درصد تغییرات سال آبی ( )91-92نسبت به ()90-91

بیشترین بارندگی استان در سال 1392

فصل  - 1استان خراسان جنوبی در یک نگاه

درمیان
سرایان
سربیشه
قاینات

6
3
8226
زیرکوه
101
2
مأخذ :سالنامه آماری استان خراسان جنوبی (سال -)1390دفتر آمار ،اطالعات و  GISاستانداری

پیشینه تاریخی
از قدیمترین زمانها تا اواخر دوران زندیه ،در نواحی جنوبی خراسان ،والیتی به نام قهستان وجود
داشته است .قهستان یا قوهستان به معنای کوه است و با توجه به موقعیت کوهستانی آن به این نام
موسوم است .همچنین برخی از محققین دلیل نامیده شدن این منطقه به قهستان را به دلیل وجود
رشته قنات های فراوان دانستهاند و معتقدند که قهستان از تلفیق دو کلمه قه یا قو با پسوند ستان
تشکیل شده و قهستان یعنی آبی که با استفاده از وسیله بدست آید از قبیل چاه و قنات.
براساس بعضی کتیبههای هخامنشی و نوشتههای برخی از مورخان یونانی (قهستان) خاستگاه
و زیستگاه یکی از اقوام ایرانی به نام (ساگارت) بود و بخشی از چهاردهمین ساتراپ هخامنشی به
شمار میآمد( .هردوت) مورخ بزرگ قرن پنجم قبل از میالد به این قوم اشاره میکند و درباره آنها
مینویسد :آنها در ردیف اقوام شرقی هستند و از سکنه ساتراپ چهاردهم هخامنشیان به شمار
میروند .در عهد ساسانیان قهستان از ایاالت آباد و معتبر بوده و چند گاهی فرمانروایی این منطقه
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را هپتالیان به عهده داشتند .کتیبه و سنگ نگارههای (الخ مزار) روستای (کوچ) بیرجند حاوی
نوشتههایی به خط پهلوی ساسانی است که در آنها نام (آخشنواز) پادشاه هپتالی و (قباد) پادشاه
ساسانی به چشم میخورد .همچنین صحنه بزم و عروسی قباد با دختر آخشنواز و صورت چند
شخصیت هپتالی جملگی بر حضور مؤثر هپتالیان در جنوب خراسان داللت دارند.
کتیبه «کال جنگال خوسف» به خوبی تأیید میکند که منطقه قهستان در دوره اشکانیان دارای
استقالل اداری بوده است .مورخان ،فتح خراسان توسط مسلمانان را در سال  22هجری قمری
دانستهاند .قهستان تا سال  259هجری قمری در سیطره عباسیان بود و توسط والیان خلفاء اداره
میشد و چندی از این مدت نیز جزو قلمرو طاهریان بود .قهستان مدتی در تصرف امرای محلی
سیستان و از سال  266تا  655هجری قمری در دست حکام اسماعیلی بوده است که در این مدت
هشت نفر از حکام آنها بر قهستان حکمرانی میکردند.
موقعیت خاص دوری از مرکز حکومت ،وضعیت طبیعی و وجود کوههای بلند و صعبالعبور
از مهمترین علل حضور اسماعیلیان در این منطقه بود .قلعه کل حسن صباح ،قلعه کوه قاین و
فردوس ،قلعه شاه دژ نهبندان و قلعه رستم از مشهورترین قالع اسماعیلی در قهستان بوده است.
قلعه کل حسن صباح بعد از قلعه الموت مهمترین مقر حضور اسماعیلیان به حساب میآمده که
در این محل فداییان مطلق را تحت تعلیم و آموزشهای مخصوص قرار میدادند .سرانجام با حمله
هالکوخان مغول تسلط اسماعیلیان بر قهستان به پایان رسید و تعداد زیادی از آنها قتل عام شدند.
هر چند درگیریها و نزاعهایی که به واسطه حضور اسماعیلیان از حوالی قرن ششم تا قرن هفتم

فصل  - 1استان خراسان جنوبی در یک نگاه

هجری قمری در این نواحی به وقوع پیوست سبب ویرانی شهرها گشت ولی همین امر باعث توجه
بیشتر به بیرجند و اطراف آن شد .نام بیرجند از قرن هفتم هجری قمری مطرح بود ولی تا دوران
صفویه به صورت قصبهای نه چندان مهم به شمار میرفت .از این زمان فصل جدیدی در تاریخ این
شهر گشوده شد .رونق داد و ستد و فزونی کاروانهای تجاری در این ناحیه فرصت مناسبی جهت
رشد اقتصادی و توسعه کشت و کار در بیرجند را فراهم آورد .در زمان صفویه (  907تا 1135
هجری قمری) که امرای عرب تبار خزیمه و شیبانی در مناطق مختلف قهستان و به ویژه طبس
خرما (طبس گلشن) و بیرجند استقرار داشتند ،بیرجند را به تدریج به عنوان مرکز قدرت خود
انتخاب کردند.

زبان و لهجه
اين منطقه به دليل وضعيت آب و هوايي و اقلیمي خاص خودچندان مورد توجه و تاخت و تاز
افراد بيگانه قرار نگرفته است و زبان و نژاد مردم اين خطه كمتر دچار آميختگي و اختالط شده است.
لذا از آنجا كه قوميت غالب منطقه فارس ميباشد زبان رسمي و اصلي مردم استان ،فارسي است .اين
زبان در هر نقطه شهري و روستایي با لهجه خاص و منسوب به همان محل بيان ميشود مثل لهجه
بيرجندي ،لهجه قايني ،لهجه سراياني ،لهجه نهبنداني و ...كه البته اين لهجه ها با تفاوتهايي در
واژهها ،جمله بنديها و تاكيد بر روي هجاها همراه است .همچنين غالب اقوام عرب ساكن در منطقه
نيز هنوز به زبان خود سخن ميگويند .که البته با زبان فارسی آمیختگیهای زیادی پیدا کرده است.

جمعيت استان
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390جمعیت استان  732192نفر معادل
 203366خانوار بوده كه نزدیک به یک درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص میدهد .بر
این اساس تراكم جمعيت استان در هر كيلومترمربع  5نفر ميباشد ،اين در حالي است كه در همان
سال ،اين شاخص در كشور معادل  46نفر در هر كيلومترمربع بوده است .بيشترين ميزان تراكم
جمعيت مربوط به شهرستان بيرجند و كمترين آن در شهرستان طبس میباشد.
تعداد 368101نفر از جمعیت استان (معادل  50/3درصد) مرد و  364091نفر (معادل 49/7
درصد) زن بودهاند .همچنین  414173نفر (معادل  56/6درصد) از این جمعیت ساکن شهرها و
 317974نفر (معادل  43/4درصد) در روستاها ساکن بوده و  45نفر نیز غیرساکن بودهاند
پراکندگی جمعیت در استان بر پایه خصوصیات جغرافیایی شکلگرفته است و قسمت اعظم جمعیت
در کوهپایهها و در نزدیکی منابع آب اسکان یافتهاند .به این ترتیب میتوان گفت که سهم جمعیت هر
منطقه و میزان رشد آن تابعی از شرایط اقلیمی و توپوگرافی (دسترسی به منابع آب) منطقه است.

خوسف  -سنگ نگاره کال جنگال (دوره اشکانی)
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نسبت شهرنشینی و روستا نشینی:
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  56/6 ،1390درصد از جمعیت ساکن
استان در مناطق شهری با  414173نفر و  43/4درصد در مناطق روستایی با  318019نفر
سکونت دارند.

بیرجنـد  -مدرسه شوکتیـه

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 2سیمای اجتماعی و فرهنگی

نرخ رشد و ترکیب سنی و جنسی جمعيت
میزان نرخ رشد جمعیت استان بر اساس جمعیت سالهای  1385و  ،1390به میزان 0/82%
درصد میباشد که مقدار این شاخص در مناطق شهری  4/08درصد و در مناطق روستایی در
حدود  -0/21درصد بوده است .این نرخ رشد بیانگر تخلیه روستاها و مهاجرت روستاییان به
شهرها است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390از مجموع جمعیت استان 50/3
درصد را مردان و  49/7درصد را زنان تشکیل میدهند .بنابراین نسبت جنسی در استان  101به
دست میآید به عبارت دیگر در مقابل هر  100نفر زن  101نفر مرد وجود دارد.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های  1375و (1385بدون احتساب طبس)
از نظر گروههای سنی  28/57درصد در گروه سنی کمتر از  15سال 64/40 ،درصد در گروه سنی
 15-64سال و  7/02درصد در گروه سنی  65ساله و بیشتر قرار دارند.

فصل :2سیمای اجتماعی و فرهنگی

نمایی از قلعه تاریخی و شهر بیرجند
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فصل  - 2سیمای اجتماعی و فرهنگی

نیروی انسانی و اشتغال
بر اساس نتایج طرح نیروی کار ،نرخ بیکاری استان در سال  6/94 ،1391درصد و نرخ مشارکت
اقتصادی (نرخ فعالیت)  43درصد بوده است(.با احتساب طبس)
بر همین اساس ،از مجموع جمعیت شاغل استان 37 ،درصد در بخش کشاورزی 29 ،درصد در
بخش صنعت و  35درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت بودهاند.
شاخصها و نماگرهای جمعیتی نیروی انسانی
واحد

مقدار  /تعداد

عنوان شاخص یا نماگر
نرخ بیکاری

درصد

6/4

نرخ بیکاری مناطق شهری

درصد

9

نرخ بیکاری مناطق روستایی

درصد

3/2

نرخ بیکاری جوانان ( 10-24ساله)

درصد

17/2

سهم شاغالن در بخش کشاورزی

درصد

37

سهم شاغالن در بخش صنعت

درصد

29

سهم شاغالن در بخش خدمات

درصد

35

سهم شاغالن در بخش خصوصی از کل شاغالن

درصد

80/3

منبع :سرشماری نفوس و مسکن ( 1390بدون احتساب طبس)

آموزش و پرورش
در سال  1286هجری شمسی مدرسه شوکتیه به عنوان نخستین مدرسه جدید در بیرجند
تأسیس گردید و این آغاز آموزش و پرورش نوین در این منطقه بود .اقبال مردم به تعلیم و تربیت
پیش از تأسیس مدارس جدید نیز تاریخی سیصد ساله دارد به طوری که حوزه علمیه معصومیه
در سال 1161هجری قمری ایجاد گردید که محل تربیت طالب علوم دینی بود و قبل از آن نیز
مکتبهای متعددی برای پسران و دختران خردسال وجود داشت .عالوه بر مدرسه معصومیه
بیرجند ،در مدرسه جعفریه قاین ،مدرسه عتیقه زمان ،مدرسه قدیمی خوسف ،درمیان و در مدرسه
قدیمی گل نیز تعدادی طلبه ،علوم شرعی میآموختند .تقریباً در هر قریه مکتب خانهای وجود
داشت که جزء آخر قرآن ،گلستان سعدی ،غزلیات حافظ ،معراج السعاده و  ...را آموزش میدادند.

نمایی از جنوب شهر بیرجنـد
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شناسنامه آماری اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1392-93
مقطع
تحصیلی

دولتی
آموزشگاه

تراکم

غير دولتي

غیر
کالس دانش آموز آموزشگاه کالس دانش آموز دولتی
دولتی

پیش
دبستانی

0

0

0

192

416

6847

0

16/5

ابتدايي

1160

4169

72065

34

230

4608

17/3

20

340

1156

23234

8

18

387

20/1

21/5

151

1031

22929

8

57

817

22/2

14/3

107

604

11761

1

2

48

19/5

24

استثنایی

105

260

1378

0

0

0

5/3

0

جمع کل

1863

7220

131367

243

723

12707

18/2

17/6

متوسطه
دوره اول
متوسطه
نظری
فنی و
حرفه ای و
کاردانش

فصل  - 2سیمای اجتماعی و فرهنگی

آموزش عالی
استان خراسان جنوبی با داشتن واحدها و مراکز آموزش عالی دولتی ،فنی ،آزاد ،علوم پزشکی،
پیامنور و ..که تمرکز آن ها در شهرستان بیرجند می باشد ،یکی از مهمترین مراکز و قطبهای علمی
و دانشگاهی شرق کشور میباشد.
آمار و اطالعات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مستقر در استان

در سال تحصیلی 1391-1392

نام دانشگاه /مرکز
آموزش عالی

ردیف

دولتی/
غیردولتی

1

مجموع دانشگاههای
دولتی استان

دولتی

2

مجموع دانشگاه آزاد
اسالمی استان

غیردولتی

جمع کل

مأخذ :اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

تعداد اعضای
هیأت علمی
2417

30066

29000

756

11345

15290

3173

40345

45356

نیروی انسانی متخصص در استان در سال تحصیلی 1391 -1392
عنوان

فنی و
مهندسی

کشاورزی

علوم
پزشکی

علوم
پایه

هیأت علمی

104

70

110

88

135

کارشناسی

8340

2878

1847

٣٣٨٨

16862

34407 1092

کارشناسی
ارشد

372

703

١٩

600

1510

0

3204

دکتری

24

5

466

81

11

0

587

کارشناسی

1385

420

218

684

3229

144

6080

کارشناسی
ارشد

70

131

0

167

268

0

636

دکتری

0

0

37

0

0

0

37

دانشجو

فارغ
التحصیل
عکس آرشیوی

مأخذ :پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی.
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تعداد
دانشجویان

تعداد فارغ
التحصیالن
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علوم معماری
انسانی و هنر
12

جمع
519

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 2سیمای اجتماعی و فرهنگی

ورزش
تا پایان سال  1392تعداد مکان ورزشی سر پوشیده و روباز اداره کل ورزش و جوانان در استان
 139مکان میباشد که  27مورد در مرکز استان و مابقی در مناطق دیگر استان است .مساحت
اماکن موجود به  344454متر مربع میرسد که  60168متر مربع در مرکز و  284286متر مربع
در خارج از مرکز استان است .سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز اداره کل ورزش و جوانان
به ازای هر نفر  0/46متر مربع است.
همچنین تعداد باشگاههای فعال در حال حاضر  95باشگاه است .در مرکز استان  43هیات و در
شهرستانها و بخشها در مجموع  294هیأت فعال میباشند.

فرهنگ و هنر
شاخصهای فرهنگ و هنر استان در سال 1392
عنوان شاخص یا نماگر

واحد

مقدار  /تعداد

درصد تغییر نسبت
به سال قبل

کتابهای منتشر شده
تعداد عناوین 

عنوان

35

6

52000

-3/7

2

0

2000

100

33

6/45

50000
77
16437586
40
16410022
24
496400
6
32
4
36
70

-5/66
15
40
14
41/6
41
15
100
18/5
0
20
23

377

19/7

نسخه

شمارگان کتابهای تألیف شده

عنوان

کتابهای ترجمه شده
تعداد عناوین 

نسخه

شمارگان کتابهای ترجمه شده

عنوان

کتابهای تألیف شده
تعداد عناوین 
شمارگان کتاب های تألیف شده
تعداد عناوین مطبوعات
شمارگان مطبوعات
تعداد عناوین نشریات انتشار یافته
شمارگان نشریات انتشار یافته

نسخه
عنوان
نسخه
عنوان
نسخه
عنوان

تعداد عناوین مجله ها
تعداد شمارگان مجله ها
تعداد مؤسسات فرهنگی و هنری
تعداد مؤسسات فرهنگی و قرآنی
تعداد سینماها

نسخه
باب
باب
باب
باب
کانون

تعداد چاپخانه ها
تعداد کانون های آگهی و تبلیغات

تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد
باب
مأخذ :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -فروردین ماه1393
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کتابخانه های عمومی استان
سال و شهرستان

کتابخانه

کتاب های موجود

تعداد اعضاء

بشرویه

2

26632

2303

بیرجند

15

151206

14042

خوسف

3

18638

803

درمیان

5

24984

2941

زیرکوه

2

14995

744

سرایان

3

46917

1816

سربیشه

3

26463

2175

طبس

11

125957

9115

فردوس
قائنات
نهبندان

2
10
3

39083
117421
52790

2479
9987
2098

جمع کل

59

645086

48503

مأخذ :اداره کل کتابخانه های عمومی استان -اسفند ماه 1392
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بهداشت و درمان
شاخص ها و نماگرهای بهداشت و درمان استان
عنوان شاخص یا نماگر

واحد

بیرجنـد  -فرودگاه بین المللی

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

مقدار  /تعداد
درصد تغییر
نسبت به
سال  1390سال  1391سال قبل

نسبت جمعیت به پزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی

نفر

442

465

5/2

تعداد مؤسسات درمانی فعال
(بیمارستان ،بیمارستان و زایشگاه ،زایشگاه)

نفر

6

6

0

تعداد خان ههای بهداشت فعال روستایی
تعداد تخت های فعال بیمارستانی
ت های ثابت بیمارستانی
تعداد تخ 
ضریب اشغال تخت فعال
نسبت جمعیت به تخت فعال
نسبت جمعیت به تخت ثابت
جمعیت (بر اساس سرشماری معاونت بهداشتی)

باب
تخت
تخت
درصد
نفر
نفر
نفر

280
665
654
74/45
1025
1031
681419

281
698
654
69/06
958
1022
668631

0/35
4/96
0
-7/2
-6/5
-0/87
-1/87

فصل :3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

مأخذ :دانشگاه علوم پزشکي ،خدمات بهداشتی و درمانی استان -فروردین ماه 1393

تعداد آزمايشگاه ،داروخانه و مراکز پرتونگاري و توانبخشي بر حسب شهرستان در سال 1391
شهرستان

آزمايشگاه

داروخانه

مرکز پرتونگاري

مرکز توانبخشي

کل استان

27

60

20

68

17

33

14

43

0

2

0

0

1

2

0

1

0

3

0

1

3

8

2

4

1

2

1

5

4

6

2

9

1

3

1

5

0

1

0

0

بيرجند
درميان
سرايان
سربيشه
قائنات
نهبندان
فردوس
بشرويه
خوسف

زیرکوه
0
0
0
0
مأخذ :دانشگاه علوم پزشکي ،خدمات بهداشتی و درمانی استان -فروردین ماه ( 1393بدون احتساب طبس)
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فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

وضعیت راه های استان
پيش��رفت و توس��ع ه يافتگي هر منطقه بس��تگي به اقتصاديترين محورهاي ارتباطي به ويژه
حمل و نقل جاد ههاي ،ريلي ،هوايي و دريايي دارد كه بدينوسيله در كوتاهترين زمان ممكن و با
كمتري��ن هزينه عرضه توليدات آن حوزه ب��ه بازارهاي پيرامون خود و رفع نيازمنديهاي جامعه
درون آن انج��ام پذيرد .از اين رو هرگونه س��رمایهگذاری در اي��ن زمينه مي تواند بازده خوبي به
همراه داشته باشد.

راه زمینی
استان خراسان جنوبي ،شرقيترين استان ايران میباشد که بدليل موقعيت جغرافياي خاص
خود از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و نیازمند سرمایهگذاری هرچه بيشتر در بحث حمل و نقل
مي باشد .از جمله مزیتهای نسبی استان در این بخش میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
وجود مرز مشترك طوالني با كشور جمهوري اسالمي افغانستان و عبور حمل و نقل ترانزيتي
به افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه از مسير راههاي اين استان ،وجود بازارچهها و پايانههاي
مرزي موجود در استان ،قرار گرفتن استان در مسير كريدور شمال -جنوب و شرق– غرب و وجود
زمینه جابجایي كاالهاي ترانزيتي ،استقرار در مسير شبكه بزرگراههاي آسيايي و امكان استفاده از
سرمایهگذاری بين المللي در توسعه شبكه حمل و نقل منطقه ،وجود معادن متعدد در استان و نياز
به حمل و نقل مواد معدني و وجود مراكز متعدد صنعتي و برخورداري از بخشهايي از صنايع با
عملكرد ملي و منطقهاي.
وضعیت راه های استان درسال  ( 1392کیلومتر )
راه اصلي

چهارخطه

عريض

معمولي

عريض آسفالته

درجه 1آسفالته

شني

درجه 2آسفالته

دسترسي

درجه 1آسفالته

درجه 2آسفالته

تصویر آرشیوی
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شوسه

16141 4493 1612 1311 3229 1179

مأخذ :اداره کل راه و شهرسازي استان
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خاكي

75

808

جمع كل راه ها

289

6

راه فرعي

734 1370 1035

راه روستايي

37
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راه هوایی
در حال حاضر پروازهای برنامه ای فرودگاههای استان در هفته شامل پروازهای داخلی فرودگاه
بینالمللی بیرجند به مقصد تهران و مشهد ( 22نشست و برخاست) ،فرودگاه طبس به مقصد
تهران ( 4نشست و برخاست) و پروازهای خارجی از فرودگاه بینالمللی بیرجند به مقصد جده و
نجف ( 4نشست و برخاست) میباشد.
ضمناً برقراری پرواز از فرودگاههای استان به مقاصد دیگر مانند زاهدان ،یزد ،اصفهان ،کیش،
دبی و همچنین کشورهای همجوار ،در دست بررسی میباشد.

راه آهن
در بخش ریلی و راه آهن ،علیرغم موقعیت ژئوپولتیکی استان خراسان جنوبی برای حمل و نقل
ترانزیتی به افغانس��تان و کشورهای آس��یای میانه ،حدود  315کیلومتر از راه آهن بافق– مشهد
در شهرس��تان های طبس ،بش��رویه و فردوس وجود دارد كه از آنجائیکه مهمترین عامل توسعه
در اس��تان خراسان جنوبی پتانس��یل های معدنی و یا احداث صنایع می باشد و علیرغم تصویب
و تأکید هیأت محترم دولت در س��فرهای اس��تانی در خصوص اجرای اتصال بیرجند به راه آهن
سراس��ری ،تاکنون مطالعات توجیهی ،فنی و اقتصادی حدفاصل زاهدان– بیرجند و اتصال به راه

فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

آهن سراسری انجام شده و کمیسیون ماده  32آن اخذ گردیده و در حال حاضر شروع این پروژه
مهم مستلزم تأمین منابع دولتی با سرمایهگذاری داخلی و خارجی میباشد.

حمل و نقل
شاخصهاي توسعه حملو نقل جادهاي استان
رديف

شاخص

سال 1392

1

تعداد مجتمعهاي خدماتي -رفاهي

19

2

ميزان سرمایهگذاری در مجتمعهاي خدماتي -رفاهي (ميليارد ريال)

380

3

ميزان اشتغالزايي مستقيم در مجتمعهاي خدماتي -رفاهي (نفر)

190

4

تعداد پايانههاي فعال باري استان

3

5

تعداد پايانههاي فعال مسافري استان

5

6

تعداد شركتهاي فعال حمل و نقل كاالي استان

54

7

تعداد شركتهاي فعال حمل و نقل مسافري استان

34

8

تعداد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای برون شهری استان

3

9

تعداد باسكول ثابت و استاتيك

7

10

تعداد دوربينهاي نظارت تصويري

13

11

تعداد دستگاه هاي تردد شمار برخط

16

12

ل و نقل استان (نفر)
تعداد رانندگان بخش حم 

9554

13

تعداد ناوگان بخش حملو نقل استان (دستگاه)

6089

مأخذ :اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان -فروردین ماه 1393

منابع آب
استان خراسان جنوبی به دلیل واقع شدن در ناحیه گرم و خشک ،با میانگین نزوالت جوی
 118/65میلیمتر بیشتر دارای رودخانههای فصلی میباشد که در فصلهای پرباران به جریان
درآمده و در فصل گرما خشک میشود .از این رو مردمان این منطقه برای کشاورزی و آب

تصویر آرشیوی
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آشامیدن اقدام به حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق و قنوات میکنند .برای رفع مشکل کمآبی
و استفاده بهینه از آبهای سطحی و روان ،شرکت آب منطقهای اقدام به ساخت سدهای
ذخیرهای و مخزنی در شهرستانهای مختلف استان کرده است که میتواند استفاده چند
منظوره نیز داشته باشد.

فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

پروژههای در حال بهرهبرداری( تا پایان سال)1393

نزدیکترین
شهر

مساحت
اراضی
توسعه
(هکتار)

مساحت
اراضی
بهبود
(هکتار)

آب قابل
تنظیم
(م.م.م)

حجم
مخزن
(م.م.م)

اسدیه

700

0

6/34

24/16

265

303

4/18

4/611

سد برون

خاکی با هسته رسی

فردوس

78

100

1/5

0/601

سد شهید پارسا

خاکی با هسته رسی

سرایان

600

250

5/67

4/13

سدفرخی قاین

خاکی با هسته رسی

قاین

520

190

4/3

8/83

سد دره بید

خاکی با هسته رسی

طبس

0

700

5

4/2

سد کریت

بتنی وزنی قوسی

طبس

400

230

7/75

7/57

سد نهرین

خاکی با هسته رسی

طبس

0

323

8/16

4/86

نام طرح

نوع تاسیسات

وضعیت منابع آب استان در خراسان جنوبی ( دراز مدت  25ساله)
شرح

مقدار

واحد

تعداد حوضههاي آبريز اصلي

4

حوضه

میانگین نزوالت جوی

118/65

میلیمتر

متوسط حجم نزوالت جوي ساالنه

17/94

ميليارد متر مكعب

ميزان تبخير و تعرق ساالنه

16/32

ميليارد متر مكعب

ميزان پتانسيل منابع آب تجديد شونده

1/62

ميليارد متر مكعب

سهم آبهاي زيرزميني از منابع تجديد شونده

900

ميليون متر مكعب

سهم آبهاي سطحي از منابع تجديد شونده

720

ميليون متر مكعب

تعداد رودخانههاي مهم

10

رودخانه

تعداد رودخانههاي مرزي

2

رودخانه

تعداد كل دشتهاي استان

40

دشت

تعداد دشتهای ممنوعه بحراني

2

دشت

تعداد دشتهاي ممنوعه

18

دشت

تعداد دشتهاي آزاد

20

دشت

ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني

1207/6

میلیون متر معكب

كسري مخزن دشتها

161/28

ميليون متر مكعب

حجم آب برگشتی به سفره

146

ميليون متر مكعب

سد اسدیه (رزه)
سد حاجی آباد

بتنی وزنی

خاکی با هسته رسی حاجی آباد

مأخذ :شرکت آب منطقه ای استان -اسفند ماه 1392

سربیشه  -سد آبی رزه

مأخذ :شرکت آب منظقه ای استان  -اسفند ماه 92
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فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

مصارف آب زیر زمینی استان به تفکیک نوع منبع (سال آبی )91-92
نوع
منبع

تعداد
منبع

واحد

نوع مصرف ( MCMارقام به میلیون متر مکعب)

وضعیت صنعت برق استان خراسان جنوبی
جمع
تخلیه

چاه

3299

حلقه

803/16

47/41

8/95

17/35

876/87

قنات

6252

رشته

244/64

9/87

10/37

1/71

266/59

چشمه

2189

دهنه

53/84

2

3/42

4/90

64/16

جمع

11740

منبع

1101/64

59/28

22/74

23/96

1207/62

مأخذ :شرکت آب منظقه ای استان  -اسفند ماه 1392

1

تولید

2
3

انتقال و فوق توزیع

مصرف کشاورزی

شرب

صنعت

سایر مصارف

بخش ردیف

4
5
6
7

انرژی برق

8

طرحهای توسعهای صنعت برق در این استان به گونهای است که امروزه به عنوان قطب انرژی
شرق کشور مطرح است و از جایگاه ویژهای در تأمین انرژی مورد نیاز کشور برای مصارف داخلی و
حتی صادرات انرژی به سایر کشورهای همجوار برخوردار میباشد.

9
10
11
تـوزیع

12
13
14
15
16
17

عنوان

واحد

1384

1388

1392

درصد رشد
سال 92
نسبت به
سال 84

قدرت اسمی نصب شده
نیروگاه

مگاوات

116

752

711

512/9

طول خطوط  132کیلو وات کیلومتر مدار 1438
طول خطوط  400کیلو وات کیلومتر مدار 116

1456

1583

10/1

326

978

743/1

1

1

4

300

400

400

1400

250

13

15

17

30/8

465

555

645

38/7

87

107

105

20/7

تعداد پستهای انتقال

دستگاه

ظرفیت پستهای انتقال

مگاولت آمپر

تعداد پستهای فوق توزیع

دستگاه

ظرفیت پستهای فوق توزیع مگاولت آمپر
تعداد فیدر فشار متوسط

فیدر

طول خطوط فشار متوسط

کیلومتر

طول خطوط فشار ضعیف

کیلومتر

تعداد پستهای توزیع

دستگاه

ظرفیت پستهای توزیع

مگاولت آمپر

پیک بار

مگا وات

تعداد کل مشترکین

مشترک

تعداد روستاهای برقدار

روستا

خانوار روستاهای برقدار

مشترک

تعداد کارکنان

نفر

7805

12040/6 9403

54/3

2952

8/4765 3454

61/4

3598

5646

8061

124

383

595

875/7

128/6

186

206

249

33/9

318114 220487 178557
1115

1280

1549

117384 90696 77591
287

260

200

78/2
38/9
51/3
-30/3

مأخذ :شرکت توزیع نیروی برق استان

خالصه وضعیت تولید برق استان تا پایان سال 92
عنوان
تولید

نوع نیروگاه

قدرت اسمی نصب شده
نیروگاهی استان

سیکل ترکیبی
گازی

مگاوات
636

مأخذ :شرکت توزیع نیروی برق استان
در صورت تبدیل نیروگاه قاین به سیکل ترکیبی این مقدار به  1070مگاوات قابل افزایش خواهد بود.

تصویر آرشیوی
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توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

شايان ذكر است در حال حاضر تعداد  22جايگاه  CNGفعال در سطح استان وجود دارد كه پس
از بهرهبرداري از جايگاههاي در دست اقدام ،تعداد آنها به  23جايگاه خواهد رسيد.

سهم بخش های مختلف از مصرف نیروی برق ( درصد )
1392

نوع مصرف

1388

1386

1387

فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

1385

خانگی

24/6

24/9

24/6

25/69

25/25

صنعت

وضعیت فرآوردههای نفتی

19/8

18/7

20

20/55

21/75

تجاری

4/8

6

6

6/11

3/55

کشاورزی

38/3

37

35/5

36/32

37/55

11/33

11/9

با توجه به همجواري استان خراسان جنوبي با كشور افغانستان و وجود بازارچههاي مرزي
فرصتهاي سرمایهگذاری ذيل مي تواند مدنظر قرار گيرد:
 -1احداث خط لوله فرآوردههاي نفتي از محل انبار نفت جديد بيرجند به بازارچههاي مرزي؛
 -2احداث محل ذخيرهسازي فرآوردهها جهت صادرات در بازارچههاي مرزي؛
 -3صادرات فرآورده به كشور افغانستان؛
 -4ترانزيت سوخت به خصوص گاز مايع از ايران به افغانستان و بالعكس؛
 -5ايجاد راه آهن از بيرجند به بازارچههاي مرزي و انتقال فرآورده از طريق راه آهن.

عمومی
13/9
13/4
8/1
مأخذ :گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان

انرژی گاز
در حال بيش از  85درصد جمعيت شهري و حدود  21درصد جمعيت روستايي استان تحت پوشش
گاز طبيعي قرار دارند.

وضعیت جايگا ههاي فروش مواد سوختي

وضعيت گازرساني به استان

تعداد جايگاه

1388

5

3

442

1179

30166

51299

0

25

4

2

1389

12

17

462

1492

46182

77367

4075

53

8

11

1390

13

34

462

1676

53258

92903

10220

59

12

18

1391

13

56

512

2267

64549

108752

15252

72

14

21

1392

14

88

512

2678

74143

124764

23373

93

19

22

سال

تعداد شهرهاي گازدار

تعداد روستاهاي گازدار

خطوط انتقال (كيلومتر)

خطوط تغذيه و توزيع (كيلومتر)

1387

2

0

82

591

18835

11491

0

15

2

0

انشعاب (عدد)

تعداد مشتركين شهري

تعداد مشتركين روستايي

تعداد ايستگاه تقليل فشار

تعداد ايستگاه حفاظت از زنگ

تعداد جايگاه CNGفعال

1386

1

0

10

482

3295

92

0

4

2

0
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سال

تعداد نازل

تعداد شعب
نفت سفيد

جمع

دولتي

خصوصي

بنزين

نفتگاز

نفت سفيد

1384

44

1

43

130

95

0

630

1385

44

1

43

135

97

0

632

1386

44

1

43

142

105

0

632

1387

44

1

43

155

112

0

635

1388

46

1

45

168

123

33

638

1389

49

1

48

174

126

33

639

1390

54

1

53

193

135

33

639

1391

55

1

54

202

144

33

570

1392

65

1

64

262

163

33

550
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فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

پست
پس��ت خراس��ان جنوبي با برخورداري از  290واحد پستي در س��طح استان كه از اين تعداد
 68واحد در ش��هرها و  222واحد در روستاهاي استان ميباشد آماده ارائه انواع خدمات پستي
متعارف و قراردادي در سطح استان ،خارج استان و خارج از كشور به صورت بينالمللي ميباشد.
شركت پست به عنوان وسيعترين شبكه ارتباطي كشور و بيشترين نقاط دسترسي حتي تا عمق
روس��تاها روش مناس��بي جهت ارائه انواع خدمات دستگاههاي دولتي و غير دولتي با استفاده از
فناوريهاي جديد و مكانيزاسيون كليه خدمات پستي به مردم سراسر كشور ميباشد.
در مجموع استفاده از پست باعث صرفهجويي در انرژي،كاهش ترافيك ،صرفهجويي در زمان و
زمينه شكوفايي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جوامع را فراهم مينمايد.
از جمله پتانسیلها و فرصت های سرمایهگذاری پست میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1تعداد  220دفتر تحت عنوان دفاتر ( ICTخدمات ارتباطي روستايي) که امور مربوط به
تصدي پس��ت ،پست بانك و مخابرات به آنها واگذار گرديده و سه بستر ارتباط فيزيكي جهت
مبادالت پستي IT ،و فناوري اطالعات با خط اينترنت پرسرعت جهت ارتباطهاي الكترونيكي
و امور بانكي جهت مراودات مالي فراهم میباش��د .لذا اكثر خدمات دستگاههاي مختلف توسط
امكانات فوق قابل پيادهس��ازي ميباش��د تا بتوان از اين دفاتر به عنوان دفاتر پيش��خوان دولت
نام برد .اين دفاتر با مش��خصات فوق قابل واگذاري به س��رمايهگذاران جهت بسط فعاليتهاي
مرتبطميباش��د.
 -2خريد مجازي از فروشگاهها يا توسعه تجارت الكترونيك كه هماكنون با روند رو به رشدي
همراه است با استفاده از شبكه پستي جهت ارسال به درب منازل با هدف اشتراكپذيري نيز قابل
ارائه به سرمايهگذار ميباشد.
 -3عرضه محصوالت الگوي استان و ارسال آن به سراسر كشور زمينهاي است كه ميتوان جهت
فعاليتهاي سرمایهگذاری از آن استفاده نمود.
 -4پيمانكاري حمل و نقل پستي درون استاني و برون استاني به صورت يك فرآيند سرمایهگذاری
ارائه ميشود.
 -5با توجه به مرز مشترك استان با كشور افغانستان نيز ميتوان سرمایهگذاری در زمینه ايجاد
واحدهاي پستي برای مبادله نمونه كاال انجام داد.
 -6راه اندازي سامانه تجارت الكترونيك (حوزه فروش) بين ايران و افغانستان در خصوص ارسال
و مراسالت كاال و محصوالت دو كشور در غالب هديه و سوغات.
 -7راهاندازي فروشگاه الكترونيكي در سطح ملي و بارگذاري غرف آن براي محصوالت استراتژيك
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ساختمان اداره کل پست استان

استان و نمونه كانيهاي معادن استان با بهرهگيري از سامانه مديريت حمل ونقل هوشمند پست
و شبكه توزيع پستي.
 -8پيشنهاد مطالعه و راهاندازي بندر خشك در يكي از نقاط استان با بهرهگيري از امكانات
حمل و نقل هوايي فرودگاه پيام وزارت متبوع و شبكه پستي جهت توزيع در سطح كشور پس از
طي مراحل ترخيص.
 -9سرمایهگذاری جهت راه اندازي سايت انبار داري هوشمند كارخانجات داخلي با هدف كاهش
قيمت تمام شده و افزايش سطح دسترسي هم استانيها با تنوع كاالهاي توليدي داخلي(به عنوان
مثال لوازم خانگي سبك ،ادوات كشاورزي و.)...

مخابرات
پتانسيل ها و توانمندي هاي مخابراتي استان در زمينه تلفن ثابت :
تعداد  1915نقطه (روستاها و مزارع) استان از امکانات مخابراتي بهرهمند ميباشند؛
 %88از نقاط داراي سکنه استان داراي ارتباط ميباشند؛
 %99/44از جمعیت استان و  %98/70از جمعيت روستايي از امکانات مخابراتي بهرهمند
شدهاند؛
 %88/37از روستاهاي باالي  20خانوار استان که  %96از جمعيت باالي  20خانوار را به
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خود اختصاص دادهاند ،از شبکه تلفن خانگي برخوردار هستند؛
با واگذاري تلفن خانگي به  1128روستاي استان هماکنون  %96/5از جمعيت استان و
 %91/8از جمعيت روستايي از تلفن خانگي بهرهمند ميباشند.
پتانسيلها و توانمنديهاي مخابراتي استان در زمينه تلفن همراه:
استان خراسان جنوبی دارای یک مرکز سوییچ موبایل مستقل با ظرفیت چهارصد هزار شماره
و  300سایت  BTSتلفن همراه میباشد؛
 100%جاده های اصلی استان نیز از پوشش شبکه همراه برخوردارند؛
ميزان  %90/26از جمعيت استان و  %77/86از جمعيت روستايي استان تحت پوشش تلفن
همراه قرار دارند؛
 %97/35از جمعیت نقاط باالي  500نفر استان و  %91/09از جمعيت روستايي باالي 500
نفر داراي پوشش تلفن همراه ميباشند.
پتانسيل ها و توانمندي هاي مخابراتي استان در زمينه شبکه ديتا :
شبکه دیتا وظیفه برقراری و تامین ارتباط کلیه سرویسهای دیتا اعم از اینترنت ،اینترانت،
 MPLS ،PTP ،PTMPو  ...را در داخل کشور برعهده دارد.
در حال حاضر ارتباطات بین استانی شامل  STM1 4اینترنت 205Mb/s ،اینترانت و 70 Mb/s
سرویس  MPLSبه همراه یک  STM1و یک لینک  E1ارتباط  PTMPبا مرکز شهید فرشچی
مشهد می باشد و ظرفیت شهری شامل  5مسیر  STM1با ظرفیت هر مسیر  155Mو یک
 STM4با ظرفیت  620 Mو 69لینک E1و  20لینک  GIGA-ETHERNETو  33لینک
 FAST-ETHERNETمی باشد و ظرفیت بین شهری شامل يك  STM1با ظرفیت 155Mبا
قاین و يك  STM1با ظرفیت 155Mبا فردوس ،یک  STM1با ظرفیت  115 Mبا طبس و
 178لینک  E1و  6لینک  GIGA-ETHERNETمیباشد.
شايان ذکر است در تمامی  28شهر استان 3 ،شهرک صنعتي 220 ،دفتر  ICTروستایی و
 86مرکز مخابراتی روستايي بستر ارتباطی دیتا فراهم می باشد .به منظور افزایش دسترسی هم
استانی ها پروژه شبکه تجمیع و دسترسی استان نصب و راه اندازی شده و داراي  49408پورت
منصوبه و  30685پورت مشغول بکار  ADSLمي باشد .ضمناً در بخش خصوصي ( )PAPداراي
 18806پورت منصوبه و  10561پورت مشغول بکار مي باشد.

فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

وضيعت شرکت مخابرات خراسان جنوبی در برخی از شاخص های مخابراتی
رديف

پايان 92

موضوع

1

منصوبه استان

329173

2

مشغول بکار استان

276478

3

تعداد مراکز تلفن

368

4

مشغول بکار شهري

189871

مشغول بکار روستايي

86607

6

ضريب نفوذ استان

37/16

7

تعداد دفاتر خدمات ارتباطي شهري

52

8

منصوبه مرکز استان

102496

9

مشغول بکار مرکز استان

90872

تعداد روستاهاي داراي ارتباط

1915

تعداد روستاهاي داراي تلفن خانگي

1128

مشغول بکار همراه

476319

تعداد سايت هاي BTS

300

ضريب نفوذ همراه

70/74

پوشش جاده هاي اصلي

561/4

5

10
11

ثابت

روستايي

12
13
14

همراه

15
16
17

پورت هاي نصب شده (مخابرات)

ديتا

پورت هاي واگذار شده (مخابرات)

48

ADSL

30685

G.

1499

18

تعداد پورت منصوبه ()PAP

19

تعداد مشترکين ()PAP

10561

20

تعداد دفاتر فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي ()ICT

220

فيبر نوري (داخل شهري و ارتباطات راه دور)

3103/2

ساير

تعداد کل تلفن هاي همگاني
22
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تصویر آرشیوی

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
در اولین دوره س��فر ریاس��ت محترم جمهوری و هیأت دولت به استان طرح ایجاد منطقه ویژه
اقتصادی بیرجند مطرح و به تصویب هیأت محترم وزیران رسید طرح منطقه اقتصادی بیرجند در
تاریخ  89/07/04توس��ط مجلس محترم ش��ورای اسالمی تصویب و در تاریخ  89/07/14به تایید
شورای محترم رسید و در تاریخ  89/09/11توسط رئیس جمهور محترم جهت اجراء ابالغ گردید.
اي��ن منطقه در دو قطعه زمین که يکي از آنها در زميني به مس��احت  730هکتار در فاصله 18
کيلومتري شمال شرقي شهر بيرجند در نزديکي فرودگاه بينالمللي بيرجند احداث شده است و
در حال حاضر مراحل تأمين و برنامهريزي زير س��اختها و جذب سرمايهگذار براي مشارکت در
رونق منطقه ويژه اقتصادي درحال پيگيري ميباشد و ديگري به مساحت  100هکتار در مرز ايران
و افغانستان در ميل  78در حال احداث ميباشد.

فصل  - 3وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان

ويژه اقتصادي بيرجند؛
 -5عبور بزرگراه شهيد کالنتري از مجاورت منطقه؛
 -6اش��خاص حقيق��ي وحقوقي كه در منطقه به كار توليد كاال وخدم��ات فعاليت دارند ،براي
فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند؛
 -7امور مربوط به اشتغال نيروي انساني ،روابط كار ،بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس
مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري  -صنعتي خواهد بود؛
 -8مبادالت بازرگاني منطقه با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد
تج��اري -صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ،س��ود بازرگان��ي و كليه عوارض ورود
و ص��دور تحت هر عنوان معاف بوده و مش��مول محدوديته��ا و ممنوعيتهاي مقررات واردات و
صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود؛
 -9ورود كليه ماشين آالت خط توليد و لوازم و قطعات مورد مصرف در منطقه از خارج كشور،
اعم از نو و مستعمل مجاز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمركي معاف ميباشد؛
 -10عدم نياز به ثبت سفارش براي ورود كليه مواد اوليه و قطعات خارجي به منطقه و نيز براي
ورود محصول توليدي از منطقه به داخل كشور؛
 -11صادرکنندگان کاال ميتوانند از داخل کش��ور کاالي خود را به منطقه صادر نمايند و در
فرصت مناسب به کشور مورد نظر خود ارسال کنند .اين قبيل صادرکنندگان ميتوانند از مزاياي
مشوقهاي صادراتي كشور نيز برخوردار شوند؛

برخی از مزیت ها و مشوق های سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند:

 -1وجود فرودگاه بين المللي بيرجند بعنوان مرز مجاز هوايي در مجاورت منطقه ويژه اقتصادي؛
 -2وجود گمرک و پايانه مرزي ماهيرود ( ميل  )78در فاصله  195کيلومتري منطقه ويژه اقتصادي؛
 -3همسايگي استان خراسان جنوبي با کشور افغانستان و فاصله  310کيلومتري منطقه ويژه اقتصادي
بيرجندباشهرفراهمرکزواليتفراهکشورافغانستان؛
 -4فراهم بودن زمين ،آب ،برق ،گاز ،راه ارتباطي و زيرس��اختهاي مخابراتي و  ITدر منطقه
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 -12صاحبان کاال ميتوانند از کليه مبادي ورودي کش��ور نس��بت به ترانزيت کاالي خود به
منطق��ه ويژه اقتصادي اقدام نمايند و گمرکات مرزي موظفند پس از ارائه درخواس��ت صاحبان
کاال ،نس��بت به تش��ريفات ترانزيت با فراهم نمودن تسهيالت الزم براي اين قبيل صاحبان کاال
اقدام کنند؛
 -13منطقه ويژه اقتصادي ،با فراهم كردن امكان تخليه ،بارگيري ،نگهداري و حراس��ت كاال
در اماكن مسقف و روباز ،اين امكان را فراهم ميكند تا بازرگاناني كه بنا به داليلي كاالهاي آنها
در گمركات مرزي معوق مانده ،بتوانند كاالهاي رس��وبي خود را بدون محدوديت جهت مرجوع
نمودن آن با تشخيص مديريت منطقه ،به اين منطقه ارسال و از تسهيالت آن استفاده كنند؛
 -14حض��ور گم��رك منطقه به منظور ترخيص كاال و ارائه خدمات الزم و س��هولت ترخيص
توس��ط گمرك منطقه در مواقع حس��اس بازار ،ميتواند به عنوان امتيازي براي تجار محس��وب
گردد؛
 -15کليه س��رمايهگذاران ميتوانند بدون هيچ گونه محدوديتي نس��بت به تأسيس شرکت در
منطقه به هر ميزان سهم براي مشارکت با خارجيان ،اقدام کنند؛
 -16نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و
ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمایهگذاری
خارجي انجام خواهد شد.

تصویــرآرشیــوی

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 4سیمای تجارت استان

فصل :4سیمای تجارت استان

نقشه راهنمای منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
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فصل  - 4سیمای تجارت استان

استان خراسان جنوبی ،شرقیترین استان کشور است .این استان از شرق حدود  331کیلومتر
مرز مشترک با کشور افغانستان دارد ( استقرار چهار بازارچه مرزی یزدان  ،میل  ،73میل 78
و دوکوهانه در گستره این مرز) ،از شمال با استان خراسان رضوی ،از غرب با استانهای یزد
وکرمان و از جنوب با استان سیستان و بلوچستان همسایه است.گرایش خاص منطقه به بخش
خدمات (سهم بیش از 40درصد خدمات از تولید ناخالص داخلی و  33/3درصد از کل شاغلین
استان) به دلیل مرز گسترده با کشور افغانستان ،کمی نزوالت جوی و در نتیجه کاهش تولیدات
بخش کشاورزی ،توسعه زیرساختها و طرحهای خاص و توسعه خدمات بازرگانی در منطقه را
توجیهپذیر مینماید.
در ای��ن فصل به توصیف کلی وضعیت زیرس��اختها ،ش��اخصهای کالن اس��تان ،طرحها و
برنامهه��ای بازرگانی ،مش��کالت و نارس��اییهای موجود در بخش بازرگانی و ترس��یم وضعیت
مطلوب پرداخته شده است.

زیرساختهای بازرگانی
تعداد و ظرفيت مراكز ذخيرهسازي كاال
شرح

تعداد

ظرفيت
(هزارتن)

توضيحات

سردخانه

13

27/862

بیرجند

انبار

50

181/505

بیرجند  -فردوس  -قاین -نهبندان -سربیشه
درمیان -سرایان

سيلو

6

105

بیرجند -قاین

مأخذ :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان -فروردین ماه 1393

تشکل ها و واحدهای صنفی
استان خراسان جنوبی دارای  23211واحد صنفی در رستههای مختلف توزیعی ،تولیدی
خدماتی و خدمات فنی میباشد ،که این واحدهای صنفی در  122اتحادیه اصلی و  21اتحادیه
مجازی ساماندهی گردیده است .همچنین استان دارای  6مجمع اصلی و  5مجمع مجازی امور
صنفی میباشد.

تصویـــرآرشیـــوی
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فصل  - 4سیمای تجارت استان

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

اطالعات و پیشرفت طرح های زیرساختی بخش تجارت خارجی استان

وضعيت اصناف و شبكه توزيع استان
تعداد مجامع
صنفي

تعداد اتحادیه

نمايشگاه و محل
عرضه مستقيم كاال

تعداد شركت هاي
پخش

تعداد ميادين
ميوه و تره بار

تعداد فروشگاه
زنجيرهاي بزرگ

رديف

تعداد

11

143

23196

15

23211

1

7

4

8

1

پیگیری پروژه های مرتبط
با طرح توسعه محور شرق
(توسعه پایانه مرزی میل)78

1

2

پیگیری راه اندازی مکان
دائمی نمایشگاه
بین المللی استان

مأخذ :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان -فروردین ماه 1393

تعداد واحدهای صنفی در سطح استان
ردیف

نام شهرستان

1

بیرجند
قائن

2
3

فردوس

4

سربیشه

5

سرایان

6

درمیان
خوسف

9

زیرکوه

10
11

طبس

638

215

390

1243

837

399

765

2001

453

187

255

895

521

200

300

1021

485

243

245

973

427

236

287

950

-

-

-

-

-

-

-

-

858
10328

384
4979

629
7904

1871
23211

مأخذ :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان -فروردین ماه 1393

(اتحادیهها و اتاق اصناف)

154

44

مأخذ :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان -فروردین ماه 1393

56

3

11

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

6

صدور کارت هوشمند
بازرگانی

(میلیون ریال)

یک
سال

100000

80000

2سال

یک
سال

-

طی
سال

یک
سال

-

 85000ریال
برای صدور هر
کارت

مستمر بطور میانگین
در طول  4میلیون ریال
برای هر کارت
سال

گسترش فعالیتهای
تجاری و بازرگانی در
بستر امن از طریق هدایت
مستمر
از
 7تجارت به سوی استفاده
در طول
همچنین
شبکه شباب و
سال
شرکتهای دارای نماد
اعتماد الکترونیکی
مأخذ :سازمان صنعت معدن و تجارت استان -فروردین ماه 1393

---

تعداد تشكل هاي صنفي

تعداد شركت هاي حمل و نقل بار

تعداد پايانه بار

تعداد مجتمع هاي
بينراهي

5

صدور الکترونیکی
کارتهای مبادالت
مرزنشینی

1

به ازای درخواست

وضعيت تشكل ها و زيرساختهاي حمل و نقل كاال

4

راه اندازی پایانه بار
فرودگاه بیرجند

-

--

جمـع کل

1506

688

1049

3243

 50000کارت به ازای درخواست

8

4603

2427

3984

11014

3

3

-

حداکثر  5نفر

7

بشرویه

توزیعی

تولیدی

خدمات فنی

ایجاد تشکل های
صادراتی تخصصی در
زمینه زرشک ،زعفران و
گیاهان دارویی

-

یک تن در هر پرواز

نهبندان

تعداد واحدهای صنفی

جمع کل

1

ظرفيت

دائم

موقت

جمع

نوع طرح

زمان اجرا

تعداد واحدهاي صنفي داراي
پروانه

برآورد هزینه
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-

توضیحات
سالن تجاری در دی ماه  92به
بهره برداری رسیده است و مابقی
پروژه نیز پس از تخصیص اعتبار
تکمیل خواهد شد.
سالن اداری درحال تکمیل و
نیازمند افزایش سرمایهگذاری
درجهت استقرار سوله ها و
فضای نمایشگاهی است.
نیازمند مشارکت فعال بخش
خصوصی و ایجاد ارزش افزوده
در محصوالت صادراتی از طریق
گسترش فعالیت های بازاریابی و

بستهبندی و کیفیت محصول
ظرفیت بار فرودگاه بیرجند جهت
صادرات به حجم یک تن در هر
پرواز از آذرماه  92راه اندازی
شده است که با همکاری گمرک
استان تشریفات صادرات کاال به
کشورهای هدف صورت 
میگیرد
اخذ آمار و گزارشهای به روز از

فعالیتهای مرزنشینی و
وضعیت
جذب سهمیه ارزی توسط آنان
کمک به خدمت رسانی سریعتر
و دقیق تر و جلوگیری از
بروکراسی تجاری و کمک به
پیاده سازی تجارت الکترونیکی
اطمینان از خرید و فروش
الکترونیکی در بستر اینترنت
و شبکه های مجازی از طریق
این بستر و کاهش ریسک
مبادالت

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

گمرکات و بازارچه های مرزی
استان خراسان جنوبي با حدود  331كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان از دير باز به لحاظ
قرار داشتن در مسير جاده ابريشم در مبادله كاال و تجارت از اهميت خاص و ويژهاي برخوردار بوده
و تجار ايراني همواره كاالهاي اساسي همسايگان خود را در نوار مرزي بخصوص افغانستان را تأمين
مینمودهاند .يكي از مهمترين مزيتهاي تجاري استان نسبت به ساير استانهاي همجوار ويژگي
خاص ژئوپليتيكي و بيشترين مرز مشترك با كشور افغانستان و نيز وجود چهار بازارچه مرزي فعال و
همچنين قرار گرفتن اين استان در كريدر شمال -جنوب -شرق به غرب كشور ميباشد.
بازارچههای مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای
همجوار در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیتهای اقتصادی کشور داشتهاند.
اگر چه کارکرد آنها توأم با برخی نارساییها است ،اما این بازارچهها به نوعی مصداق و تبلور حضور
مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانستهاند در تحقق اهداف اقتصادی
کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامهای مؤثری را بردارند و هم در ایجاد فرصتهای شغلی
در شرایطی که مشکل بیکاری ازجمله دغدغههای بزرگ دولت است ،نقش مهمی را ایفا کنند.
گمرکات و بازارچ ه های استان به شرح ذیل میباشند:
گمرک بیرجند

رويههاي فعال گمرک بیرجند شامل بخش تجاری ،صادرات و واردات قطعی برنج و فعالیت

فصل  - 4سیمای تجارت استان

تعاونیهای مرزنشین ،صادرات زعفران و سایر کاالهای مجاز و واحدهاي قضايي و قاچاق كاال ،مسافري
و امانات پستي میباشد .مجتمع  17هکتاری گمرکات خراسان جنوبی واقع در منطقه ویژه اقتصادی
در  15کیلومتری جاده بیرجند اسدیه واقع شده است .شروع فعالیت اجرایی در تیر ماه  92بوده و تا کنون
پیشرفت حدود  45درصدی داشته است.
-1گمرک ماهیرود

این مرز رسمی گمرکی در اولین سفر استانی ریاست محترم جمهوری به خراسان جنوبی در آبان
ماه  1384به تصویب رسید و در اردیبهشت 86با حضور مقامات ایران و افغانستان عملیاتی گردید.
این گمرک در تيرماه سال  1388با انجام صادرات قطعي به بهرهبرداری رسید .اين مرز در دو بخش
گمرك و بازارچه مشغول فعاليت ميباشد.
 -2بازارچه مرزي ماهیرود (ميل) 78

اين بازارچه در فاصله  210كيلومتري شهرستان بيرجند و در فاصله  145كيلومتري شهرستان
سربيشه واقع گرديده است و فعاليت خود را رسماً از تيرماه  82شروع نموده است و از نظر موقعيت
جغرافيايي در فاصله  120كيلومتري استان فراه افغانستان قرار دارد و شهرهاي مجاور بازارچه عبارتند
از :شهرستان قلعهكاه ،كين ،جوين ،اناردره ،خاك سفيد ،چينو بكوا ميباشد كه اولين و آخرين
شهرستان استان فرا به ترتيب  80و 250كيلومتر تا بازارچه فاصله دارد .بازارچه ميل  78از تيرماه 88
همزمان با شروع فعاليت گمرك ماهیرود جايگزين بازارچه مرزي ميل  75در استان گرديد .رويههاي
فعال در گمرك ماهیرود شامل صادرات قطعي ،صادرات مشتقات نفتي ،ورود موقت و مسافري است.
 -3بازارچه مرزي يزدان

بازارچه مرزی يزدان در فاصله  90کيلومتری شهرستان زیرکوه و در  164کيلومتری شهرستان
قاين و در  270کيلومتری مرکز استان قرار دارد و فعاليت خود را از سال  72شروع نموده است
و نزديکترين شهرهای کشور افغانستان به مرز عبارتند از روستای کالته نظر در  2کيلومتری با
جمعيتي بالغ بر  5000نفر و شهرستانهای هرات ،شيندند ،اناردره و ادرسکن.
اين بازارچه تا سال  1384زير مجموعه گمرک دوغارون بود ،اما با توجه به تقسيم استان خراسان و
الحاق قاين به خراسان جنوبي اين بازارچه از آن گمرک منفک و زير نظر اداره کل گمرکات خراسان
جنوبی قرار گرفت .در اولين سفر رياست محترم جمهوري به استان مرز رسمي يزدان در اين استان
به تصويب رسيد و اكنون صرفاً بخش بازارچه مرزي يزدان فعاليت دارد و رايزني در خصوص عملياتي
نمودن مرز رسمي يزدان با طرف افغاني از سوي مقامات استان در حال پيگيري است.

ساختـمان گمرکات استان خراسان جنوبی
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فصل  - 4سیمای تجارت استان

اين بازارچه جزء فعالترين بازارچه مرزي استان بوده و در پنج سال اخير يكي از فعالترين
بازارچههاي كشور محسوب ميگردد .از لحاظ ارزش كاالهاي صادراتي همواره رتبه دوم تا چهارم
را در سطح كشور داشته است.

ميل  73در فاصله  120كيلومتري شهر اناردره و فاصله  170كيلومتري شمال غرب شهر فراه و 170
كيلومتري جنوب غرب شهر شيندند افغانستان واقع ميباشد ،بيشترين كاالهاي صادره از اين بازارچه
به استانهاي قندهار،كابل و استان هاي مركزي افغانستان حمل ميگردد.

 -4بازارچه مرزي دوكوهانه

آمار عملكرد بازارچههاي مرزي و گمركات استان خراسان جنوبي در سال 92در مقايسه با سال91

اين بازارچه در سال  1373تأسيس گرديد و از لحاظ موقعيت جغرافيايي در فاصله 113
كيلومتري شهرستان نهبندان و فاصله آن تا مركز استان  305كيلومتر ميباشد .بازارچه با سه
واليت نيمروز ،فراه و هرات افغانستان مرتبط است كه فاصله آن با واليت فراه  150كيلومتر و
هرات 400كيلومتر ميباشد .رويههاي گمركي جاري شامل صادرات و واردات قطعي و مرجوعی
ميباشد .اقالم عمده صادراتي این بازارچه عبارتند از سيمان ،پوره گوجه فرنگي ،پروفيل ،آب نبات،
انواع مصنوعات پالستيكي ،نخ ،تشك و البسه و ساير اقالم كااليي است .همچنین از اقالم وارداتي
آن می توان دام زنده از قبیل گاو ،شتر و گوسفند اشاره کرد.

نام بازارچه/گمرک
گلورده
(میل )73
ماهیرود
(میل )78
دوکوهانه

 -5بازارچه مرزي گلورده ( ميل )73

بازارچه مرزي ميل  73در فاصله  170كيلومتري شهرستان بيرجند و  75كيلومتري شهرستان
اسديه و در مجاورت پاسگاه مرزي ميل  73در زميني به مساحت  6هكتار از سال  72فعاليت خود را
آغاز نموده كه از همان ابتدا يكي از بازارچههاي موفق خراسان و شرق كشور بوده است .بازارچه مرزي

یزدان

جمع
بازارچه ها
گمرک
بیرجند
گمرک
میل 78
جمع گمرک

جمع کل
بازارچه مرزی

صادرات
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نرخ رشد
(درصد)

1391

1392

559

146

-74

88

-55
-

1391

1392

وزن (تن)

28504

8086

-72

ارزش (هزار دالر)

11838

4941

-58

198

وزن (تن)

120526

52051

-57

-

-

ارزش (هزار دالر)

52985

8587

-84

-

-

-

وزن (تن)

165

308

86

57

108

90

ارزش (هزار دالر)

327

567

73

52

301

474

وزن (تن)

101

24038

-76

374

1596

326

ارزش (هزار دالر)

10956

2688

-75

142

727

411

وزن (تن)

250593

84485

-66

1394

1851

33

ارزش (هزار دالر)

76108

16784

-78

1378

1117

-19

وزن (تن)

46484

224601

383

-

-

-

ارزش (هزار دالر)

36485

56974

56

-

-

-

وزن (تن)

87022

94407

8

-

-

-

ارزش (هزار دالر)

51104

73002

43

-

-

-

وزن (تن)

133507

319008

139

-

-

-

ارزش (هزار دالر)

87590

129976

48

-

-

-

وزن (تن)

384100

403493

5

1394

1851

33

ارزش (هزار دالر)

163698

146760

-10

1378

1117

-19
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یباشد:
به طور کلی بیشترین محمول ههای صادراتی از بازارچ ه های مرزی استان به شرح زیر م 
 -1مواد غذایی:
گروه کاالیی فوق مشتمل بر آبمیوه ،رب گوجه فرنگی ،کیک ،بیسکویت ،شکالت ،انواع کنسرو،
میوه و ترهبار ،خرما ،ماکارونی ،دلستر ،سرکه ،لواشک ،مربا ،ویفر و . ...
 -2مصنوعات فلزی و پالستیکی:
گروه کاالیی فوق مشتمل لوله گالوانیزه ،درب و پنجره آهنی ،کلمنآب ،کیسه پالستیک ،چکمه
پالستیکی ،پالستیک رول ،مصنوعات فلزی ،تانکر فلزی و . ...
 -3صنایع پتروشیمی و شیمیایی:
گروه کاالیی فوق مشتمل چسب چوب ،رنگ ،مواد پالستیک ،صابون ،مایع ظرفشویی و . ...
 -4صنایع نساجی:
گروه کاالیی فوق مشتمل بر نخ قالی ،پرز قالی ،موکت ،نخ پشم و . ...
 -5مصالح ساختمانی:
گروه کاالیی فوق مشتمل بر گچ ،سیمان ،پودر سنگ ،ایزوگام ،پشم شیشه،کاشی و سرامیک و . ...

 -6مصنوعات چوبی:
گروه کاالیی فوق مشتمل بر کمد  ،میز ،صندلی و . ...
 -7مصنوعات صنعتی و برقی:
گروه کاالیی فوق مشتمل بر پمپ آب کشاورزی  ،اجاق گاز ،سمپاش موتوری و . ...
 -8جوجه یکروزه:
گروه کاالیی فوق فقط شامل جوجه یکروزه برای صادرات میباشد.
پنج قلم عمده کاالهای صادراتی از گمرکات استان در سال 1392
نام کاال

ارزش(دالر)

وزن(کیلوگرم)

هیدروکربور سنگین

54.013.127

72.577.715

سیمان خاکستری

17.096.637

226.947.087

روغن پایه

16.405.485

18.218.610

موکت نمدی طرحدار

8.318.649

2.569.225

کاشی و سرامیک

7.700.398

28.681.764

منبع :اداره کل گمرکات استان فروردین 1393
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اقالم عمده کاالهای وارداتی از گمرکات استان در سال 1392
نام کاال

ارزش(دالر)

وزن(کیلوگرم)

تخم اسپند

569.388

1.423.470

شاهدانه بوداده

184.401

263.430

دام زنده

108.780

301.159

37.710

20.950

تخم آفتابگردان
منبع :اداره کل گمرکات استان  -فروردین 93

لهای استان ،جهت توسعه منطقه به
تبیین وضعیت گمرکات استان در آینده برخی پتانسی 
یباشد:
شرح ذیل م 
 -1این استان دارای معادن مختلف مس ،کرومیت ،آزبست ،منیزیت ،گرانیت و سایر سنگهای
زینتی است ،که میتوان به ذخایر عظیم سبز و موزائیکی ،منیزیت ،پنبه نسوز ،گل سفید اشاره نمود
که منحصراً در منطقه خراسان جنوبی میباشد.
 -2ف��رودگاه بیرجند به عنوان یک فرودگاه بینالملل��ی میتواند در افزایش مبادالت تجاری
بین کشورها بخصوص کشورهای افغانستان ،هندوستان و پاکستان تاثیر به سزایی داشته باشد.
 -3با توجه به فاصله و موقعیت ممتاز این استان نسبت به شهرهای مهم افغانستان از جمله
اناردره ،استان فراه ،شیندند ،استان هرات ،ادرسکن و قندهار ،وجود بازار پر مصرف افغانستان،
داشتن اشتراکات فرهنگی و قومی ،همسایگی با کشور افغانستان از فرصتهای طالیی این استان
است .افغانستان کشوری در حال بازسازی و رو به رشد است و بازار مصرف بسیاری از محصوالت
و فرآوردهها را در حال حاضر و آینده به خود اختصاص میدهد .سرمایهگذاران میتوانند از فراهم
بودن بازار مصرف تولیدات یا فروش خدمات و دانش فنی خود در این بازار بزرگ و کشورهای
همجوار اطمینان صددرصدی کسب کنند .فراهم بودن زمین ،آب ،برق ،راههای ارتباطی زمینی،

فرودگاه و زیر ساختهای مخابراتی و  ،ITدر دسترس بودن شبکه گاز طبیعی توسعه ظرفیت و
تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند و اتصال مرز استان به راه آهن سراسرس بافق  -مشهد که نقاط
صنعتی ایران را به هم متصل میکند ،از امکانات زیر بنایی مهمی است که در آینده نزدیک تمامی
نیازهای سرمایهگذاران را بر طرف خواهد ساخت.
 -4نظر به تولید برخی محصوالت استان نظیر زرشک ،زعفران ،انار ،پسته و عناب شرایط مناسبی
جهت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی مواد فوق و با اخذ مجوزهای الزم جهت انجام صادرات این
کاالها از استان باعث افزایش صادرات از استان میگردد.
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فصل  - 4سیمای تجارت استان

تعاونیهای استان
مشخصات عمومي شرکت هاي تعاوني فعال تأمين نياز توليدکنندگان ،مصرف کنندگان
و صنوف خدماتي در پايان سال
سال و
شهرستان

سربیشه  -گمرک ماهیرود

 - 5عملیاتی شدن محور ترانزیت و حمل و نقل شرق کشور که مرز رسمی گمرک ماهیرود و
یزدان جزء آن میباشند.
 -6توسعه مرز رسمی گمرک ماهیرود و راهاندازی رویههای ترانزیت و واردات قطعی و سایر
رویههای گمرکی میتواند باعث افزایش عملکرد گمرکات استان در زمینههای مختلف گمرکی و
رونق صنعت گردشگری استان گردد.
 - 7اخذ مجوز صادرات فرش و پسته از گمرک بیرجند عالوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان
باعث توسعه صادرات در استان است.
 -8احداث منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بیرجند کمک بزرگی به امر سرمایهگذاری و
اشتغال در استان مینماید.
 -9پیشینه منطقه در صنایع دستی بویژه فرش
 -10استقرار استان در مسیر شمال – جنوب و شرق  -غرب کشور و تأثیر آن در همه ابعاد توسعه
و بخصوص توسعه صادرات مواد معدنی از استان.
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تأمين نياز توليدکنندگان تأمين نياز مصرف کنندگان
شاغالن تعداد

تعداد

عضو

1382

12

2505

113

1383

13

2539

115

43

1384

14

2554

118

47

54532

1385

15

2608

118

49

55219

334

1386

16

3258

123

50

55254

336

2

1387

17

3265

128

51

55404

343

2

118

1388

17

3265

128

55

55618

369

3

135

12

1389

17

3265

128

59

55746

382

3

135

12

1390

21

3348

182

61

55856

396

3

135

12

1391

22

3355

186

61

55856

396

3

135

12

1392

23

3375

191

62

56356

399

4

142

15

بيرجند

6

182

24

19

18954

110

1

71

2

بشرويه

1

39

6

2

542

4

0

0

0

درميان

1

35

6

5

10794

17

0

0

0

سرايان

1

31

7

6

271

21

0

0

0

سربيشه

3

2457

36

8

9605

44

0

0

0

قاينات

2

54

6

6

3005

112

1

7

3

نهبندان

1

7

5

4

3292

19

0

0

0

فردوس

4

172

67

4

2039

22

0

0

0

طبس

3

371

24

6

5452

41

2

64

10

خوسف

0

0

0

1

121

2

0

0

0

7
2281
1
10
27
1
زيركوه
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عضو

تأمين نياز صنوف
خدماتي
عضو

شاغالن

42

44307

301

1

47

3

47202

304

1

47

3

321

2

118

5

2

118

5

118

5
5

65

شاغالن تعداد

مشخصات عمومي شرکت هاي تعاوني فعال خدمات در پايان سال
سال و شهرستان

تعداد شرکت

عضو

شاغالن

1382

21

518

132

1383

31

605

189

1384

37

753

395

1385

53

878

471

1386

76

1072

587

1387

101

1494

774

1388

145

1819

1029

1389

195

2217

1312

1390

256

2870

1680

1391

297

3401

2147

1392

302

3555

2173

بيرجند

73

1061

780

بشرويه

45

342

303

درميان

7

73

67

سرايان

66

509

370

سربيشه

13

96

89

قاينات

20

545

162

نهبندان

13

96

75

فردوس

12

177

60

طبس

48

611

238

خوسف

2

17

8

زيركوه

3

28

21

معدن سنگ گرانیت

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 5سیمای صنعت و معدن استان

فصل پنجم :سیمای صنعت و معدن استان

مأخذ :اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي -فروردین ماه1393
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فصل  - 5سیمای صنعت و معدن استان

صنعت
استان خراسان جنوبي در سال  ،1393تعداد  73کارگاه صنعتي دارای  10نفر کارکن و بيشتر
یعنی حدود  0/59درصد از کل کارگاههاي صنعتي کشور ( 42780کارگاه) و  0/44درصد از کل
شاغالن این کارگاهها در استان مشغول به فعالیت بودهاند .از  9329نفر شاغل در کارگاههاي
صنعتي دارای ده نفر کارکن و بيشتر استان نیز  18درصد در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و 43
درصد در تولید محصوالت کانی غیر فلزی مشغول به فعالیت بوده اند .از این مجموع ،تعداد 123
کارگاه ( 48درصد) و همچنین  54درصد شاغالن این کارگاهها در شهرستان بیرجند مشغول به
کار بودند.
توزیع شهرستانی واحدهای صنعتی (پروانه بهرهبرداری) استان خراسان جنوبی
شهرستان

تعداد

سرمایهگذاری(میلیون ریال)

اشتغال(نفر)

بشرویه

15

35440

178

بیرجند

208

4339272/14

5581

درمیان

4

118703

387

سرایان

18

41987

191

سربیشه

24

123227

460

فردوس

56

1015132

931

قاین

71

1221787 /45

1680

طبس

46

533800

937

خوسف

1

4325

40

زیرکوه

-

-

-

نهبندان

20

58731

200

463

7492404/59

10585

جمع
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توزیع شهرستانی طرحهای صنعتی (جوازهای تاسیس) استان خراسان جنوبی

شهرستان

تعداد

سرمایهگذاری (میلیون ریال)

اشتغال(نفر)

بشرویه

28

144665

302

166

5819282

3563

15

879128

472

36

1470248

918

فردوس

39

893509

1048

61

8931888

2702

قاین
نهبندان

52
29

6754361
352474

5726
528

زیرکوه

-

خوسف

10

984764

355

طبس
جمع

96

10554769

4285

36785088

19899

بیرجند
درمیان
سرایان
سربیشه

532
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معدن
استان خراسان جنوبي آمیزهای از انواع سنگهای آذرین ،رسوبی و دگرگونی مربوط به سنین
مختلف زمینشناسی است که همین سنین مختلف ،بروز فازهای مختلف کوهزایی و به تبع آن
کانیزایی را سبب گردیده است .این تنوع ،شکل گیری تعداد قابل توجهی از کانیهای اقتصادی
(فلزی ،غیرفلزی و سنگ های ساختمانی) را در اقصی نقاط استان باعث شده که آثار آن بصورت
 347پروانه بهرهبرداری با اشتغال 7054نفر ،تعداد  375پروانه اکتشاف برای 37نوع ماده معدنی و
تعداد  126فقره گواهینامه کشف با تنوع  39فقره ماده معدنی با ذخیره قطعی بالغ بر  887میلیون
تن در استان صادر شده است که در مجموع ذخایر قطعی مواد معدنی استان با احتساب معادن
دارای پروانه بهرهبرداری و گواهینامههای کشف معتبر بیش از1400میلیون تن(بیش از 1/4میلیارد)
بوده که رتبه هشتم کشور را به لحاظ معادن داراست .عالوه بر این طرحهای عمرانی و عملیات
اکتشاف مواد معدنی طی سالهای گذشته ،منجر به شناسایی و معرفی چندین مورد ذخایر معدنی
فلزی نظیر آهن ،مس شده است که نوید بخش فرصتهای جدید سرمایهگذاری در بخش معدن و
صنایع معدنی استان میباشد .آنچه مسلم است ساختار زمین شناسی استان در مقایسه با الگوهای
اکتشاف ،مبین پتانسیل قابل توجه خراسان جنوبی بویژه در ذخایر آذرین و رسوبی میباشد.
توزیع شهرستانی معادن (پروانه های بهره برداری) استان خراسان جنوبی
شهرستان

تعداد

میزان
ذخيره(تن)

استخراج
سالیانه(تن)

سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

اشتغال
(نفر)

بشرویه

5

24372000

135667

20896

44

20

18995500

254561

23668

109

14

38845000

377767

48847

166

25

6743200

178400

26786

124

40

22330778

211696

93873

401

32

13587750

318120

40651

164

28

97487907

1432634

59488

203

85
79

63825935
373276486

926314
3505950

314391
3197198

961
4472

خوسف

16

226804000

289833

51337

395

زیرکوه

3

1180000

30000

1450

15

جمع کل

347

887448556

660942

3878584

7054

بیرجند
درمیان
سرایان
سربیشه
فردوس
قاین
نهبندان
طبس

نمایی از شهرک صنعتی بیرجند
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مهمترین مادههای معدنی استان در رتبه اول ذغال سنگ ،منیزیت و خاکهای نسوز و در مرحله
بعدی بنتونیت وگرانیت را میتوان نام برد .البته معادن گرانیت سبز ،کرومیت و سنگ آهن ،مرمریت
و بازالت منشوری با توجه به اهمیتی که دارند به کشورهای مانند چین ،عراق ،ترکیه ،ارمنستان،
اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر میشوند.
معادن فعال استان برحسب نوع ماده معدني
نوع ماده
معدنی

تعداد

ميزان
ذخيره(تن)

استخراج ساليانه
(تن)

سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

اشتغال(نفر)

آهک

4

50835000

253500

5227

33

بازالت

1

575000

3000

223

5

بنتونيت

72

بوكسيت

1

21562287
34000

563151
6800

74734
386

365
7

پرليت

3

860000

9000

2405

17

تراورتن

11

توف

1

1132670

90234

51191

121

خاك نسوز

2600000

5000

977

4

خاك صنعتي

21

4468637

112300

23231

144

16

3967000

140500

12386

80

دیاتومیت

2
1

223000000
1213118

112667
3000

12198
558

19
6

سنگ چینی

23
1

25556000
200000

294300
9625

22959
4342

130
14

سیلیس

6

7366000

164700

12036

42

2

477400

17000

1033

13

8

2477000

48000

9880

45

8

445360

30546

15875

65

7

4740000

160000

9671

38

گل سفيد

69
2

63509800
3640

497085
160

262189
217

927
8

گارنت

1

1500000

60000

5766

10

مارن

3

90100000

1320000

16951

36

12
1

13194000

98000
100000

39622

129

18725

294

دولوميت
سنگ الشه

فلدسپات
كائولن
كروميت
گچ
گرانيت

مرمريت
مس

500000
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فصل  - 5سیمای صنعت و معدن استان

نوع ماده
معدنی

تعداد

ميزان
ذخيره(تن)

استخراج ساليانه
(تن)

سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

اشتغال(نفر)

منيزيت

30

3828295

178691

56156

274

والستونيت

1

3000000

3000

295

6

اهن

4

1286000

155333

55610

43

باریت

2

151500

7500

2697

17

پتاس

1

2700000

50000

732197

136

ذغال سنگ

20

352109749

2967950

2375150

3812

سولفات سدیم

1

600000

20000

398

32

فلورین

4

694000

24000

15100

117

مرمر

2

31100

5000

9176

18

جمع کل

347

887448556

7660942

387858437

7054
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از جمله برنامه های توسعه استان در بخش معدن ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی با توجه به
غنای ذخایر معدنی استان شامل موارد زیر است :
 فرآوری سنگ های تزئینی؛ کنستانتره زغالسنگ و زغال شویی؛ کک سازی؛ فرآوری بنتونیت؛ فرآوری منیزیت و کرومیت؛ فرآوری پرلیت؛ فرآوری کائولن؛ فرآوری زئولیت؛ فرآوری مس؛ فرآوری و تولید الیاف بازالت؛ -تولید پشم شیشه و پشم سنگ.

فصل  - 5سیمای صنعت و معدن استان

شاخص ها و نماگرهای بخش صنعت و معدن
عنوان شاخص یا نماگر

واحد

مقدار  /تعداد

تعداد جوازهای تأسیس صادر شده

فقره

532

میزان سرمایهگذاری جوازهای تأسیس

میلیون ریال

36785088

تعداد اشتغال جوازهای تأسیس

نفر

19899

تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  20درصد

فقره

122

میزان سرمایهگذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی 20درصد

میلیون ریال

6574531

تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  20درصد

نفر

4812

تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  40درصد

فقره

69

میزان سرمایهگذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  40درصد

میلیون ریال

5034076

تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  40درصد

نفر

3089

تعداد جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  60درصد

فقره

34

میزان سرمایهگذاری جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  60درصد

میلیون ریال

1217440

تعداد اشتغال جوازهای تأسیس با پیشرفت فیزیکی باالی  60درصد

فقره

1029

تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی

فقره

463

میزان سرمایهگذاری پروانه های بهره برداری صنعتی

میلیون ریال

7492404/59

تعداد اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی

نفر

10585

تعداد کارگاه های صنعتی (باالی  10نفر کارکن)

کارگاه

254

تعداد پروانه های بهره برداری معدن

فقره

347

میزان ظرفیت استخراج پروانه های بهره برداری معدن

هزار تن

7660942

میزان سرمایهگذاری پروانه های بهره برداری معدن

میلیون ریال

3878584

تعداد اشتغال پروانه های بهره برداری معدن

نفر

7054
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فصل  - 5سیمای صنعت و معدن استان

شهرکها و نواحی صنعتی استان

مساحت زمينهاي شهرك ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرک/ناحیه

مصوب

در حال واگذاري

داراي زمين

داراي سند
ثبتي

اراضي در
اختيار

نام شهرک/ناحیه
صنعتی

فاز
عملياتي

ورودی شهرک صنعتی بیرجند

شهرك ها و نواحي

زمين صنعتي

شركت شهركهاي صنعتي خراسان جنوبي در نهمین سال فعاليت خود با  9شهرك و  11ناحيه
صنعتي مصوب و  15شهرك و ناحيه صنعتي در حال واگذاري و دارا بودن  2171هكتار اراضي در
اختيار و  986هكتار زمين صنعتي به عنوان بستري آماده و مناسب اولويت اصلي سرمايهگذاران بخش
صنعت استان به حساب ميآيد .با عنايت به مصوبات سفر دوم و سوم هيأت محترم دولت به استان
در خصوص ايجاد 4شهرك صنعتي جديد ،احداث تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي قاين ،احداث
مركز خدمات فناوري و كسب و كار شهرك صنعتي بيرجند ،مطالعه يك خوشه صنعتي و ايجاد و
تكميل زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي استان اجرايي نمودن مصوبات مزبور از مهمترين
برنامههاي شركت به حساب ميآيد و عالوه بر آن پيادهسازي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره
شهركهاي صنعتي و تالش جهت دستيابي به اهداف توسعهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران در زمينه توسعه صنايع كوچك در زمينههاي تامين منابع مالي و سرمايهگذاري ،بازار و
امور بين الملل ،توسعه بنگاهها و كارآفريني و توسعه صنعتي و فناوري و توسعه پايگاه اطالعاتي شركت
و استقرار سيستم هاي  ،MISايجاد دفاتر مجازي ،ايجاد واحدهاي كارگاهي ،تلطيف فضاي فيزيكي
شهركها و نواحي صنعتي و تالش جهت توسعه و تعالي سازماني از طريق اجراي دورههاي آموزشي
كاركنان با ارتقاء سيستمهاي انگيزشي و برنامهريزي مناسب جهت استقرار ساختار سازماني و تامين
نيروي انساني و  ...محور اصلي برنامههاي شركت در حوزههاي مختلف را تشكيل ميدهد.

1

بيرجند1

1

1

1

1

333

334

232

2

قاين

1

1

1

1

100

99

56

3

نهبندان

1

1

1

1

225

100

69

4

سنگ سربيشه

1

1

1

1

37

37

32

5

فردوس1

1

1

1

1

200

200

144

6

بيرجند2

1

0

1

1

508

125

79

7

قاين2

1

0

1

1

100

34

24

8

فردوس2

1

0

1

0

42

0

0

9

خوسف

1

1

1

1

48

48

34

10

خضري

1

1

1

1

35

35

25

11

حاجي آباد زيركوه

1

0

1

1

49

0

0

12

سربيشه1

1

1

1

1

20

20

15

13

مود

1

1

1

1

36

36

21

14

سرايان1

1

1

1

1

88

40

28

15

سرايان2

1

0

1

0

50

50

31

16

درميان

1

1

1

1

30

30

18

17

باغ دهك بشرويه

1

1

1

1

60

60

38

18

طبس

1

1

1

1

148

135

101

19

عشق آباد

1

1

1

0

15

15

11

20

دیهوک

1

1

1

1

45

45

29

جمع استان

20

15

20

17

2169

2171

1444

ميانگين استانی

-

-

-

-

-

64

42

رديف
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واحدهاي به بهرهبرداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي برحسب نوع صنعت
( تا پایان سال )1392

2

قاين

12

0

0

9

3

3

0

0

27

3

نهبندان

2

0

0

3

5

0

0

0

10

4

سنگ سربيشه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

فردوس1

9

1

1

7

5

3

0

0

26

6

بيرجند2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

قاين2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

فردوس2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

خوسف

4

0

0

0

4

0

0

1

9

 10خضري

1

0

0

0

1

0

1

1

4

 11حاجي آباد زيركوه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 12سربيشه1

2

0

1

3

5

1

1

0

13

 13مود

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 14سرايان1

8

2

0

2

7

0

0

0

19

 15سرايان2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 17باغ دهك بشرويه

0

0

0

0

2

1

0

0

3

 18طبس

4

2

0

4

3

3

0

0

16

85

7

18

60

52

37

3

9

271

ردیف

نام شـهرک/
ناحیه صنعتی

غذايي و
آشاميدني

نساجي

سلولزي

شيميايي

كاني غيرفلزي

فلزي

برق و الكترونيك

خدمات

جمع

1

بيرجند1

43

2

16

32

17

26

1

7

144

16

درميان

جمع استان

زعفران  -محصول کشاورزی استان

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

فصل ششم :سیمای کشاورزی استان
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فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

وضعیت فعالیتهای کشاورزی در استان
استان خراسان جنوبی از نظر کشاورزی دارای منابع آبی شامل  3179حلقه چاه 2084 ،رشته
چشمه و  6197رشته قنات با تخلیه ساالنه  1243/41میلیون متر مکعب آب میباشد .استان
دارای  131751/3هکتار اراضی زیر کشت محصوالت زراعی با تولید  684631تن و 57468/6
هکتار سطح زیر کشت محصوالت باغی با تولید  106784تن میباشد .عمدهترين محصوالت
زراعي استان گندم ،جو ،پنبه ،زعفران ،چغندر قند ،سیب زمینی ،حبوبات ،محصوالت جاليزي
و نباتات علوفهاي و عمدهترین محصوالت باغی زرشک ،زعفران ،عناب ،پسته ،هسته دار ،زیتون،
سيب ،انار ،خرما ،انگور ،سنجد ،گل نرگس میباشد.
استان با سطح زیر کشت  38767هکتار و میزان تولید  1682تن گیاهان دارویی مقام سوم
کشوری را در تولید گیاهان دارویی به خود اختصاص داده است .در استان  800گونه گیاه
دارویی شناسایی شده است 70.مورد آن چون گیاهان چوبک ،بومادران جنوبی ،ناز بیابانی،
سوگند بیرجندی ،شصت عروس ،مستار ،زیبا کوتوله ،اسکن بیل خراسانی و پیچک درختچهای
از گونههایی نادر هستند.
عمدهترین گیاهان دارویی استان شامل آنغوزه ،شیرینبیان ،وشاء ،آویشن ،خاکشیر ،زیره سبز،
کلپوره ،درمنه ،بومادران ،بابونه ،کما ،آلوئه ورا ،سماق ،نعنا فلفلی و نعنای محلی ،به لیمو،
اسطخودوس ،رزماری ،کتیرا ،بادام کوهی ،هزار خار ،سیاه گینه ،چرخه ،عجوه ،جوبک هراتی،

تصویر آرشیوی

خرما  -محصول کشاورزی استان
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باریجه ،بنه ،ورک ،ارمک ،قدومه ،جعده ،گرگ تیغ ،چلیپای بیابانی ،قلیانک و اسفند رومی
میباشد.
همچنی��ن از لحاظ دام ،اس��تان دارای  3759864واحد دامی میباش��د که ع�لاوه بر تولید
نیاز اس��تان ،به س��ایر اس��تانهای همجوار نیز تولیدات آن ارسال می ش��ود .استان با 89799
بهرهبردار بخش کش��اورزی دارای تولید س��الیـانه  995101تـن انـواع محصـوالت کشاورزی و
دامی میباشد.
شاخص های بخش کشاورزی
ردیف

عنوان

میزان

1

سهم استان از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور سال  ( 89درصد استان در
شاخص)

1/3

2

سهم استان از مجموع اراضی زراعی آبی کشور سال ( 90درصد استان در
شاخص)

1/41

3

سهم استان از مجموع اراضی زراعی دیمی کشور سال  ( 90درصد استان در
شاخص)

0/25

4

سهم استان از وسعت مراتع کشور سال ( 90درصد استان در شاخص)

7/5

*5

جمعیت شاغل استان (نفر)

299444

*6

نرخ اشتغال ( درصد)

92/6

*7

جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزی (نفر)

78645

*8

فعالیت کشاورزی کشور در سال(درصد)

19

*9

فعالیت کشاورزی استان در سال( درصد)

34/3

10

سطح زیر کشت محصوالت باغی استان سال  ( 90درصد از کل کشور)

1/96

14

سهم استان در تولید محصوالت باغی سال ( 90درصد از کل کشور)

0/48

تصویر آرشیوی

محصوالت کشاورزی شاخص استان(سال )1391
ردیف

نام محصول

میزان تولید
ساالنه(تن)

درصد از تولید
کشور

رتبه در کشور

1

زرشک

14304

98/9

1

2

عناب

3344/4

94/3

1

3

زعفران

48/22

43

2

4

پنبه

28586

12

2

5

انار

34714

6

گل نرگس

 5/8میلیون شاخه

-

6

15

سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان سال ( 90در صد از کل کشور)

1

5

عسل

81/7

-

0/13

28

6

تخم مرغ

9466

0/65

23

16

میزان تولید محصوالت زراعی استان سال ( 90درصد از کل کشور)

0/6

7

گوشت قرمز

23069

2/15

12

مأخذ  :سازمان جهاد کشاورزی استان  -فروردین ماه 1393

8

شیر خام

127159

1/16

25

* اطالعات بر اساس سرشماری سال  1390می باشد.

9

گوشت مرغ

43084

2/5

18

مأخذ  :سازمان جهاد کشاورزی استان  -فروردین ماه 1393
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مزایا و قابلیتهای توسعه بخش کشاورزی استان
 -1استقرار استان در مسیر شمال -جنوب و شرق -غرب و تأثیر آن در تمامی ابعاد توسعه بهویژه
کشاورزی.
 -2وجود مزیتهای نسبی برخی تولیدات کشاورزی به ویژه رتبه اول در تولید زرشک و عناب ،رتبه
دوم در تولید زعفران ،رتبه پنجم در تولید گل نرگس محصوالت دامی مثل وجود چرخه کامل تولید
گوشت مرغ ،ذخایر غنی ژنتیکی دامی.
 -3امکان استفاده از دشتها و حاشیه کویر در پرورش دام نظیر شتر (حدود  15درصد جمعیت
شترکشور) و گوسفند بلوچی با تولید پشم بسیار مرغوب و بز کرکی با تولید کرک با ارزش اقتصادی
باال و همچنین تولید برخی محصوالت کشاورزی سازگار.
 -4برخورداری از دانش بومی و سنتی در استفاده بهینه از منابع آب و خاک و اختصاص مقام
اول کشوری در تعداد قنوات.
 -5امکان تشکیل و راه اندازی شرکت های سهامی زراعی و مراکز آموزش کشاورزی و مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی به منظور پرورش نیروی انسانی متخصص و اجرای طرح های
تحقیقاتی مناطق خشک و بیابانی.

فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

اولويتهاي سرمایهگذاری در بخش كشاورزي
1ـ احداث مجتمعهاي توليد گياهان داروئي؛
2ـ ايجاد باغها و مزارع مكانيزه كشت زرشك و زعفران؛
3ـ ايجاد مجتمعهاي بزرگ گلخانهاي و توليد انواع صيفي جات ،قارچ صدفي ،سبزيجات و  ...؛
4ـ احداث كشتارگاههاي صنعتي دام و طيور و صنايع جانبي(كنسروسازي)؛
5ـ احداث مجتمعهاي توليد مرغ و تخم مرغ و مر ِغ مادر؛
6ـ پرورش ماهيان گرمآبي و سردآبي؛
7ـ احداث دامداريهاي صنعتي؛
 -8ايجاد كارخانجات توليد كنسانتره و خشكبار ميوهجاتي نظير آلو ،انجير ،بادام ،كشمش ،عناب.

زراعت
سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان در سال زراعی ( 131751 ،)1390 -1391هکتار با
تولید  684631/3تن می باشد .عمدهترين محصوالت زراعي استان عبارتند از :گندم ،جو ،پنبه،
زعفران ،چغندر قند ،سیب زمینی ،حبوبات ،محصوالت جاليزي و نباتات علوفهاي.
محصوالت عمده زراعی استان در سال زراعی ()1390 -1391
نام محصول

گندم

جو

سیب
زمینی

پیاز

چغندر
قند

پنبه

سایر
دانههای نباتات
روغنی علوفهاي محصوالت

سطح زیر کشت
(هکتار)

50767

23672

210

223

1832

11074

392

17566

26015

میزان تولید
(تن)

81728

47295

2849

1981

42667

28586

234

388762

90529/3

مأخذ  :سازمان جهاد کشاورزی استان  -فروردین ماه 1393

عملکرد آبیاری تحت فشار در استان( سال )1391
آبیاری قطرهای
سطح( هکتار)

اعتبار اجرائی( میلیون ریال)

آبیاری بارانی
سطح( هکتار)

اعتبار اجرائی (میلیون ریال)

-

-

11854/5
338/7
مأخذ  :سازمان جهاد کشاورزی استان  -فروردین ماه 1393
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باغبانی

محصوالت شاخص کشاورزی استان

کل سطح زیر کشت محصوالت باغی استان در سال 57468/59 ،1391هکتار با تولید
106784/1تن می باشد که از این میزان  47375/59هکتار به کشت محصوالت باغی آبی و
 10093هکتار به کشت محصوالت باغی دیمی اختصاص داشته است .عمده ترین محصوالت باغی
که استان در تولید آن از پتانسیل باالیی برخوردار است ،عبارتند از :زرشک ،زعفران ،عناب ،پسته،
هسته دار ،زیتون ،سيب ،انار ،خرما ،انگور ،سنجد و گل نرگس.

زرشک

محصوالت عمده باغی استان سال زراعی( )1391
نام محصول

سیب

هستهدار

خرما

پسته

انگور

انار

زیتون

سایر
محصوالت

سطحزیر
کشت(هکتار)

145

1134

2088

16501

3240

4339

873

29148/59

میزان
تولید(تن)

650

5570

6072

13705

11634

34714

163

34276

مأخذ :سازمان جهاد کشاورزی استان -فروردین ماه 1393

زرشك با نام علمی« »BerberisvulgarisLاز تیره «»Berberidaceae؛ گلي است كه طول آن
به  9پا ميرسد و داراي شاخههاي خاكستري است .برگهاي آن داراي دندانههاي سوزني است .بين
ماههاي فروردین و خرداد غنچهها و گلهاي زرد روشن از آن جوانه ميزنند .اين غنچهها و گلها در
فصل پاييز رنگ قرمز گيالسي به خود ميگيرند كه به صورت بوتههاي خميده رشد ميكنند .مصرف
طبي زرشك به دورة مصر باستان ميرسد كه فراعنه و ملكهها ،اين گياه را با تخم رازيانه به منظوردرمان
طاعون مصرف ميكردند .سبوس و ريشة زرشك حاوي انواع بسياري از مواد شيميايي به نام «آلكالوئيد
ايزوكينولين» است .دانشمندان و محققان اين تركيبات را در طول ساليان متمادي مورد تحقيق و
بررسي قرار دادهاند و پيبردند كه آنها در واقع خواص آنتي بيوتيكي دارند .برخي از آنها باعث پايين
آوردن تب ،كاهش تورم و فشار خون شده و به تنظيم ضربان قلب و انقباض عضالت قلب كمك ميكنند.
خواص مهم گیاهی و دارویی زرشک
امروزه گفته ميشود اين گياه درد مفصلي ،روماتيسم و تورم ناگهاني پسوريازيس را تسكين ميبخشد.
انواع عفونتهايي كه زرشك ميتواند در درمان آنها مؤثر واقع شود عبارت است از :عفونتهاي
مخمري و اسهال ،عفونت گلو ،مجاري ادراري ،مجاري معده اي -روده اي ،ريهها .از زرشك رسيده

زرشک  -محصول کشاورزی استان

درمیان  -باغ های زرشک
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میتوان براي تهيه مربا استفاده نمود يا آنرا همانند «قرقاط» مصرف کرد.
زرشک از جمله مهمترين توليدات باغي استان بوده و با سطح زیرکشت  13406هکتار و میزان تولید
 14304تن با 98/9درصد از تولید کشور در سال  91رتبه اول کشوری در تولید این محصول را به خود
ن قائنات محل اصلی کاشت اين محصول است.
اختصاص داده است .شهرستا 
زعفران

زعفران به نام علمي « »Crocussativus Linnaeusاز خانواده زنبقيان با گلهای زیبای بنفش
لهای سهشاخه رنگین با رایحه دلانگیز که مصارف خوراکی و دارویی و رنگی دارد
رنگ و کال 
و مهمترين محصول باغي خراسان جنوبي بوده که به دلیل شرایط جغرافیایی استان توليد آن از
پتانسيل بااليي برخوردار است ،از این محصول به نام طالي سرخ یاد میگردد .تکثیر گیاه از طریق
پیاز انجام میگیرد .قسمت مورد استفاده زعفران همين كالله زعفران است.كالله زعفران داري رنگ ،طعم،
و عطر دلپذيري است كه هر يك از اين ويژگيها مربوط به يك دسته از مواد آلي شيميايي است .ب ه طور
خالصه رنگ زعفران مربوط به تعداد زيادي از رنگدانههاي محلول در آب شامل كروسين()Crocineو
كروستين( )Crocetineو نيز محلول در چربي شامل ليكوپن()Lycopeneو كاروتن( )Caroteneمیباشد.
طعم تلخ مطبوع زعفران مربوط به مادهاي ب ه نام پيكروكروسين( )Picrocrocineو عطر زعفران مربوط به
روغنهاي فرار آن ميباشد كه اين اسانسها به سادگي اكسيژن جذب نموده به مايع غليظ و قهوهاي رنگي

زعفران  -محصول کشاورزی استان

فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

به نام سافرانال تبديل میشوند .زعفران عالوه بر مواد شيميائي فوقالذكر داري ويتامينهای  B1و  B2و
مقاديري از مواد معدني است .بر اساس آخرين اطالعاتي كه از مطالعه چندين مقاله علمي به دست آمده
است ماده رنگي كروستين زعفران در مورد جلوگيري از پيشرفت سرطان در حيوانات آزمايشگاهي بسيار
مؤثر بوده است .نكته ديگري كه محققين عنوان نموده اند عبارت از آن است كه زعفران از سكتههاي قلبي
جلوگيري مینمايد و نقش آن در اين مورد جلوگيري از لخته شدن خون میباشد.
خواص مهم گیاهی و دارویی زعفران:
 -1زعفران برای ایجاد فرح و شادی ،تحریک اشتها و هضم غذا مفید است ولی در عین حال اثر
قابض داشته و ممکن است ایجاد یبوست کند.
 -2زعفران طبیعت گرم دارد و مقوی حواس بوده و همچنین یک نشاط آور قوی است؛ لذا برای
رفع هم و غم اثر قاطع دارد.
 -3مسکن سرفه و برونشیتهای مزمن است ،زیرا بر روی انتهای اعصاب حبابهای ریوی اثر بیحسی دارد.
 -4خوردن زعفران برای تسکین درد دندان ،رفع حاالت تشنجی و بیخوابی مفید است و
چنانچه همراه با عسل خورده شود ،برای رفع سنگ کلیه ،سنگ کیسه صفرا ،رفع انسداد کبد و
طحال و هم چنین تسریع زایمان مفید است.
سطح زیر کشت این محصول در استان  13902هکتار بوده و استان با تولید  48/22تن رتبه
دوم کشوری در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است .برای تهیه یک کیلو زعفران نیاز

بسته بنـدی زعفـران
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به حدود  500000گل میباشد و در صورتی که شرایط فراهم باشد ،از هر هکتار زمین میتوان
 7تا  10کیلو گرم زعفران برداشت کرد .درحال حاضر مناطق عمده كشت زعفران در استان
شهرستانهاي نهبندان ،بيرجند ،قاين ،فردوس و بخش دیهوک شهرستان طبس میباشد.
عناب

عناب از جنس «  »Zizyphusو از نوع « »jujubaو از خانواده « »Ramnaceaeمیباشد و به
صورت ارقام اهلي و وحشي در ايران ،افغانستان ،چين ،هندوستان و الجزاير وجود دارد .زيستگاه
اين گياه را منطقه خاورميانه بهويژه كشورهاي ايران و افغانستان میدانند .عناب درختي است
خاردار كه در مقابل سرما و گرما مقاوم میباشد .سازگاري اين درخت در مقابل شرايط سخت
اقليمي و نوع خاك سبب شده كه كشت آن در مناطق سردسير نيز توسعه يابد .عناب در اكثر
روستاهاي بيرجند و در زمينهاي نامرغوب میرويد و حاصل بالنسبه رضايت بخشي توليد میكند.
ليكن مانند هر گياه ديگري در زمينهاي خاكي و حاصلخيز و در شرايط آبياري مطلوب ،حاصل
بيشتر و بهتري ايجاد میكند .طول اين درخت بسته به موقعيت به  6تا  10متر میرسد.
خواص مهم گیاهی و دارویی عناب:
ميوه عناب مصارف خوراكي و دارویي دارد اين محصول داراي خواص دارويي بسياري است از
جمله آسم ،تنگي نفس ،سرطان ،تببر ،مسکن ،اشتها آور ،هضم غذا و  . ...ميوههاي ريز ارقام وحشي
عناب به مقدار زيادي داري ويتامين  cمیباشند 1750( .ميلي گرم در100گرم) ،ميوههاي درشت
ي گرم در100گرم).
ارقام پرورشيافته داراي مقادير كمتري از ويتامين  Cهستند 500( .تا  750ميل 

ليكن با اين وجود ميزان ويتامين  Cآنها ده برابر ميزان ويتامين  Cليموترش میباشد .عناب عالوه
بر ويتامين  Cداري ويتامين  Pو پكتين و مقادير زيادي آهن ،مس و پتاس میباشد كه جملگي در
ساختن هموگلوبين خون مؤثر میباشند.
يك درخت عناب در فضاي باز و مواظبت كافي  80تا  100كيلوگرم عناب میدهد .بهتر است
عناب بر روي درخت خشك شود تا از كيفيت بهتري برخوردار باشد ،ليكن ترجيحاً پس از برداشت
بايد چند روزي در مقابل آفتاب قرار گيرد .چوب عناب به رنگ قرمز خوش رنگ میباشد و به لحاظ
رنگ قشنگ و سختي چوب آن به دليل محکمي و استحكام در صنايع نجاري ،در ساخت مبلمان
و اشياء زينتي از قبيل مجسمه ،عصا و نيز منبّت كاريها و دسته پيپ و در صنایع کشتيسازي و
ساخت انواع آالت موسيقي کاربرد دارد .استان با سطح زیرکشت  2161هکتار و میزان تولید3344
تن و با اختصاص  94/3درصد از تولید کشور ،رتبه اول کشوری را در تولید این محصول به خود
اختصاص داده است.
انار

انار داراي شاخههاي بدون تيغ و يا كمي تيغدار مىباشد .ارتفاع اين درخت به  2تا  5متر میرسد.
گونه (گراناتم) داراي ارقام بسيار متعددي میباشد كه هر يك از آنها خصوصيات مخصوص به خود
را دارند .انار ،انگور ،انجير و پسته از درختان حاشيه كوير محسوب میشوند و از اين رو به فراواني
در مناطق شرقي و جنوبي بيرجند ،كشت آنها متداول و مرسوم است.
سطح زیـر کشت انار در استان در سال  4339 ،1391هکتار با میـزان تولید 34714تن میباشد.

انار  -محصول کشاورزی استان

عناب  -محصول کشاورزی استان
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فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

دامپروری
وضعیت دامپزشکی استان
تعداد

خصوصی

دولتی

درمانگاه

کارخانه داروسازی(واحد)

داروخانه دام(باب)

بیمارستان دام(تعداد)

سیار

ثابت

خصوصی

دولتی

مرزی

کل استان

بین استانی

2

8

12

0

16

0

خانه های بهداشت دام

شرح

آزمایشگاه
دام

پست
قرنطینه

2

10

25

35

2

2

0

کلینیک

دامپزشک
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وضعیت کشتارگاه های دام استان در سال 91
تعداد کشتارگاه فعال

شرح

تصویر آرشیوی

میزان کشتار (تن)
گوسفند
تعداد وزن

-

-

بز و بزغاله
تعداد

گاو /گوساله

وزن تعداد وزن

طیور
تعداد

شتر
وزن

تعداد وزن

تعداد

ظرفيت (رأس/روز)

-

-

بيرجند

1

70

2

4000

191 1196 109 9981

0

0

332

65

قاين

1

20

1

2000

290 1384 89

0

0

251

34

نهبندان

1

10

0

0

289

99

سرايان

1

10

0

0

سربيشه

1

10

0

0

درميان

1

0

1

2000

فردوس

2

25

0

0

بشرویه

1

10

0

0

طبس

1

20

0

0

زیرکوه

0

0

0

0

خوسف

0

0

0

0

جمع

10

175

4

8000

نیمهصنعتی

1

163 11989

سنتی

9

260 12673

جمع کل استان

10

15939 8299528 481 2580 198 16389 323 24662

-

6408

-

-

14939 8299528

ماخذ:اداره کل دامپزشکی استان -فروردین ماه 1393

صادرات محصوالت دامی از گمرکات استان

2
3

کشتارگاه دام
تعداد

صنعتی

1

شهرستان

کشتارگاه طیور
ظرفيت (قطعه/ساعت)

-

ردیف

كشتارگاه هاي دام و طيور سطح استان

شرح کاال

وزن خالص (تن)

مرغ منجمد

764

خوراك طيور

485

جوجه يك روزه

 1744500قطعه

ماخذ:اداره کل دامپزشکی استان -فروردین ماه 1393
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طرح های دارای مزیت در بخش دامپروری

صنايع وابسته به دامداري تحت نظارت دامپزشكي در سال 92
عنوان

پرورش وتوسعه مرغ بومی

ظرفيت
روزانه (تن)

واحد
بستهبندي
گوشت قرمز
و مرغ

ظرفيت
(تن در
سال)

كارخانه
خوراك دام
و طيور

ظرفيت
(تن در
سال )

بيرجند

2

10

3

4000

4

1000

قاين

9

30

1

500

2

450

نهبندان

0

0

0

0

0

0

سرايان

2

10

0

0

2

500

سربيشه

2

10

0

0

1

200

درميان

0

0

0

0

0

0

فردوس

2

10

0

0

1

200

بشرویه

2

25

0

0

2

200

طبس

3

30

1

1000

1

150

زیرکوه

0

0

0

0

0

0

شهرستان مركز جمع
ْ
آوري شير

فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

طبق محاس��بات انجام ش��ده پرورش مرغ بومی در مقایس��ه با فعالیت صنعتی(تولید گوشت و
تخممرغ) هزینه کمتری دارد .زیرا بیماریهای مهم طیور ،خاص مرغداریهای صنعتی است و در
شرایط پرورش مرغ بومي اهمیت زیادی ندارد .بدیهی است پرورش مرغ بومی دارای تأثیر مثبت بر
درآمد خانوار میباشد و صرفهجویی در هزینههایی مانند استخدام کارگر و دیگر هزینههای باالسری
از جمله نداشتن تکنولوژی گران قیمت ،پایین بودن هزینهای جایگاه و ...با سرمایه اندک میتوان
تولید مناسب و درآمد مکفی داشت.
هزينه مورد نياز جهت اجراي طرح توسعه پرورش مرغ بومي دراستان
روستا

تعداد
نمونه
الگویی

اعتبار
واحد
(میلیون
ریال)

اعتبار کل
(میلیون
ریال)

کمک
بالعوض
(میلیون
ریال)

مشارکت
(میلیون
ریال)

خوسف

4

10

0

0

0

0

بیرجند

100

200

10

2000

1000

1000

جمع

26

135

5

5500

13

2700

سرایان

33

66

10

660

330

330

سربیشه

109

218

10

2180

1090

1090

درمیان

96

192

10

1920

960

960

قاین

110

220

10

2200

1100

1100

نهبندان

120

240

10

2400

1200

1200

25

50

10

500

250

250

40

10

400

200

200

10

2000

1000

1000

2400

1200

1200

500

500

8830

8830
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وضعیت کارخانجات خوراک استان در سال 1392

شهرستان

کارخانجات خوراک

تعداد

دام

11

طیور

2

فردوس

آبزیان

1

کنسانتره

0

بشرویه

20

تبدیل ضایعات

0

زیرکوه

100

200

پودر ماهی

0

خوسف

120

240

10

پودر استخوان

0

طبس

50

100

10

1000

ژالتین

0

جمع

883

1766

-

17660

2

سایر کارخانجات
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فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

تعداد طرح و سرمايه مورد نياز جهت پرورش و توسعه شترمرغ در استان

پرورش و توسعه شتر مرغ

افزایش جمعیت جهان و لزوم پروتیین مورد نیاز انسان ،استفاده از منابع غذایی بیشتر و
ی کردن
تکنولوژی برتر را طلب میکند .همین مسأله سبب شده است که در دنیای امروز ،اهل 
حیوانات مفید مختلف و استفاده بهینه از آنها به عنوان منابع غذایی مورد نظر واقع شود .در این
خصوص صنعتی کردن پرورش شترمرغ به لحاظ هزینه کم ،راندمان باال و مقاوم بودن اهمیت
زیادی پیدا کرده است.
شرایط اقلیمی:
با توجه به اهمیت اقلیمی و آب و هوایی استان خراسان جنوبی و قابلیتهای بالقوه موجود ،از
نظر زمینشناسی و نوع خاك ،الزم است طرح های متناسب با شرایط موجود منطقه مطالعه و
اجرا گردد.
خراسان جنوبي با توجه به آب و هوای خشک و کم رطوبت بسیار مستعد برای پرورش شترمرغ
بوده و پرورش دهنده با بيماريهاي خاص ماكيان باالخص مشکالت تنفسی و گوارشی در دوران
اولیه زندگی شترمرغ مواجه نخواهد گردید.

شهرستان

تعداد
طرح

سرمايه ثابت
هر طرح
(ميليون ريال)

سرمايه در
گردش هر طرح
(ميليون ريال)

كمك فني
كل سرمايه
اعتباري  8درصد
(ميليون ريال)
(ميليون ريال)

بیرجند

10

6560

4460

110200

30856

سرایان

10

6560

4460

110200

30856

سربیشه

15

6560

4460

165300

46284

درمیان

10

6560

4460

110200

30856

قاین

10

6560

4460

110200

30856

نهبندان

20

6560

4460

220400

61712

فردوس

10

6560

4460

110200

30856

بشرویه

15

6560

4460

165300

46284

زیرکوه

10

6560

4460

110200

30856

خوسف

15

6560

4460

165300

46284

طبس

20

6560

4460

220400

61712

جمع

145

-

-

1597900

447412
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پرورش و توسعه شتر

در میان موجودات سازگار که میتوانند مشکالت کم آبی و گرمای شدید و طاقت فرسا و سرمای
شدید و طوفانهای شن و ماسه را تحمل کند و خود را با اين شرایط آب و هوایی ایران تطبیق دهد،
شتر سازگارترین حیوان است و کمتر حیوانی قادر است در دماهای بسیار باال با خوردن آبهای شور
و بعضاً تلخ به حيات ادامه دهد.
شتر حیوانی است نشخوارکننده و پستاندار که در راسته زوج سمان ،خانواده اشتران و دونس
کاملوس و النا قرار دارد که جنس کاملوس شامل دوگونه شتر یک کوهانه و شتر دوکوهانه
میباشد .معموالً نژادهای مختلف شتر در ایران بیشتر شامل نژادهای شتر بلوچ ،کلکو ،ترکمن،
شام ،نجدی ،حبشه و توسن است.
مزرعه پرورش شتر مرغ
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فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

جدول  : 2برآورد هزینه ها و درآمدهای یک واحد پرواربندی شتر

(با ظرفیت  50نفر)

هزینه های طرح شامل
سرمایه در گردش

 1400میلیون ریال

سرمایه ثابت

 600میلیون ریال

جمع

 2000میلیون ریال

ایجاد شغل مستقیم

 2نفر

فروش ساليانه

 2160میلیون ریال

درآمد خالص در سال

 540میلیون ریال
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جدول  :3واحدهای دارای مجوز پرواربندی شتر در سطح استان
پرورش شتر در کویر

ظرفیت

تسهیالت
سرمایه ای

تسهیالت
سرمایه
درگردش

 8درصدكمك
فني اعتباري

1

بیرجند

5

50

7000

3000

2800

2

قاین

12

50

16800

7200

6720

3

نهبندان

62

50

86800

37200

34720

4

سربیشه

0

0

0

0

0

5

سرایان

17

50

23800

10200

9520

6

فردوس

4

50

5600

2400

2240

7

بشرویه

13

50

18200

7800

7280

8

زیرکوه

25

50

35000

15000

14000

9

خوسف

38

50

53200

22800

21280

10

طبس

50

50

70000

30000

28000

ردیف نام شهرستان

جدول  : 1زیستگاه های شتر در سطح استان
وسعت مرتع
ردیف نام شهرستان
(هکتار)

وسعت جنگل
(هکتار)

تعداد آبشخور

تعداد چاه ها
عمیق

دستی

1

بیرجند

1703086

90168

20

6

142

2

قاین

912080

451576

3

15

28

3

نهبندان

1337380

628233

100

-

62

4

سربیشه

576557

141235

-

58

-

5

سرایان

766255

41662

1

-

12

6

فردوس

321535

21951

5

-

-

7

بشرویه

345739

63600

3

-

-

8

طبس

2113653

51832

10

-

25
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جمع

تعداد

226

-

316400
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شیالت

جدول : 4مجتمعهای شترداری در حال احداث استان
نام مجتمع

ظرفیت

تعداد
واحد

مساحت

فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

پيشرفت فيزيكي زير
شهرستان
ساختها

مجتمع شترداری سرچاه عماری 2500

99

 30هکتار

بیرجند

 12درصد

مجتمع شترداری نهبندان

2500

56

 20هکتار

نهبندان

 80درصد

مجتمع شترداری خور

2500

84

 30هکتار

بیرجند

 75درصد

وضعیت تولید ماهی در استان

نام
واحد
گرمابی
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پرورش و توسعه بز کرکی

در شهرستانهاي سربيشه ،درميان و نهبندان خراسان جنوبي بيش از يكصد هزار بز كركي توسط
دامداران پرورش داده ميشود كه با شرايط سخت محيطي منطقه تطابق يافته و از پتانسيل بااليي در
توليد كرك برخوردارند .وزن بيده(مو و کرک) چيده شده از اين توده ژنتيكي ساليانه بطور متوسط بيش
از  453گرم (در شرايط پرورش در ايستگاه ) با بيـش از  53درصد كـرك و با ظرافت 17-19ميكـرون و
طول 50-60ميليمتر توليد مينمايد .وزن تولد بزغالهها در شرايط ايستگاه 2/11كيلوگرم بوده ،توليد شير
در اين توده در شرايط تغذيه خوب تا  1200گرم در روز مشاهده گرديده است .بزها داراي شاخ و اغلب به
رنگ سیاه ميباشند ،ولي ساير رنگها نيز در بزها مشاهده ميگردد که نشان دهنده عدم انتخاب توسط
انسان میباشد .كرك توليدي توسط واسطهها از دامداران خريداري و به خارج از كشور صادر ميگردد.

سردآبی

محیط فعالیت

تولید
(تن)

تعداد
مزارع

وسعت

(هکتار /مترمربع)

تعداد
شاغلین

بندهای خاکی

7

2

23

مزارع خرد

495

409

49/5

2
109

مزارع انفرادی

50

2

0/13

مزارع خرد

26

3

0/11

14

استخرهای دومنظوره

224

101

10/02

70

مدار بسته

-

-

-

-

محیط محصور

-

-

-

-

گرمابی

25

4

19

2

سرد آبی

-

-

-

-

گرمابی

-

-

-

-

سرد آبی

300

106

10/26

92

گرمابی

527

415

91/5

113

سرد آبی و گرمابی

827

521

101/76

205

نیمهطبیعی(سدها) خاکی
منابع آبی

جمع
جمع کل

طبیعی

8
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مقدار صيد و توليد آبزيان بر حسب نوع (تن)
سال

سربیشه  -پرورش بز کرکی

آبهاي داخلی

١٣٨٢

مزارع پرورش ماهي
٨٦

منابع طبيعي و نيمه طبيعي
٧

جمع
٩٣

١٣٨٣

١٢٨

١٠

١٣٨

١٣٨٤

١٤٥/٣

١٧

١٦٢/٣

١٣٨٥

٢١٠/١

٥٨/٣

٢٦٨/٤

١٣٨٦

٣٥٧/٧

٤٤/٨

٤٠٢/٥

١٣٨٧

٤٠٤

٢٤

٤٢٨

١٣٨٨

٤٧٨

٢٤

٥٠٢

1389

540

30

570

1390

640

25

665

1391

795

32

827
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پرورش ماهي (تن)
استخر

سال

توليد (تن)

تعداد

مساحت (هکتار)

١٣٨٢

٧٠

١٨

٩٣

١٣٨٣

١٠٣

٢٦

١٣٨

١٣٨٤
١٣٨٥
١٣٨٦

٧٦
١٠٤
١٦٩

١٩/٩٥
٣٨/٥٢
٦٦/٧٣٧

١٦٢/٣
٢٤٠/٤
٤٠٢/٥

١٣٨٧

١٦٩

٦٦/٧٣٧

٤٠٢/٥

١٣٨٨
1389
1390
1391
بيرجند
خوسف
درميان
سرايان
سربيشه
قائنات

٢٧٥
360
373
521
61
26
32
41
23
37

٦٥/٧١١٣
73/1
78/54
101/81
12/5
6/14
2/64
9/28
2/71
8/54

٥٠٢
570
665
827
73
61
48
48
65
131

زیرکوه

36

18/17

72

نهبندان
فردوس
بشرويه
طبس

46
51
29
139

9/05
10/6
6/52
15/66

104
124
75
26

تصویر آرشیوی  -استخر پرورش ماهی

مأخذ :سازمان جهاد کشاورزی استان -فروردین ماه 1393

وضعیت ماشین آالت کشاورزی
شرح

انواع
تراکتور

انواع
گاوآهن

انواع
کمباین

تعداد

5089

5098

95

تیلر

دروگر

334 4886

انواع
کودپاش

انواع سم
پاش

دیسک

346

2883

1316
تصویر آرشیوی
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هزار تن

هزار هکتار
هزار هکتار
هزار هکتار
هزار هکتار
هزار هکتار
کیلو متر

هزار اصله

هزار هکتار

هزار هکتار
هزار اصله
هزار اصله

حفاظت و قرق (مرتع ،بیابان ،آبخیزداری)
(استانی ،ملی)

جنگلکاری و احیاء
جنگل ها و توسعه فضای (سبز) نهالکاری
هکتار

560

225
66/5
38/138
5/2618
1/001
0/16

802/23

2/996
211/03
119/5

26/4

4

565

400
145
20/682
7/933
7/501
0/16

1412/7

2/08
332
477/2

34/212

4/6

625

350
139
10/815
6/7795
5/7141
0

1130/5

2/6
614/5
392

26/546

47/5

638

146/35
41/77
18/33
3/6655
10/591
50/5

652

100
52
22/78
1/327
2/009
147/9

200

638

342/2
62/53
24/402
5/4
5/646
2/75

954/5
354/5

5/37
400
107
3/438
470
113

4/2625
400
275

33/598
40/664
39/44

391/2

300
25/584
40/092
1/603
1/51
127/4

189/5

5/25
400
50

30/278

652

62/4
2/34
3/434
1/231
0/608
12

0

0
167/2
63/25
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0

کل استان

15090008

477942

8503099 1605491

4464497 58141

24821

0

زیر کوه

825983

33805

62248

380702

327

23229

2799

0

خوسف

1602759

33599

385121

1382668

828

97049

5146

عنوان فعالیت

طبس

5551208

12921

83469

2126300

5498

3344241

0

1384

بشرويه

٥٩٩٣٠٠

١٨٧٤٣

٦٣٦٠٠

٣٤٥٧٣٩

١٠٥٠

١٦٩٦٦٨

٥٠٠

سال

فردوس

٤١٠٣٠٠

٣٤٧٦٣

٢١٩٥١

٣٢١٥٣٥

٥٥١

٣٠٩٨٦

٥١٤

سال
1385

نهبندان

٢٦٠٩٤٠٠

٣٠٥٠٧

١٣٣٧٣٨٠ ٦٢٨٢٣٣

٤٣١

٦٠٤٧٦٤

٨٠٨٥

سال
1386

قائنات

756717

127389

66455

531378

1714

28078

1693

سال
1387

سربيشه

٨١٩٩٠٠

٤٠٩٥٦

١٤١٢٣٥

٥٧٦٥٥٧

١٧٥

٥٨٩٢٢

٢٠٥٥

سال
1388

سرايان

٩٣٤٢٠٠

٤٤٦٤٥

٤١٦٦٢

٧٦٦٢٥٥

٥٤٥

٨٠٥٨٥

٥٠٨

سال
1389

درميان

٥٧٩٧٠٠

٥٤٧٥٧

١٠٤٨١٨

٤١٤١٦٧

٥٠٤

٢٥٣٠

٢٩٢٤

سال
1390

بيرجند

400541

45857

6699

320418

2535

24445

587

سال
1391

شهرستان

جمع

اراضي
زراعي

جنگل

مرتع

اراضي
مسکوني

بيابان

سطوح آبي
و بستر
رودخانه

واحد

مساحت استان بر حسب وضعيت اراضي ( ١٣٨٨هکتار)

فعالیت های انجام شده در زمینه مرتع داری و اصالح مراتع ،حفاظت آبخیزها،تثبیت شن های روان و بیابان زدایی

 96/57درصد از مساحت استان یعنی معادل  14573087هکتار ،عرصه منابع طبیعی شامل
اراضی جنگلی  1605491هکتار ،عرصههای مرتعی  8503099هکتار ،پدیدههای بیابانی4464497
هکتار می باشد .استان با وجود محصوالت فرعی جنگلی و بویژه مرتعی با تنوع گسترده با سطحی
معادل  161630هکتار را محصوالت غیر چوبی نظیر آنغوزه شیرین ،آویشن و وشاء(کندل) را
که قابلیت برداشت صنعتی دارند ،از مزیت ویژهای برخوردار است .اجرای پروژههای مشترک
بینالمللی در سطح استان از سال 1368با پروژه احیاء منابع طبیعی جنوب خراسان(آهنگران)
شروع و در سال  2003میالدی با اجرای پروژه بینالمللی ترسیب کربن ادامه یافت و هماکنون نیز
با اجرای پروژه مشترک بین المللی در منطقه سه قلعه سرایان ( )M.F.L.Sادامه دارد.

عملیات بیولوژیک آبخیزداری
تولید نهال جنگلی
تولید نهال مرتعی
تولید نهال بیابانی
(ریشهای و گلدانی)
ممیزی و تنسیق مراتع
تهیه طرح های مرتعداری
اجرای عملیات آبخیزداری( استانی،ملی)
تثبیت شن های روان و بیابان زدایی
اجرای عملیات پخش سیالب با آبخیز داری
ایجاد کمربند حفاظتی
تولید علوفه در عرصه های مرتعی و غیر مرتعی
دارای بهره بردار ذیحق

جنگل و مرتع

فصل  - 6سیمای کشاورزی استان

-5پروژه های سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و دامپزشکی استان
محل اجرا

وضعیت پروژه

عنوان پروژه

ردیف
1

توسعه شرکت سهامی زراعی سهل آباد

فردوس

امکان سنجی ،زمین ،امکانات زیربنایی،
مجوزهای قانونی

2

توسعه شرکت کشت و صنعت پدیده سبز
بیرجند

بیرجند

امکان سنجی ،زمین ،امکانات زیربنایی،
مجوزهای قانونی

3

توسعه شرکت سهامی زراعی ایثارگران
خوشاب

قاین

امکان سنجی ،زمین ،امکانات زیربنایی،
مجوزهای قانونی

4

توسعه شرکت سهامی زراعی ایثارگران
سرچاه عماری

سرایان

امکان سنجی ،زمین ،قرارداد مشارکت،
مجوزهای قانونی

5

بسته بندی عسل

درمیان

امکان سنجی ،زمین ،امکانات زیربنایی،
مجوزهای قانونی

6

کشتارگاههای صنعتی دام سبک وسنگین

قاین

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

7

کشتارگاه طیور

سربیشه

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

8

فرآوری زرشک

خوسف

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

9

گیاهان دارویی

بیرجند

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

10

گیاهان دارویی

درمیان

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای
قانونی ،شریک داخلی

11

احداث سردخانه

فردوس

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

12

پرورش شترمرغ

نهبندان

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

13

طرح توسعه و پرورش مرغ بومی

بیرجند

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

14

پرورش شتر

سربیشه

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

15

کشتارگاه صنعتی دام

سرایان

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

16

احداث کارخانه تولید دارو و مکملهای
درمانی دام و طیور

بیرجند

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

17

احداث کارخانه تولید و بستهبندی کود
پاستوریزه

بیرجند

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

18

احداث کارگاه بستهبندی گوشت قرمز

سطح
استان

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

19

بیمارستان دامپزشکی

بیرجند و
قائنات

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

20

کلینیک و درمانگاه دامپزشکی

نهبندان

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

21

آزمایشگاه دامپزشکی

سربیشه

زمین ،امکانات زیربنایی ،مجوزهای قانونی

بیرجنـد  -قلعه تاریخی

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 7سیمای میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

فصل هفتم :سیمای میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان
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سیمای فرهنگی
در متون تاریخی از خراسان جنوبی با نام قهستان یاد شده که در گذشته شامل نواحی خواف،
گناباد ،بجستان ،کاشمر ،طبس ،فردوس ،قاین ،طبس مسینا ،بیرجند و نهبندان بوده است .بر اساس
کتیبههای هخامنشی و نوشته های برخی از مورخان یونانی « ،قهستان » خاستگاه و زیستگاه یکی از
اقوام ایرانی به نام « ساگارت » بود و بخشی از چهاردهمین ساتراپ هخامنشی به شمار میآمد.کتیبه
«کال جنگال» به عنوان یک سند بسیار معتبر نشان میدهد که در دوران اشکانیان ،قهستان بخشی از
شاهنشاهی اشکانی بوده است و در عهد ساسانی قهستان از ایالت آباد و معتبر بود .سنگ نگارههای الخ
مزار درروستای کوچ بیرجند حاوی نوشتههایی به خط پهلوی ساسانی است که درآنها نام آخشنواز
پادشاه هبتالی و قباد پادشاه ساسانی به چشم میخورد.
مورخان فتح قهستان را در سال  29هـ  .ق دانستهاند .قهستان تا سال  259هـ  .ق در سیطره
عباسیان بود در این سال «یعقوب لیث صفاری» قهستان را فتح نمود و حاکمانی بر نقاط آن گمارد و تا
سال  299هـ  .ق این منطقه در دست خاندان صفاری بود .پس از آن قهستان مدتی در تصرف امرای
محلی سیستان و از زمان حسن صباح تا تهاجم سپاه هالکو خان مغول در دست حکام اسماعیلیه قرار
داشته ،چنان که قهستان یکی از مراکز عمده سیاسی این فرقه بعد از الموت بود .قلعه کل حسن صباح،
قلعه حسین قاینی ،قلعه کوه تون (فردوس) ،قلعه شاه دژ ،قلعه رستم ...از مشهورترین قالع اسماعیلیه
در قهستان هستند .سرانجام با حمله هالکو خان مغول طومار اسماعیلیان در هم پیچید.
از طرفی دیگر وضعیت آب و هوایی و اقلیمی خاص این منطقه باعث گردیده که چندان مورد توجه
و تاخت و تاز افراد بیگانه قرار نگیرد و زبان و نژاد مردم این خطه کمتر دچار آمیختگی و اختالط گردد.
لذا از آنجاکه قومیت غالب منطقه فارس میباشد زبان رسمی و اصلی مردم استان ،فارسی است .این
زبان در هر نقطه شهری و روستایی با لهجه خاص و منسوب به همان محل بیان می شود مثل لهجه
بیرجندی ،لهجه قاینی ،لهجه سرایانی ،لهجه نهبندانی و ...که البته این لهجهها با تفاوتهایی در واژهها،
جملهبندیها و تأکید بر روی هجاها همراه است .همچنین غالب اقوام عرب ساکن در منطقه نیز هنوز
به زبان خود سخن میگویند.
از جمله خصوصيات فرهنگي استان ميتوان به مراسم جشن كاكل و شكرگزاري در امر كشاورزي،
جشن قوچ گذاري و كوچ در امر دامداري ،جشن عيد نوروز و سفره بستن و ديد و بازديد ،خصوصاً
مراسم برات و مراسم ماه محرم از قبيل نخلبرداري ،تعزيهخواني ،علمبندان و علمگرداني ،بيلزني،
مشعلگرداني ،هفت منبر و سنگ زني ،کفچلزی و همچنین مراسم عروسی چنشت اشاره كرد .از
بازیهای متداول که در این منطقه طرفداران خاص خود را دارد و مورد توجه قرار میگیرند میتوان
ُگلهبازی ،تشله (تیله) بازی ،بجول بازی ،چوب بازی ،هفت سنگ،کوتش خرابه و  ...را نام برد.
پوششی را که مردم به عنوان لباس و پوشاک مورد استفاده قرار میدهند عبارتند از :کالهنمدی،

طبس  -چشمه مرتضی علی
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شبکاله ،مندیل ،کاله دورهدار ،کاله پهلوی یا شیپوری ،عرقچین ،کالهترمه ،گردن پیچ یا لنگته،جلیقه،
پیراهن ،قمیس ،لباده ،نیم تنه ،شلوار (تنبان) ،قارت (جقه) ،سینهبند ،مچ پیچ و گیوه که برای آقایان
مورد استفاده قرار میگیرند و از پوشاک خانم میتوان به چارقد ،دستمال ،روبند ،کلوته ،کوسه،
عرقچین ،پیراهن یا پهره ،داالق ،شلیته ،شلواریل ،چادر ،کفش تبلکدار ،گرجی ،گالش ،کفش سوز و
 ...اشاره داشت که البته از میان آنها پوشاک چنشت ویژگیهای خاص و منحصر به فردی دارد که با
تغییرات اندکی هنوز استفاده میشود .برخی زیورآالت خانمها نیز میتوان :النگو ،جقه ،چوری ،خفتی،
ملیله ،منجق ،انگشتر ،ایاره ،بازوبند ،منات ،خلخال ،تاج سر ،شستی ،گوشواره و منگلی را نام برد.
غذاهاي محلي استان كه اغلب از مواد در دسترس و متناسب با شرايط آب و هوايي درست ميشوند
عبارتند از :اشكنه عدس ،اشكنه آلو ،اشكنه گوجه فرنگي ،كشك زرد و خورشت قورمه ،گوشت داغ
(قرمه) ،قروت ،بنه ،سابري ،خرما برشته ،آش رشته ،آش جوش پره ،توگي و انواع شيريني :نان
زنجبيلي ،نان رو ور كرده ،نان چرخي ،نان كلمبه ،نان لولهاي ،نان برنجي و . ...
انواع نانهاي محلي :نان دو آتشه ،نان سمنو ،نان قلفي ،روغن جوش ،پتير ،نان كلمبه ،نان گاورس،
نان جو ،نان جوش ،سرپيازي ،كنجدي و. ...
موسيقي سنتي در استان خراسان جنوبي از سابقه طوالني برخوردار است .ويژگي موسيقي محلي در
حركات ريتميك و نمايشي است و چوببازي يكي از هنرهاي وابسته به رقص است كه ويژگي خاص
خود را دارد .خراسان جنوبي داراي زيباترين و لطيفترين ترانهها ،آوازها و حماسيترين رقصها و
آهنگهاي سازي آوازي است كه كم نظير ميباشد.

فصل  - 7سیمای میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

رقمهاي پنج ضربي و سهتايي متداول در منطقه ويژگي خودش را داردكه ديگر نقاط استان مرسوم
نيست .از جمله سازهاي محلي كه مورد استفاده قرار ميگيرند عبارتند از :دهل ،سرنا ،دايره و ني كه
معموالً توسط خود نوازندگان ساخته ميشود .برخي قطعات موسيقي ويژه رقصهاي محلي در اين
منطقه عبارتند از  :اصيل ،ناره ناره ،چنشتي ،چپ و راست ،شيرجه ،احوال ،سه ضرب.

توانمندیهای بخش میراث فرهنگی استان
الف -برخورداری استان از پیشینه تاریخی– فرهنگی ایرانی– اسالمی غنی و اصیل و امکان
پژوهشهای مختلف در حوزه مالی مردمشناسی و فرهنگ.
ب -وجود بیش از  1189اثر تاریخی شناسایی شده در سطح استان و ثبت بیش از  719اثر
تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی و معنوی در فهرست آثار ملی کشور.
ج -وجود بیش از  12باغ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور و اقدام اداره کل جهت
ثبت تعدادی از آنها در فهرست آثار جهانی یونسکو که منجر به توسعه و رونق گردشگری داخلی
و خارجی در منطقه خواهد شد.
د -وجود کتیبهها و سنگ نگارههای با ارزش باالی تاریخی از دورانهای بسیار گذشته بخصوص
در کالجنگال،کوچ ،ماخونیک و . ...
ه -وجود محوطهها و تپههای تاریخی با بیش از  5هزار سال قدمت در سطح استان و پتاسیل
باالی آنها جهت پژوهشهای باستانشناسی و جذب گردشگر.

قاین  -مقبره بوذرجمهر قاینی
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و -تنوع و تعدد آثار و مجموعههای تاریخی و قابلیت احیاء و بهرهبرداری آنها با کاربریهای مورد نیاز
جامعه از جمله کاروانسراها ،مدارس تاریخی ،منازل تاریخی ،حمامهای تاریخی ،باغهای تاریخی و . ...
ز -وجود قالع تاریخی و استحکامات دفاعی سنگی بهویژه قالع اسماعیلیان ،پتانسیل باالی آنها
به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی و جذب گردشگر.
ح -وجود بافتهای تاریخی و فرهنگی شهری و روستایی اصیل از جمله بافت تاریخی شهر
بشرویه و بیرجند و بافتهای روستایی فورگ ،خور ،ماخونیک ،بیدسکان و  ...و پتانسیل باالی آنها
در صورت بهسازی و مرمت جهت جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان.
ط -استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مراکز عمده و عدم دگرگونیهای فرهنگی یکی از
قطبهای مردم شناسی ایران می باشد .بسیاری از آداب و رسوم کهن ایرانیان در خراسان جنوبی
هنوز مرسوم است و دو روستا از هفت روستای شگفتانگیز ایران روستای ماخونیک بدلیل نوع
معماری روستا و بافت قدیمی آثاری نظیر سنگ نگاره ماخونیک ،برج گل انجیر ،قلعه و منزل سر
گردونی و نوع اقتصاد منطقه ،زمینهای کشاورزی و باغها وکوچک بودن در منازل در شهرستان
سربیشه میباشد .همچنین روستای چنشت با توجه نوع گویش منطقه ،پوشش محلی و آداب و
رسوم آن از دیگر جاذبه های مردمشناسی در منطقه میباشد.
ی -وجود کتابخانه تخصصی با بیش از  7000جلد کتاب.

فصل  - 7سیمای میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

گذاشته شده است .قدمت اشياي موجود در آن حدود يكصد سال است.از بخشهاي مختلف اين موزه
ميتوان به غرفه مراسم عروسي ،كشاورزي ،سبدبافي ،سفالگري ،عطاري ،كفاشي ،دستاسي ،آهنگري،
حكيمباشي ،سلماني ،نخريسي و پارچه بافي اشاره كرد كه در قالب مانكنهايي به نمايش گذاشته شدهاند.
موزه حيات وحش(مجموعة باغ و عمارت اكبريه):

در اين موزه گونههايي از حيات وحش ( بومي و غير بومي) در قالب چند مجموعه ارائه شده است.
اين مجموعه تقريباً داراي  100گونه مختلف پرنده و حدود  40پستاندار و خزنده به صورت تاكسيدرمي
ميباشد .بخش پرندگان اين مجموعه شامل پرندگاني از گونههاي مرغابي ،حواصيل ،پليكان ،قرقاول،
جغد ،عقاب و الشخور و نمونههايي از باكالن ،لك لك ،هوبره ،چاخ لق ،زاغي و ...ميباشد .بخش
پستانداران اين مجموعه مشتمل بر حيواناتي نظير گربه پاالس ،گربه جنگلي ،روباه ،خرگوش ،قوچ ،كل
(پازن) و ...ميباشد .همچنين گونهاي از خزندگان نيز در كنار ساير گونهها به نمايش در آمده است.

موزههای استان
وجود تعداد  14موزه در سطح استان که از جمله آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
موزه باستانشناسی(مجموعة باغ و عمارت اكبريه)

موزه باستانشناسي بيرجند (در طبقه اول عمارت اكبريه) بزرگترين موزه باستانشناسي استان
است .از بخش هاي مهم آن ميتوان به بخش سفال ،سكه ،فلز ،اسلحه و ابزار آالت جنگ ،بخش
روشنايي ،قرآن و كتابت و نيز مجموعهاي از اشياء ،تاالر آينه و  ...اشاره كرد .سفالها و سكهها
بيشترين آثار اين موزه را شامل ميشوند .مجموعه سفالها ،دورههاي مختلف تاريخي ،از سفالهاي
نخودي دست ساز هزاره سوم قبل از ميالد ،سفالهاي خاكستري هزاره اول ميالدي تا سفالهاي
لعابدار دوره اسالمي را دربر ميگيرد و نيز مجموعه سكهها ،سكههاي دوران تاريخي از سلوكيان،
اليماييها ،پارتيان و ساسانيان و سكههاي دوران مختلف اسالمي تا دوره قاجار را شامل ميشود.
موزه مردمشناسي(مجموعة باغ و عمارت اكبريه):

در اين موزه گوشهاي از معيشت و مشاغل منطقه جنوب خراسان ،كه در گذشت ه مرسوم بوده به نمايش
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موزه ميراث پهلواني (زورخانه امير عرب):

موزه ميراث پهلواني در سال  1384مصادف با هفته دولت و با همكاري بخش خصوصي واقع
در زورخانة قديمي اميرعرب مشهور به «زورخانه لوبند» افتتاح گرديد .سابقة زورخانة امير عرب به
بيش از  200سال ميرسد كه در آن زمان فقط يك زورخانه در محلة «لب بند» و در فاصلة دو
بند معروف «حاجي محمد جعفر» و «باروت كوبان» در يك كوچة فرعي واقع بود ه است كه با نام
زورخانة لب بند (در لهجة محلي «لوبند») مشهور بوده و اكنون به نام زورخانة امير عرب فعال است.
موزه وقف( مدرسه شوكتيه):

مدرسه شوکتیه در سال  1312هـ.ق به فرمان اميراسماعيل خان شوكتالملك (اول) به منظور
برگزاري مراسم عزاداري محرم ساخته شده و در سال  1326هـ  .ق پس از تاسيس دارالفنون تهران
و رشديه تبريز با ابتكار محمدابراهيم خان شوكتالملك (دوم) جهت تاسيس نخستين مدرسه جديد
بيرجند انتخاب شد .تا مدتها در اين بنا هم مراسم عزاداري برگزار ميشد و هم مدرسه در آن داير
بود .موزة وقف بيرجند از سوي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند با همكاري سازمان ميراث فرهنگي
همزمان با يكصدمين سال تأسيس مدرسه شوكتيه در شهريورماه سال  1382در بناي تاريخي
حسينيه و مدرسه شوكتيه ايجاد و افتتاح گرديد .اين بنا به سبك دو ايواني و در دو طبقه ساخته
شده و بزرگترين حسينيه تاريخي بيرجند محسوب ميشود و از شاهكارهاي معماري زمان خود به
شمار ميآيد .عناصر معماري آن شامل :دو سردر ورودي با تزيينات مقرنسكاري ،هشتيها ،داالنهاي
منتهي به صحن ،صحن ،حوضخانه ،ايوان ،گنبدخانه و حجرهها و رواقهاي اطراف صحن است .قوس
وروديها از نوع جناغي و كليل است .مهمترين بخش شوكتيه ايوان آن است كه بر روي دهانهاي
عريض ايجاد شده است .در حال حاضر از اين اثر تنها به عنوان حسينيه استفاده ميشود.
موزه مفاخر و مشاهير ملي بيرجند (خانه پردلي):

موزه مشاهير در خانه تاريخي پردلي واقع در بافت تاريخي بيرجند داير شده است .اين بنا با رعايت
اصل درونگرايي اسالمي ،در دو طبقه و به صورت حياط مركزي ساخته شده و داراي ورودي ،هشتي،
صحن ،طارمي ستوندار و اتاق هاي متعدد است .سردر بنا با تزئينات آجركاري با طرح هاي هندسي و
با قوس جناغي ،زيبايي خاصي دارد .منزل پردلي بهعنوان يكي از منازل زيبا و قديمي بيرجند يادگاري
است از معماري دوران قاجاريه كه فضاي كالبدي و ساختار آن مشخص كننده نوعي فرهنگ معماري
بيگانه است و عنصري از معماري كه در آن بكاررفته يعني پيش ايوان سرتا سري و ستون هاي روي آن
برگرفته از معماري آذري است كه مبدأ آن كشور روسيه بوده است و اصول معماري بهكاررفته در اين
بنا نشانگر تلفيق معماري اسالمي و معماري بيگانه است .در اين موزه مجموعهاي از زندگينامهها ،اسناد
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و نسخ خطي ،تأليفات ،نشانهاي ملي ،علمي و ادبي ،لوحها ،عكسها و لوازم شخصي بزرگان علمي و
فرهنگي اين خطه از ايران زمين همچون حكيم نزاري ،عبد العلي بيرجندي ،ابن حسام خوسفي ،پروفسور
محمدحسن گنجي ،شيخ هادي هادوي ،شيخ محمد ابراهيم آيتي و ...به نمايش گذاشته شده است .اشياء
به نمايش درآمده جايگاه و موقعيت اين بزرگان را در عرصه مجامع علمي و فرهنگي و بعضاً جهان تبيين
مينمايد .آثار اين موزه براساس دوره تاريخي از قرن هفتم تا سيزدهم هجري شمسي در دو بخش كلي و
در دو طبقه به نمايش گذاشته شده است .طبقة فوقاني موزه به آثار مفاخر و مشاهير قرون هفتم تا دهم
هجري شمسي و طبقة همكف آن به آثاري از قرن دهم تا سيزدهم هجري شمسي اختصاص يافته است.
موزه خصوصي بشرويه (خانة مال عبدا ...توني):

موزه خصوصي بشرويه با همكاري بخش خصوصي در خانة تاريخي مال عبدا ...توني (اسدي) واقع
در بافت تاريخي شهرستان بشرويه ايجاد و راهاندازي گرديد .اين بنا از خانههاي چهار ايواني دورة
صفويه ميباشد و با معماري اصيل خود ،زادگاه يكي از علماي بزرگ ايران در دورهی صفويه به
نام مالعبدا ...توني بشروي بوده است و داراي اتاق هاي متعدد ،مطبخ ،اتاق زمستاني و اتاق بادگير
ميباشد .بناي منزل اسدي با توجه به گفتههاي افراد محلي حدودا ً چهارصد سال قدمت دارد و
باتوجه به تزئينات معماري آن ،تقريباً همزمان با بناي مسجد ميانده میباشد.
موزة خضري:

اين موزه با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان با شهرداري،
بخش داري و شوراي اسالمي شهر خضري دشت بياض در ساختماني با زيربناي حدود  90متر ،در
حاشية پارك جنت اين شهر راه اندازي و افتتاح گرديد .آثار و اشياء اين موزه را مجموعهاي متنوع
از اشياء مردمشناسي و لوازم سنتي زندگي و حرف گذشته تشكيل ميدهد.
موزه اشياء مردم شناسي سرايان(كاروانسراي سرايان):

موزه اشياء مردمشناسي سرايان در شترخانه كاروانسراي سرايان راهاندازي شده است .اين كاروانسرا كه به
«رباط شاه عباسي» نيز معروف است از آثار دورة صفوي است و به شيوة دو ايواني ساخته شده و فضاهاي
معماري آن عبارتند از :دو ايوان ،سردر ورودي ،هشتي ،اتاقهاي فرعي و حجرههاي متعدد و اصطبل.
موزه مردمشناسي نهبندان(خانه ساالري):

این موزه در خانه ساالري ،از خانههای تاریخی زيباي شهر نهبندان و در داخل بافت تاریخی این
شهر واقع شده است كه داراي وسعتي حدود  1800مترمربع ميباشد .خانه ساالری از نوع خانههاي
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دو ايواني است و با توجه به سبك معماري موجود ،اين خانه در اواخر دورة قاجار ساخته شده و در
دورههاي بعد الحاقاتي به آن افزوده گرديده است.

سیمای گردشگری
استان خراسان جنوبی عالوه بر جاذبههای تاریخی از جاذبههای طبیعی فراوانی نیز برخوردار است
که برخی از این جاذبههای طبیعی در قالب مناطق نمونه گردشگری و روستای هدف گردشگری
تقسیمبندی گردیدهاند که به برخی از مهمترین موارد اشاره میگردد.

مناطق نمونه گردشگري
منطقه نمونه گردشگري بند دره بيرجند:
جاذبههاي گردشگري منطقه نمونه گردشگري بند دره بر گرفته از طبيعت منطقه است وجود
كوههاي بلند ،درههاي سرسبز و برخورداري از آب آن را به عنوان مهمترين تفريحگاه شهر بيرجند
معرفي مينمايد وجود سد تاريخي در منطقه و آبگيري آن در فصول زمستان و بهار از چشم اندازهاي
طبيعي منطقه بشمار ميآيد و عامل نزديكي به مركز استان و برخورداري از حوزه پرجمعيت شهر
بيرجند ،زيرساختهاي نسبتاً مناسب طبيعت زيبا و دلنشین منطقه ،عدم مشكالت مربوط به مالكيت
و معرفی سرمايهگذار از قابليتهاي ويژه منطقه است .احداث رستوران ،شهربازي و كافي شاپ ،سفره
خانه ،پيست ورزشي و مسير كوه نوردي از زمينههاي سرمایهگذاری در منطقه است.
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منطقه نمونه گردشگري تون فردوس:

شهر تاريخي تون فردوس داراي مجموعه اي از آثار تاريخي همچون مسجد جامع ،منازل
قديمي ،حمامها ،حوض انبارها ،پارك ملت ،بقعه امامزادگان سلطان محمد و ابراهيم مربوط
به دوره صفوي مي باشد و محدوده شهر قديمي تون داراي جاذبههاي ارزشمند تاريخي است
و عالوه بر اينها شهر فردوس داراي پارك جنگلي دلگشا – باغستان ،آبگرم معدني و روستاي
بيدسكان و مهديه ميباشد .برخورداري از جاذبههاي متنوع نظير آثار تاريخي – تفريحي و
تفرجگاهي ،برخورداري از محصوالت ممتاز باغي و زراعي صادراتي ،وجود پيشينه غني تاريخي،
محيط غني فرهنگي با قدمت باال ،پيشينه منطقه در زمينه صنايعدستي ازجمله فرش مربوط
به ویژگیهای این منطقه است.
منطقه نمونه گردشگری مصعبي -كريمو:

يكي از مهمترین جاذبه های گردشگري مصعبي -كريمو چشم اندازهاي زيبا آن میباشد كه از
مجموعهاي از عناصر طبيعي همراه با تغييرات انساني در آن شكل گرفته است .منطقه مصعبي-
كريمو بهويژه در درههاي سر سبز و خوش آب و هوا در دل كوير واقع شده است و وجود آبشار
سبز روي و در پايين دست آن سد شهيد پارسا از ديگر جاذبههاي طبيعي این منطقه است
همچنین وجود امامزادگان سلطان كريم شاه و مصيب با توجه به سطح فرهنگي و مردم منطقه
ازجمله دیگر ویژگیهای این منطقه میباشد.

سرایان  -منطقه نمونـه گردشگری مصعبی  -کریمو
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منطقه نمونه گردشگري بشرويه:

در منطقه بشرويه بيشترين جاذبههای تاريخي و فرهنگي وجود دارند بافت قدیم شهر بشرويه،
كوچههاي پر پيچ و خم ،نمادهاي كاهگلی ،سقفهاي گنبدي و بادگيرها ،جاذبههاي همچون خانه
مستوفي ،مسجد میانده ،مدرسه علميه ،حمام ميانده ،باغ خان ،قلعه دختر بشرويه ،قلعه هوگند،
كاروانسرای سنگي خوشاب ،چارگنبد و جنگال و همچنین قرار گرفتن در حاشيه كوير ازمهمترین
جاذبههاي منحصر به فرد بشرویه ميباشد.
منطقه نمونه گردشگري باغستان فردوس:

جاذبههاي اين منطقه ،جاذبههاي طبيعي روستاي باغستان ميباشد ،شامل كوچه و معابر روستا از
درختان سربه فلك كشيده و پوشيده به شكل كوچه باغها و منظره ساختمانهاي روستا و باغهاي
فراوان ميوههاي انار،گردو و بادام ،انگور ،هلو ،از مهمترين ويژگيهاي طبيعي روستا است.
منطقه نمونه گردشگري درخش وآسیابان:

از مهمتري��ن جاذبهه��اي تاريخي و فرهنگي مس��جد جامع درخش و قلعهه��اي اطراف آن
ميباشد .قلعه قديمي درخش از بناهاي دوره اسماعيليه از ديگر جاذبههاي منطقه است ،مقبره
شريف يك بناي كوچكی است كه به لحاظ معماري داراي پالن چليپايي است كه نماي بیرونی
آن هشت ضلعي و داراي طاقهايي است كه در دو طرف آن مناره وجود دارد و مربوط به دوره
قاجاریه اس��ت .حس��ينيه درخش و گلزار شهداي روستا از ديگر جاذبههاي منطقه بوده و وجود
آتشكده در منطقه كه يكي از چهار آتشكده ايران ميباشد بر اهميت منطقه افزوده است.
منطقه نمونه گردشگري بوذر جمهر قائن:

در اين منطقه سه گونه جاذبه ازجمله جاذبههاي تاريخي و فرهنگي -طبيعي و انسان شناخت وجود
دارد .جاذبههاي تاريخي فرهنگي شامل :آرامگاه ابوالمفاخر،آرامگاه بوذرجمهر ،قلعه چهل دختر و قلعه
كوه و جاذبههاي طبيعي شامل :وجود اراضي كوهستاني همراه با اراضي دشت و اراضي زراعي زعفران
و جاذبههاي انسان شناخت شامل :ميدان مشاهير ،مزار شهداي گمنام پارك جنگلي و  ...ميباشد.
منطقه نمونه گردشگری چشمه مرتضی علی:

اين چشمه از مهمترين جاذبههاي طبيعي در شهرستان طبس است که در مسير روستاي خرو و در
فاصله  27کيلومتري از شهر طبس است .براي رسيدن به چشمه ،پس از عبور از شهر طبس به سمت
روستاي خرو در محلي به نام نياز مسير اصلي چشمه شروع ميشود که براي رسيدن به سرچشمه اصلي
بايد حدود  5کيلومتر از مسير را پياده و بر خالف جريان آب رفت .در طول مسير چشمه ديوارههاي بلند
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و صخرهاي در دو طرف خود نمايي ميکند که بر روي اين ديوارهها خزه و حفرههاي زيادي ديده ميشود
و در بعضي از قسمتها آب به پايين ميريزد که بسيار فرح بخش و زيباست .در همين مسير پس ازطي
حدود  3/5کيلومتر به چشمه جعفري ميرسيم که آب آن سرد است و پس از آن حدود  1/5کيلومتر
را در ادامه مسير و در خالف جريان آب ميرويم تا به منطقهاي ميرسيم که چشمههاي آب گرم در آن
ميجوشد و بزرگترين آنها از درون حفرهاي نشأت ميگيرد که به حمام مرتضي علي معروف شده است.
اين اثر طبيعي عالوه بر زيباييهاي طبيعي ،خاصيت درماني دارد و هر ساله عده زيادي جهت آب تني و
آب درماني از آب اين چشمه استفاده ميکنند .باالتر از اين چشمه دره تنگ شده و در کميباالتر طاق
شاه عباسي از دوره صفويان ساخته شده که داراي جاذبه تاريخي است .مسير ديگر از طرف روستاي خرو
ميباشد که اين کار مستلزم عبور از دره باريک و خالف جريان آب از مبدأ چشمه جعفري تا حدود 1/5
کيلومتري به سمت شمال شرقي است البته باالتر از چشمه مرتضي علي چشمه ديگر نيز وجود دارد به
نام چشمه قنبر که آب آن سرد و از اهميت کمتري برخورداراست .اين چشمه به همراه طاق عباسي هر
ساله هزاران نفر را براي تفرج و بازديد به سمت خود جذب ميکنند.
منطقه نمونه گردشگری ازمیغان طبس:

در شمال شرقي طبس و در دل رشته کوههاي شتري قرار گرفته و با دارا بودن آب و هواي
خوب ،باغهاي متنوع ميوه ،شاليزارهاي برنج ،درختان نخل ،چشمههاي متعدد و همچنين
فاصله کم تا شهر طبس ،يکي از مناطق ييالقي و زيباي شهرستان طبس ميباشد .در باالدست
روستا و در سمت شرق نيز منطقه ييالقي کوچکي به نام خانيک وجود دارد که از شرايطي مانند
ازميغان و در بعضي از موارد حتي بهتر برخوردار است که بر جاذبههاي منطقه افزوده است.
منطقه نمونه گردشگری کوهستانی:

این منطقه ییالقی در شمال شهرستان طبس ،در دامنه کوه روضه قرار گرفته و نسبت به دیگر مکان
های اطراف طبس خنک تر است .مزار پیر ابونصر معروف به " پیر حاجات" در این منطقه و در کنار
یک دامنه کوهستانی بنا شده است.

روستاهاي هدف گردشگري
روستای هدف گردشگری ماخونیک:

از جمله روستاهای هدف گردشگری استان است که مردم آن نسبت به روستاهای پیرامون ،قد
کوتاهتری دارند .روستای ماخونیک به دلیل معماری ساده و موقعیت بکر آن مورد توجه گردشگران
و پژوهشگران اجتماعی است از جاذبههای معماری ماخونیک فقدان کوچه های صاف و هموار و
کوچههای شیب دار است .عالوه بر معماری روستا و بافت قدیمی آثاری نظیر سنگنگاره ماخونیک ،برج
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گل انجیر ،قلعه و منزل سرگردونی و نوع اقتصاد منطقه ،زمینهای کشاورزی و باغها وکوچک بودن در
منازل از دیگر جاذبههای روستا است که توجه گردشگران و بازدید کنندگان را بخود جذب میکند.
روستای هدف گردشگری چنشت:

واژه چنشت از چند شط گرفته شده که با توجه با اینکه دارای چند رود بوده و در گذشته
چهار رود از بافت قدیمی عبور میکرده ،به این نام شهرت یافته است و نوع گویش منطقه چنشت،
پوشش محلی ،آداب و رسوم خاص منطقه آن را بهعنوان یکی از روستاهای خاص و مورد توجه
گردشگران قرار داده است .استقرار روستا در منطقه میانکوهی چشمانداز کوهستانی زیبا و جذاب
با وجود درختان ،باغات سر سبز مناظر زیبایی از تلفیق طبیعت و بافت مسکونی پدید آورده است
وجود جاذبههای طبیعی همچون غار چنشت ،چهل چاه و امامزاده آن را یکی از مناطق گردشگری
قرار داده است.
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روستای هدف گردشگری خور:

این روستا از توابع بخش خوسف شهرستان بیرجند است .روستای خور ،در میان دشت استقرار
یافته و بافت مسکونی متمرکزی دارد بافت قدیمی روستا از شرایط اقلیمی منطقه تاثیر پذیرفته است.
خانههای گلی با سقف گنبدی ،حیاط مرکزی ،بادگیرها ،اتاقهای محاط بر حیاط ،هشتی ،دهلیز،
حوض ،باغچههای میان حیاط هماهنگ با شرایط آب و هوایی و اقلیم روستا اجرا شدهاند .و بناهایی
مانند قلعه و آب انبار  ،مسجد و حسینیه و حمام و  ...از یادگارهای دوره صفوی است که در این میان
جلوهگری میکند .بافت روستا کامال سنتی و تحت تاثیر معماری ناحیه کویری است و این بناها دارای
ارزش تاریخی و فرهنگی است از دیگر جاذبههای خور مراسم ویژه نظیر مشعلگردانی سنگ درنگ
درنگو ،موسیقی و ساز بادی و منطقهای است.
روستای هدف گردشگری فورگ:

روستای فورگ از روستاهای منطقه باستانی قهستان است جاذبههای مثل قلعه قدیمی ،سنگ
نماهای تاریخی ،خانههای قدیمی روستا نشانگر قدمت و تاریخ کهن آن است طبیعت سر سبز و زیبای
این روستا محیطی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران است حواشی و روستاهای اطراف
فورگ نظیر دوشنگان (پوشیده از درختان سر سبز از جمله درخت چنار  500ساله دوشنگان و قنات
تا شعاع چندکیلومتر ) از مناطق ییالقی و مکانی برای تفریح و تفرج میباشد.
روستای هدف گردشگری افین:

روستای افین از توابع بخش زهان شهرستان قائنات است ،وجود آثار و ابنیه بجا مانده در روستا
مانند قلعههای مختلف ،مسجد جامع از قدمت روستا حکایت دارد.
سابقه تاریخی روستای افین به دورههای پیش از اسالم میرسد ،روستای افین در ناحیه
میانکوهی استقرار یافته و بافت مسکونی متراکم دارد و ترکیب فضاهای طبیعی و انسان ساخت،
چشمانداز بسیار زیبایی پدید آورده است که همزیستی طبیعت و فعالیتهای انسانی را به نمایش
میگذارد .انطباق انسان هوشمند با طبیعت به ساخت سکونتگاههایی منجر شده است که طی
قرون پابرجا مانده است .آب و هوای مساعد ،منظره کوهستانی ،ییالقهای اطراف آن را به مکانی
مناسب برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران تبدیل کرده است .روستای افین دارای جاذبههایی
چون قلعه افین ،قلعه زردان ،رباط زردان ،آب انبار قدیمی ،مسجد جامع و مزارع زرشک و زعفران
میباشد که باعث جذب هزاران گردشگر از مناطق مختلف شده است.
روستای هدف گردشگری مصعبی وکریمو:
روستاهای هدف گردشگری ازمیغان ،دوشنگان ،فورگ و خور
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مجتمعهای آب درمانی

آبگرم لوت:

مجتمع آب درمانی فردوس:

آبگ��رم ل��وت در  109کیلومتری بیرجند در محور قدیم بیرجن��د -کرمان قرارگرفته و از توابع
شهرستان خوسـف میباشـد .جاذبـههای اطراف آبگرم شامل کویر منطقـه و آب انبارها میباشد.
آبگرم لوت دارای خواص درمانی بی نظیـر برای امراض پوستی ،قلبی ،عروق و مفاصل میباشد.

آبگرم معدني هالل فردوس درکیلومتر  20جاده اصلي فردوس به مشهد واقع شده و بيش از
دويست سال قدمت دارد ،از سال 1345توليت آن را هالل احمر فردوس عهده دار شد که با توجه
به افزایش خدمات رفاهی و اقامتی ،امروزه آبگرم معدني هالل فردوس به عنوان یکی از مهمترین
جاذبه های طبیعی و قطب گردشگری سالمت و آبدرمانی شرق کشور و بزرگترین مجتمع اقامتی
استان خراسان جنوبی محسوب می شود كه همه روزه پذیرای جمع كثيري از مردم شريف ایران
اسالمی بوده و با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای باالی این مجتمع ،توسط هیئت محترم دولت ،به
عنوان منطقه نمونه گردشگری کشوری مصوب و معرفی گردید.
آبگ��رم معدن��ی هالل فردوس در حال حاضر مجهز به دو اس��تخر آب درمانی ،وانهای خصوصی،
س��وئیتهای اقامتی با تمام امکانات و در مجموع  206تخت اقامتی ،رستوران ،فروشگاه ،شهر بازی،
فضاهای ورزش��ی و تفریحی میباشد .همچنین با راه اندازی اولین اردوگاه و کمپ گردشگری هالل
استان در محل این مجتمع با امکانات سالن کنفرانس 200نفری ،دو باب آشپزخانه مرکزی و سرویس
های بهداشتی ،این مجتمع به بزرگترین مجتمع اقامتی استان تبدیل شده است.

فردوس  -آبگرم معدنی

آبترش سربیشه:

این مجتمع آبدرمانی در محور بیرجند – سربیشه و جاده روستای شیرگ و روستای آب ترش
و  65کیلومتری بیرجند قرار گرفته است و دارای جاذبههای طبیعی نظیر فضای سبز بهعنوان
تفرجگاه و قلعه و مجتمع آبدرمانی میباشد و هماکنون ساختمان اصلی آب ترش ساخته شده
است و آماده بهرهبرداری میباشد .این مجتمع آبدرمانی از نظر خاصیت درمان برای درمان
امراض پوستی و گوارش مناسب میباشد.

زمینههای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری:
ساخت رستوران ،غرفههای تجاری ،زمینههای کویرنوردی ،مسابقات رالی ،سوئیت اقامتی،
ورزشهای اسب دوانی و . ...

جاذبههای کویر استان
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رديف

نام جاذبه

موقعیت

نوع
(تاريخي -طبیعی و)...

22

قلعه دختر بشرویه

شهرستان بشرویه

طبیعی -تاریخی

23

مسجد جامع رقه

دهستان رقه بشرویه

طبيعي -تاریخی

24

قلعه نهبندان

نهبندان -شهر نهبندان

تاریخی

25

قلعه شاهدژ

نهبندان -كيلومتر  10محور
نهبندان -زابل

تاريخي

26

تاالب کجی نمکزار

 75کیلومتری شمال شهر نهبندان

طبیعی

27

آسبادهاي خوانشرف

نهبندان -روستاي خوانشرف

تاريخي

28

آسبادهاي چهار فرسخ

نهبندان -روستاي چهارفرسخ

تاريخي

29

روستا و كوير دهسلم

 80کیلومتری غرب نهبندان

طبيعي

30

مسجد جامع سرایان

شهرستان سرایان

تاریخی

31

منطقه نمونه گردشگری مصعبي و
كريمو

 20کیلومترب شمال سرايان

طبيعي  -مذهبي

32

كاروانسراي سرايان

شهرستان سرايان

طبیعی -تاريخي

33

غار اژدها (بتون)

روستای چرمه 30 -کیلومتری
شهرستان سرایان

تاریخی

34

منطقه کویری سه قلعه

شهرستان سرایان -شهر سه قلعه-
کویر حومه

طبیعی

35

قلعه باغ مود

شهر مود -بیرجند

تاریخی -طبیعی

36

مزار کاهی

شهرستان سربیشه

مذهبی -طبیعی

روستاي ماخونيك

سربيشه -درح -روستاي ماخونيك

تاريخي -فرهنگي

 65کیلومتری سربيشه -شهر مود

تاريخي -مذهبي
طبيعي

رديف

نام جاذبه

موقعیت

نوع
و...
طبیعی
(تاريخي-
)

1

عمارتهاي تاريخي اكبريه-
مآباد و شوكت آباد
رحي 

شهر بيرجند

تاريخي -فرهنگی

2

قلعه بيرجند

شهر بيرجند

تاريخي -فرهنگی

3

منطقه نمونه گردشگري بند دره

بيرجند -حاشيه ارتفاعات باقران

طبيعي

4

منطقه ييالقي بند امیر شاه

 5كيلومتري جنوب شهر بيرجند

طبيعي

5

آبشار چهارده

بیرجند -انتهای خیابان غفاری

طبیعی

6

آبشار گیوک

بیرجند -بخش مرکزی

طبیعی

7

منطقه نمونه گردشگري بوذرجمهر

قاين

تاريخي و طبيعي

8

مسجد جامع قاين

قاين

تاريخي

9

مسجد جامع افین

افین -بخش مرکزی80 -کیلومتری
قاین

تاریخی

10

قلعه کوه قاین

5کیلومتری جنوب قاین

طبیعی -تاریخی

11

منطقه شاسکوه

شمال شرق استان خراسان
جنوبی -شهر قاین

طبیعی

12

پل سنگی فارسیان

 62کیلومتری شمال شهرستان
قاین

طبیعی

13

منطقه نمونه گردشگری باغستان و
آبگرم فردوس

 20کیلومتری محور فردوس-
بجستان

طبیعی

14

روستای بیدسکان

فردوس

طبیعی -تاریخی

37

15

شهر تاریخی تون

فردوس -بخش مرکزی

تاریخی

38

روستاي چنشت

16

قلعه کوه

فردوس

طبیعی  -تاریخی

17

امامزادگان سلطان محمد و سلطان
ابراهیم

39

آبترش سربيشه

فردوس -شهر تاریخی تون

مذهبی -تاریخی

 35کیلومتری شمال سربيشه-
بخش مركزي

18

مسجد جامع فردوس

فردوس -شهر تاریخی تون

تاریخی

40

روستای هدف گردشگری و قلعه
فورگ

 10کیلومتری درميان -روستاي
فورگ

طبيعي  -تاريخي

19

قلعه حسن آباد

روستای حسن آباد -فردوس

تاریخی -طبیعی

41

روستاي آبگرم

شهرستان درميان

طبيعي  -مذهبي

20

بافت تاریخی بشرویه

بشرویه

تاریخی

21

امامزاده هوگند

بشرویه 15 -کیلومتری

طبیعی -مذهبی
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42

روستای دوشنگان (چنار دوشنگان)  35کیلومتری جنوب شهر درمیان

طبیعی

43

منطقه حفاظت شده آرک

بیرجند -شهر خوسف

طبیعی

44

بافت تاریخی خوسف

شهر خوسف

تاریخی
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رديف

نام جاذبه

موقعیت

نوع
و...
طبیعی
(تاريخي-
)

رديف

نام جاذبه

موقعیت

نوع
(تاريخي -طبیعی و)...

45

منطقه آبدرماني آبگرم لوت

بيرجند -شهر خوسف75 -
كيلومتري خوسف

طبيعي

68

غار پهلوان

 90کیلومتری غرب قاین

طبیعی

46

مزار شاه سليمان علي

بيرجند -خوسف -جلگه مختاران

مذهبي

69

غار خونیک

 20کیلومتری جنوب قاین

طبیعی

47

آرامگاه ابن حسام خوسفي

بيرجند -شهر خوسف

تاريخي

70

غار جوجه

 25کیلومتری قاین 3 -کیلومتری
روستای ورزگ

طبیعی

48

روستاي خور

كيلومتر  85محور بيرجند -كرمان

تاريخي

49

آبگرم معدنی چشمه مرتضی علی

 27کيلومتري شهر طبس-
روستای خرو

71

غار فارسان

 60کیلومتری شمال قاین

طبیعی

طبیعی -تاريخي

72

غار چنشت

50

آبگرم روستای دیگ رستم

دیهوک  -روستای نایبند

طبیعی -تاريخي

 65کیلومتری سربیشه -شمال
روستای چنشت

طبیعی

51

منطقه نمونه گردشگری ازمیغان

 42کیلومتری شمال شرقي طبس

طبیعی

73

غار چهل گیاه

 65کیلومتری سربیشه

طبیعی

52

منطقه نمونه گردشگری کوهستانی

شهرستان طبس -روستای
اسفندیار

طبیعی

74

غار جهنم

 130کیلومتری شمال شرق طبس

طبیعی

75

غار کفتار

 90کیلومتری شمال غرب طبس

طبیعی

53

باغ گلشن طبس

داخل شهر طبس

طبیعی

54

روستای هدف گردشگری اصفهک

 45کیلومتری شهر طبس

طبیعی

76

درخت کهنسال زیتون

داخل شهر طبس

طبیعی

55

روستای هدف گردشگری نایبندان

 225کیلومتری جنوب طبس

طبیعی

77

سرو کهنسال خرو

 24کیلومتری شرق طبس-
روستای خرو

طبیعی

56

روستای خرو

 24کیلومتری شرق طبس

طبیعی -تاريخي

57

آبگیر موشین

 45کیلومتری شمال بیرجند

طبیعی

58

سد برکوه

 20کیلومتری غرب سربیشه

طبیعی

59

سد حاجی آباد

 80کیلومتری قاین

طبیعی

60

سد نهرین

 20کیلومتری شرق طبس -نزدیک
روستای خرو

طبیعی

61

سد تاریخی کریت

 60کیلومتری جنوب طبس

طبیعی -تاريخي

62

سد تاریخی شاه عباسی(طاق شاه
عباسی)

 24کيلومتري شهر طبس-
روستای خرو

طبیعی -تاريخي

63

آبشار گریوه

 60کیلومتری جنوب طبس-
روستای سرند

طبیعی

64

آبشار دره سبز رود

 35کیلومتری جنوب سرایان

طبیعی

65

کوه های مینیاتوری

 10کیلومتری غرب نهبندان

طبیعی

66

کوه سنگ سوراخ

 30کیلومتری شمال غرب فردوس

طبیعی

67

غار ورزق

 25کیلومتری جنوب شرق قاین

طبیعی
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رديف

نام جاذبه

موقعیت

نوع
(تاريخي -طبیعی و)...

78

دشت اسفدن

شهرستان قاینات

طبیعی

79

دشت مظفری

شهرستان فردوس

طبیعی

80

ماسه بادی لوت

 130کیلومتری جنوب غرب
نهبندان

طبیعی

81

کویر خور

 50کیلومتری شمال غرب خوسف

طبیعی

82

کویر نهبندان (ریگ یالن)

 150کیلومتری نهبندان

طبیعی

83

کویر بشرویه

 1کیلومتری شرق بشرویه

طبیعی

84

کویر همت آباد زیرکوه

حاجیآباد
 20کیلومتری جنوب شرق 

طبیعی

85

دق اکبرآباد

 100کیلومتری بیرجند

86

کویر حلوان

 90کیلومتری شمال غرب طبس

طبیعی

87

جنگل بنه نهبندان

 50کیلومتری شمال شرق نهبندان

طبیعی

88

جنگل طاق و گز

 70کیلومتری غرب خوسف

طبیعی

89

خانه های ارگانیک

 70کیلومتری غرب خوسف

طبیعی

90

تاق سنگی غار فارسیان

 2کیلومتری غرب دشت بیاض-
روستای صغوری

طبیعی

91

تاالب سهل آباد

 110کیلومتری بیرجند -جنوب
روستای سهل آباد

طبیعی

طبیعی
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قالي و قاليچه بافي:

تاريخچه قالي و قاليچه در منطقه جنوب خراسان به سالهاي بسيار دور باز ميگردد .قاليچه
نيز همانند قالي زيرانداز دستبافي است كه قدمت آن به لحاظ نياز اجتماعي جوامع بشري ،امكان
سريع نقل و انتقال و بافت آن به قبل از توليد قالي بر ميگردد .به طور كلي وضعيت قاليبافي
منطقه را در طي يكصد سال اخير ميتوان به سه دوره تقسيم نمود:
1ـ سالهاي قبل از  1300هـ..ش تا  1300كه دوران بافت قالي خوب و ممتاز منطقه است.
2ـ  1300تا  1322هـ.ش كه در اين دوره به خاطر وقوع جنگهاي جهاني اول و دوم بهويژه عواقب
حاصل از آنها عليرغم توليدات نسبتاً خوب ،در مناطقي همچون مود و شهر بيرجند ركود و آشفتگي
خاصي در وضع صادرات و فروش فرش بوجود آمد كه خود زمينه مناسبي براي تحوالت آتي بود.
3ـ از سال  1330هـ  .ش دوران شكوفايي و تجديد حيات فرش منطقه آغاز گرديد و به تدريج با
آغاز فعاليت توليدكنندگان و بافندگان زبدهاي از جمله عزيز محمد زهرايي ،دكتر عبدالعلي احمدي،
عبدالمجيد جمشيدي و غالمحسين كاميابي ،اين هنر شهرت گذشته خود را در منطقه بازيافت.
بافت قالي و قاليچه در اكثر شهرها و روستاهاي اين استان رواج دارد به طوريكه بيش از
 80درصد ساكنان روستاها به اين حرفه اشتغال دارند .از مناطق مهم بافت قالي ميتوان به
مود ،درخش ،گسك ،چاج ،آسيابان ،سربيشه ،خوسف ،باغستان ،كوشكك ،خسروآباد ،نهارجان،
شاخنات ،فورخاص ،دره عباس ،رجنوك ،سرچاه ،فضلآباد و  ...اشاره كرد .همچنین بافت قاليچه

سیمای صنایعدستی
صنايعدستي يكي از مساعدترين زمينههاي اشتغالزايي است و در بكارگيري نيروهاي خالق نقشي
مؤثر دارد و بايد به عنوان راه حلي براي مشكالت جوانان مورد بررسي قرار گيرد كه در اين راستا
شرايط اقليمي و محدوديتهاي منطقهاي ،سهم عمدهاي در ناشناخته ماندن اين هنر در هر منطقه
داشته است .با توجه به اينكه هنر بومي حياتيترين شكل هنر است ،بايد در بعد وسيعي به آن پرداخته
شود .صنايعدستي و هنرهاي سنتي بخشي از ميراث فرهنگي هر منطقه و متأثر از محيط فرهنگي و
جغرافيايي و تاريخي آن سرزمين میباشد .درحال حاضر از ميان بيش از  250رشته شناسايي شده و
كددار صنايعدستي و هنرهاي سنتي بيش از  40رشته در استان خراسان جنوبي زمينه فعاليت داشته
يا دارد كه در اين قسمت به بخشي از مهمترين آنها اشاره شده است.
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نیز در اكثر روستاهاي استان معمول ميباشد كه عمده توليد آن مربوط به بخش زيركوه قاين
(روستاهاي بمرود ،اسفاد ،آبيز ،شاهرخت ،مهنج و  ) ...است و از ديگر مناطق مهم توليد قاليچههاي
پشمي ميتوان به روستاهاي :خلف ،فيضآباد ،سراب ،تكخان ،سيدآباد ،خور ،خوسف ،شيرگ آقا،
درويشآباد ،عربخانه ،حاجيآباد ،فندخت ،شمسآباد ،بهمنآباد ،گرماب ،تيغاب ،اسفدن ،شاخنات،
گازار ،درح ،چاه دراز ،سرزه گوريد ،كم چاه ،مزار ساقي و بيچند اشاره كرد.
رنگرزي سنتي:

از آنجا كه صنعت رايج اين منطقه قالي بافي ميباشد و خامه مورد نياز قالي بافان احتياج به رنگرزي
دارد تا جوابگوي انبوه توليدات قاليبافي منطقه باشد ،هنر ـ صنعت رنگرزي همپاي قاليبافي در اين
منطقه رواج داشته است .اساتيد رنگرزي از مواد رنگي سنتي از قبيل پوست گردو ،برگ مو ،روناس،
پوست انار ،زعفران ،توت سياه ،كاه ،گندل ،سماق ،گلرنگ ،آلبالو ،اسپرك و رنگهاي خمي از قبيل نيل
جهت رنگرزي استفاده ميكنند.
گليم بافي:

گليم به عنوان نخستين زيرانداز داراي سابقه طوالني ميباشد و اگر چه در مقايسه با قالي داراي
شيوه بافت آسانتري است ،به همان نسبت قيمت ارزانتري است .بافت گليم در اكثر روستاها و
شهرستانهاي خراسان جنوبي رايج و فعال ميباشد.

فصل  - 7سیمای میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

حصيربافي:

حصيربافي در منطقه خراس��ان جنوبي با اس��تفاده از برگ درخت خرما در شهرستان نهبندان و
بخصوص روس��تاي دهس��لم رواج دارد كه محصوالت آن ش��امل انواع س��بد و زنبيل ،زيرانداز در
فرمه��اي دايره و بيضي ،حيوانات تزئيني از جمله ش��تر و ش��يلگ (محل نگه��داري مواد غذايي)
ميباش��د .نوعي از محصوالت س��بدي با س��اقـه گنـدم (پخل ) در بخش خضــــري شهرستان
قائنات و در بـــرخي روس��تاهاي شهرستان س��رايان رواج دارد .همچنين نوعي پرده حصيري با
استفاده از نيهاي باتالقي منطقه درياچه هامون در شهرستان بيرجند رواج داشته است.
يهاي سنتي:
رودوز 

از هنرهاي اصيل و سنتي ايران كه به جرأت ميتوان گفت از پركاربردترين و زيباترين آنها بوده
و داراي تنوع بيشماري ميباشد (حدود  115رشته شناسايي شده) كه بر حسب منطقه و محل
كار داراي تقسيمات فرعي و ويژگيهاي ساختاري منحصر بفرد ميباشد .به طوريكه از نوع و روش
دوخت و كاربرد رنگهاي متنوع ميتوان به مكان پيدايش آنها پيبرد .از سوزندوزيهاي رايج و
بومي خراسان جنوبي مي توان به :سرمهدوزي ،نقدهدوزي ،آجيدهدوزي ،پولكدوزي ،ابريشمدوزي،
چشمهدوزي ،خامه دوزي ،قيطان دوزي ،مليله دوزي ،گالبتوندوزي ،ده يك دوزي ،شبكهدوزي و
فلزيدوزي كه اكثرا ً در قديم انجام ميگرفته و اكنون به صورت محدود و جهت پر نمودن اوقات فراغت

جاجيم بافي:

اصطالح جاجيم تصور ميرود از تركيب واژهاي تركي مشتق شده كه به معني كوچك و خوشايند
است .جاجيم كه در اصطالح محلي به آن جاجم گفته ميشود يكي از هنرهاي خاص مناطق كردنشين
و ترك نشين است كه امروزه در اكثر نقاط كشور بافت ميشود .در خراسان جنوبي نیز در شهرستانهاي
بيرجند ـ نهبندان و باالخص قاينات به بافت اين محصول مبادرت مينمايند.
پارچه بافي سنتي:

اين رشته از صنايعدستي قدمت تاريخي بسيار طوالني در منطقه (خراسان جنوبي ) دارد و
نقش مهمي در خودكفايي مردم اين منطقه ايفا كرده است .از اهم زير گروههاي آن ميتوان به
كرباس بافي ،احرامي بافي ،برك بافي ،حوله بافي و ابريشم بافي اشاره نمود .اين هنر ـ صنعت
روستايي در حد وسيع و تقريباً در تمامي روستاهاي خراسان جنوبي معمول و مرسوم بوده و
اكنون تا حدي ردپاي گذشته را ميتوان يافت .در اكثر نقاط استان به اين رشته ( توبافي )
گفته ميشود.
سبد بافی  -صنایعدستی استان
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حوله بافی

سبد بافی

در بعضي نقاط استان انجام ميشود.
البسه محلي:

لباس هر قوم تابع فرهنگ ،اقليم ،مذهب و عوامل مؤثر ديگر است كه بر فرهنگ و هنر ملتها تأثير
گذار است .در لباس محلي مردم خراسان جنوبي جنس پارچهها بيشتر از مواد نخي و لطيف ميباشد
كه دليل كاربرد زياد آن ،آب و هواي خشك منطقه ميباشد .به طور كلي پوشاك زنان و مردان خراسان
جنوبي از  3قسمت سرپوش ،تن پوش و پاي پوش تشكيل شده است.
پاي پوشهاي سنتي:

گيوهبافي و گيوهدوزي با استفاده از نخهاي پنبهاي و ساخت كفشهاي چرمي از اصليترين پاي
پوشهاي مردم منطقه از گذشتههاي دور محسوب ميشده است .زماني صنف كفش دوزها حدود
پاي پوشهاي سنتي از جمله حرف منسوخ شده و كمرونق در استان خراسان جنوبي ميباشد.
نمدمالي:

نمدمالي از جمله فنوني است كه سابقاً در بيرجند و بعضي از روستاهاي شهرستانهاي نهبندان،
سربيشه و سرايان رايج بوده است ولي در حال حاضر فقط در بعضي از روستاها و شهرها ،كم و بيش
به اين حرفه ميپردازند كه از آن جمله ميتوان روستاي سلمآباد سربيشه و شهر سرايان را نام برد.
تركه بافي:

اين حرفه كه بيشتر اختصاص به بيرجند و روستاهاي اطراف اين شهرستان دارد بدليل وجود رشته كوه
باقران كه منبع اصلي و اساسي موارد اوليه اين صنعت ميباشد قدمتي طوالني و بيش از صد سال دارد.
جهت بافت انواع سبد از چوب بادام كوهي (بادامتلخ ،سافترگ) و شاخه درخت بيد قرمز
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پای پوش سنتی

چلنگری

(رخبيد يا مينا ) استفاده ميشود كه داراي چوبي ظريف و باريك با خاصيت انعطافپذيري باال
ميباشد .نمونه كاالهاي ساخته شده عبارتند از انواع :تگيج ،سبد ،شلر ،زنبيل ،گوسبد (جهت
نگهداشتن آذوقه گاو و گوسفند) ،تختك ،پيش دستي(ويژه سبزي) ،شلغم شور ،قفس پرندگان،
كواره ،كالك بز و . ...
سفالگري:

س��فالگري در منطقه خراس��ان جنوبي كام ً
ال جنبه كاربردي داشته و اكثر محصوالت منطقه
بدون لعاب بوده ،يا به همراه لعاب ابتدايي انجام ميگيرد .روس��تاي شاهزيله و كوشه از مناطق
قديمي س��اخت ظـروف سفالي ميباشند .چـرخكاري در اين منطقه به روش ابتدايي و اكثرا ً با
چرخ پايـي اس��ت .س��فالگري در اين منطقه به روشهاي مفتولي (كويل) و چــرخكاري است
كه از روش مفتـولي معموالً براي س��اخت ظروف با ارتفــاع زياد و يا س��اختـن تنــور استفاده
ميشود.
اين صنعت عالوه بر شهرهاي بيرجند و خوسف در شهرستان فردوس از رواج نسبتاً خوبي
برخوردار است.
سنگتراشي:

اين حرفه از سال  1350با كارهاي معمولي بر روي سنگ در شهر بيرجند شروع شد كه شايد
قبل از اين تاريخ هم به صورت پراكنده در مناطقي از خراسان جنوبي رواج داشته است.
چلنگري (آهنگري سنتي ):

چلنگري (آهنگري) از رشتههاي بومي و رايج صنايعدستي خراسان جنوبي است كه هم در
شهرستان بيرجند و هم در شهرستان سرايان از فعاليت نسبتاً خوبي برخوردار است.
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عدستی:
تهاو توانمندی های استان در حوزه صنای 
مزی 
الف -امکان گسترش کارگاههای تراش سنگهای قیمتی با توجه به ذخایر معدنی مناسب در استان
و کشور افغانستان و دسترسی به بازار فروش مناسب از طریق مرز کشور همسایه ( افغانستان).
ب -وجـود تعاونیهای تولیدی توانمند در استان ازجمله شرکت تعاونی جاجیم بافت هزارگل
قهستان – شـرکت تعاونـی روستـایی زنـان خـراشــاد – شــرکت تعاونـی بانـوان و مرزداران
نهبندان
ج -تنوع تولیدات در صنایعدستی استان من جمله انواع پارچههای سنتی ،گلیم و سفرهآردی،
جاجیم و محصوالت تکمیلی ،رودوزیهای سنتی ،سبدبافی ،قالی و قالیچه ،معرق چوب و ...
د -افزایش فروش صادرات محصوالت صنایعدستی از طریق ایجاد بسته بندیهای مناسب،
بازاریابی اینترنتی ،شرکت در نمایشگاههای خارجی و ...
ه -شناسایی و تجمیع کارگاههای خانگی در برخی رشتههای خاص و باال بردن کیفیت
محصوالت از طریق استانداردسازی کارگاهها
و -تکمیل زنجیره تولید محصوالت صنایعدستی از طریق تقویت خوشههای صنایعدستی در استان
امکان برپایی بازارچههای دائمی صنایعدستی در شهرستانهای استان با اولویت مرکز
ز -با توجه به شهرت جهانی فرش ایران یکی از قطبهای بافت قالی در ایران استان خراسان
جنوبی است.

طبس  -نایبندان  -یوزپلنگ آسیایی
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فصل  - 8سیمای محیط زیست استان

فصل هشتم :سیمای محیط زیست استان

سفره آردی  -صنایع دستی استان
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فصل  - 8سیمای محیط زیست استان

سيماي محيط طبيعي استان:
طبيعت استان خراسان جنوبي با توجه به عواملي مانند موقعيت جغرافيايي ،ارتفاع از سطح دريا،
ساختمان زمينشناسي ،شرايط آب و هوايي و شکل زمين از تنوع زيستي فوقالعادهاي برخوردار است.
قرار گرفتن اين استان در کمربند اقليمي خشک همراه با عوامل طبيعي ديگر چهره بياباني و
نيمهبياباني به آن داده است .البته محدوديتهاي اقليمي ناشي از اين موقعيت در برخورد با سيماي
کوهستاني ناحيه تا حدودي جبران ميشود .با نگاهي گذرا بر آنچه که امروز بوم زيستهاي مختلف
جهان از آن جمله بر کشور خودمان وارد ميشود اين ضرورت که بايستي مناطقي از کشور و استان
به منظور حفظ اين زيست بومها و تضمين تعادل اکولوژيکي حاکم بر اکوسيستم حفظ گردد ،اجتناب
ناپذير مينمايد .ايجاد مناطق ويژه زيستگاهي و حفاظت از آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست
کشور تالشي خردمندانه براي حفظ تنوع زيستي و گونههايي که مورد تهديد و تخريب قرار گرفته و به
نابودي کشيده شدهاند ،ميباشد .حال با توجه به روند رو به رشد جمعيت انساني ،افزايش عدم احساس
مسئوليت ،متأثر شدن اکوسيستمهاي طبيعي و منابع زنده آن و نگريستن به طبيعت به عنوان کاالي
رايگان از ديدگاه توسعه کنوني مسلماً ظرفيت پذيرش محيط پرگشته و آينده پر مخاطرهاي را فرا روي
ما قرار خواهد داد .در اين وضعيت به منظور حفظ و حراست از آنچه باقي مانده ،انتخاب مناطقي که
هنوز ارزشهاي زيستي آن کام ً
ال نابود نگشته ،الزامي به نظر ميرسد.
اكوسيستمهاي مناطق كويري از قابليتها و ارزش هاي اكولوژيك بااليي برخوردار ميباشند .وجود
گونههاي گياهي و جانوري خاص و طبيعت منحصربهفرد آن ،اين مناطق را در زمره پرارزشترين
اكوسيستمهاي طبيعي قرار داده است .با عنايت به وضعيت آب و هوايي اين مناطق و وجود چشماندازهاي
ص آن از جمله پديده شنهاي روان و وجود گونههاي گياهي و جانوري سازگار با سختترين شرايط
خا 
اقليمي ميتواند اين مناطق را يكي از جذابترين مناطق طبيعتگردي كشور تبديل نمايد.
اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي به منظور حفظ ذخيرهگاههاي زيستي ژنتيكي و
حمايت از گونههاي گياهي وجانوري و ژنهاي بومي منطقه و براي انجام امور تحقيقاتي و بهرهوري
معقول و حفظ نسل گونههاي مختلف و جلوگيري از تعرض انسانها مناطقي را با توجه به شرايط
خاص منطقه منجمله وجود گونههاي نادر و با ارزش وكمياب گياهي وجانوري تحت پوشش قرارداده
و از آنها حفاظت و حراست مي نمايد.

مناطق حفاظت شده استان:
منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ (خوسف):

ي عالي حفاظت محيطزيست
منطقه آرك و گرنگ بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره  270شورا 
مورخ  85/01/19بهعنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديد .منطقه مذكور با وسعت 30000
خوسف  -طبیعت زیبای خور

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

137

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

هكتار بين  59درجه و  37دقیقه طول غربي تا  58درجه و  51دقیقه طول شرقي و بين  32درجه
و  47دقیقه عرض جنوبي تا  33درجه و  1دقیقه عرض شمالي واقع گرديده است .وسعت منطقه
 30000هكتار و حداکثر ارتفاع منطقه  2481متر و حداقل آن  1303متر ميباشد.
تنوع سيماي طبيعی

تنوع منابع آبي :چشمه ،آبخيز ،رودخانه ،قنات ،سنگاب.
تنوع جانوري :پستانداران مختلف از جمله کل و بز ،گرگ ،شغال ،روباه ،خرگوش ،تشي و پرندگان
مختلفي از جمله کبک ،تيهو ،باقرقره ،کبوتر چاهي ،زاغ ،انواع عقاب و پرندگان گوشتخوار ،انواع
گنجشک سانان و. ...
تنوع گياهي :از نظر پوشش گياهي ،گياه غالب در منطقه آرک وگرنگ در حال حاضر در مناطق
دشتي درمنه و در ارتفاعات درختچههاي بنه و بادامشک ميباشد و ساير گياهان موجود عبارتند از:
زيره ،مستار،کلپوره ،گل زوفا ،کاکوتي ،گل بومادران ،آويشن ،الله قرمز  ،آنغوزه ،پرند ،انجيرکوهي ،گون،
گز ،بيد،کاله ميرحسن ،خارشتر ،افدرا و برخي از گياهان خانواده کاسني ميباشد.
وجود زيستگاه هاي منحصر بفرد :صخرههاي صعب العبور زيستگاه کل و بز است.
وجود مراکز تفرجي :روستاي آرك به عنوان يك روستاي تفرجي از نظر آب و هوا و محصوالت
درختي در منطقه معروف است.
بهرهبرداري از گياهان دارويي و سردرختي :از دورانهای قدیم مردم محلي نسبت به

درمیان  -روستای هدف گردشگری دوشنگان

138

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

فصل  - 8سیمای محیط زیست استان

جمعآوري گياهان دارويي از قبيل آويشن ،زيره کوهي ،کلپوره ،ريواس ،بنه و غيره اقدام و از اين
راه ارتزاق مينمودند.
منطقه حفاظت شده درميان (سربیشه  -درمیان):

منطقه درميان بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره  284شورايعالي حفاظت محيطزيست
مورخ  86/11/12به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديد .اين منطقه با وسعت  80000هكتار
بين  59درجه و  40دقیقه تا  60درجه و  1درجه طول شرقي و بين  32درجه و  36دقیقه و 32
درجه و  58دقیقه عرض شمالي واقع گرديده است .منطقه فوق در فاصله  68کيلومتري شهرستان
بيرجند و در فاصله  25کيلومتري شمال شهرستان سربيشه واقع شده است.
تنوع سيماي طبيعي

تنوع منابع آبي :چشمه ،رودخانه ،قنات ،آب انبار ،چاه.
تنوع جانوري:پستانداران مختلف از جمله قوچ و ميش ،گربه پاالس ،گرگ ،روباه ،شغال ،کفتار،
خرگوش ،تشي ،انواع موش و پرندگان مختلفي از جمله کبک ،تيهو ،کبوتر چاهي ،قمري ،عقاب
دشتي ،عقاب طاليي ،دليجه ،هما ،کرکس.
تنوع گياهي :پوشش گياهي مرتعي از قبيل قيچ ،نسترن وحشي ،اورمک ،اسپند ،گز ،کما ،زول،کاله
ميرحسن ،پرند ،خارشتر ،نخود وحشي ،گون،گل ماهور،گل ميمون ،زنبق ،آويشن ،سالويا،يال اسبي ،پوا،
چوبک ،خارگوني،کاهوي وحشي  ،چرخه ،کنگر،شکر تيغال،گل گندم ،درمنه ،تلخه.
وجود مراکز تفرجي :وجود آبشار و چشمه معدني آبترش ،قلعه باستاني حسن صباح و چنار
هزار ساله دوشنگان از اماكن گردشگري در منطقه محسوب ميشوند.
بهره برداري از گياهان دارويي و سردرختي :از دورانهای قدیم مردم محلي نسبت به
جمعآوري گياهان دارويي اقدام و از اين راه ارتزاق مينمودند.
راههاي ارتباطي :منطقه درميان به فاصله  15كيلومتري شهرستان سربيشه و  25كيلومتري
شهرستان اسديه واقع گرديده و جاده آسفالته سربيشه -اسديه كه از داخل منطقه ميگذرد اين
دو شهر را به هم متصل ميكند .شهرستان بيرجند به فاصله  68كيلومتري منطقه از طريق جاده
آسفالته بيرجند -سربيشه و همچنين جاده آسفالته بيرجند -اسديه به منطقه متصل ميگردد.
منابع آب :منابع آب به عنوان يكي از مهمترين منابع اكولوژيك ميباشد كه پراكنش حياتوحش
بستگي زيادي به آن دارد .منطقه درميان داراي چشمه سارهاي متعدد از قبيل چشمه سوخته،
چشمه پونهاي ،چشمه چهار درختي ،چشمه خليلآباد ،چشمه جوزان ،چشمه گلگز ،چشمه سيه
الخي ،چشمه تک کماهي ،چشمه پاگدار و چشمه آبشار ميباشد .منطقه فاقد رود دائمي است و از
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رودهاي فصلي منطقه ميتوان به رود کالته شادي ،رود گل ميران ،رود طبسين ،رود کندهاي ،رود
کال سرخ و رود راتودر اشاره نمود.
زمين شناسي و خاكشناسي :تيپهاي منطقه در سه گروه اصلي شامل کوهستان ،دشت سر،
فالتها و تراسهاي فوقاني زير قرار ميگيرد.
منطقه حفاظت شده شاسكوه (قاین  -زیرکوه):

بر اس��اس آگهي رس��مي مصوبه ش��ماره  285ش��وراي عال��ي حفاظت محيط زيس��ت مورخ
 1386/11/12با مساحت  70300هکتار به تصويب رسيد.
تنوع سيماي طبيعي

تنوع منابع آبي :چشمه ،آبخيز ،رودخانه ،قنات ،آب انبار ،چاه تلمبه بادي ،سنگاب.
تنوع جانوري :پستانداران مختلف از جمله کل و بز ،قوچ و ميش ،گربه پاالس ،کفتار ،زرده بر و
پرندگان مختلفي از جمله هوبره ،زاغ بور ،انواع عقاب و پرندگان گوشتخوار ،انواع گنجشک سانان و. ...
تنوع گياهي :تنوع در پستي و بلندي منطقه باعث نوسان حرارتي و طبعا شرايط اقليمي متفاوتي
را بخصوص از نظر نوع بارش در منطقه ايجاد نموده است که به دنبال آن تنوع گياهي کمنظير از نوع
خشکيزي ،آبدوست ،مقاوم به شوري ،گياهان
علوفهاي ،بوتهاي ،درختچهاي و درختي قابل
مشاهده است .ميشود گفت در اين منطقه تضادها
در کنار هم جمع شده اند! درخت Lonicera
 persicaرا ميتوان در کنار بنه و بادامشک و
گياهان بوتهاي يافت .درخت پده که آبدوست
میباشد را ميتوان حوالي درختچههاي مقاوم
به خشکي يافت .يا  ( Vitexnegundoپنج
انگشت ) از تيره شاه پسند که جزو فلور منطقه
خليج عماني و مناطق گرمسيري است در حاشيه
منطقه يافت ميشود!
وجود زيستگاههاي منحصر بهفرد :ساختار
توپوگرافيکي منطقه قابليت زيستگاهي براي
جانوران مختلف را فراهم کرده است.
صخرههاي صعبالعبور زيستگاه کل و بز است.
قاین  -طبیعت منطقه شاسکوه
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اين زيستگاه قابليت رها سازي پلنگ را نيز دارا ميباشد که در گذشته نه چندان دور در اين صخرهها
ميزيسته است .وجود غارها و شکافهاي عميق شرايط مناسبي را براي پناه و زيست بعضي گربهسانان
و ديگر پستانداران گوشتخوار مهيا نموده است .همچنين سنگابهايي جهت تأمين آب وحوش
در بعضي نقاط صخرهاي يافت ميشود که فاکتور مهمي براي حفاظت و درامان ماندن از تيررس
شکارچيان محسوب ميشود .وجود صخرههاي رفدار (طاقچه مانند) ،مکان خوبي جهت زادآوري
پرندگان شکاري بزرگ از جمله عقاب کوهستان ،کرکس ،عقاب طاليي و ديگر پرندگان شکاري
ميباشد.
وجود مراکز زيارتي و تفرجي :زيارتگاههايي در سطح منطقه پراکندهاند که داراي پتانسيل
گردشگري ميباشد .از جمله مزار شاسکوه ،مزار ميرآباد ،مزار  12امام .همچنين پوشش درختي
پراکنده در س��طح منطقه محيط جذابي براي گردش��گران بخصوص مردم بومي منطقه فراهم
کرده که بطور مرتب مورد استفاده قرار ميگيرد.
بهرهبرداري از گياهان دارويي و سردرختي :از زمانهای قدیم مردم محلي نسبت به
جمعآوري گياهان دارويي از قبيل آويشن ،زيره کوهي ،کلپوره ،اسفناج ،ريواس ،بنه و غيره اقدام و از
اين راه ارتزاق مينمودند.
منطقه حفاظت شده مظفري (فردوس  -بشرویه):

منطقه مظفري بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره  280شورايعالي حفاظت محيطزيست
مورخ  86/11/12به عنوان منطقه حفاظت شده معرفي گرديد .منطقه مظفري با مساحت 92808
هكتار بين  57درجه و  26دقیقه طول غربي تا  57درجه و  57دقیقه طول شرقي و بين  34درجه
و  2دقیقه عرض جنوبي تا  34درجه و  20دقیقه عرض شمالي واقع گرديده است.
قابليتهايمهم:
 -1شرايط توپوگرافي منطقه :وجود ارتفاعات صخرهاي و دشتهاي باز در پيرامون آن شرايط مناسبي
را براي حضور حيات وحش در منطقه فراهم نموده است عالوه بر اين نيز بدليل وجود ميدان ديد مناسب
شرايط مطلوبي جهت حفاظت كامل مناطق فراهم آمده است؛
 -2قابليت جذب توريسم و گردشگر از طريق تهيه برنامه هاي آموزشي و تنوير افكار عمومي؛
 -3شرايط مناسب جهت اجراي طرحهاي تكثير حيات وحش :اجراي طرح تكثير گورخر در منطقه؛
 -4اجراي همايشها و مسابقات كويرنوردي و صخرهنوردي در منطقه.
پناهگاه حياتوحش كجي نمكزار ( نهبندان):
منطقه کجـي نمکـزار بر اساس آگهي رسمي مصوبه شماره  312شورايعالي حفاظت محيط زيست
به عنـوان پناهگاه حيات وحش معرفي گرديد .مساحت منطقه  22765هكتار و بين  59درجه و 50
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تنوع گياهي :با وجود اقليم بياباني و نيمه بياباني ،کمبود بارندگي و خشکساليهاي مداوم ،پوشش
گياهي منطقه از نظر تنوع و در برخي نقاط از نظر سطح پوشش چشمگير ميباشد.
وجود مراکز تفرجي :رباط قديمي و ريگ رباط شور از اماكن گردشگري در منطقه محسوب ميشوند.
بهرهبرداري از گياهان دارويي و سردرختي :با عنايت به خشكساليهاي چندساله اخير و ريگزار
بودن بخش وسيعي از منطقه ،پوشش گياهي خيلي فقير است.
راههاي ارتباطي :در كيلومتر  45جاده آسفالته فردوس به بشرويه بايستي تقريباً  15كيلومتر
به داخل برويم.
منابع آب 5-4 :چشمه ،چاه دامداري ،قنات رباط شور ،رود كالوگي.

دقیقه طول غربي تا  60درجه طول شرقي و بين
 31درجه و  54دقیقه عرض جنوبي تا  32درجه
و 10دقیقه عرض شمالي واقع گرديده است.
این تاالب همانند ساير تاالبهاي کشور
پرندگان متنوعي را در خود جاي داده است و هر
ساله خصوصاً در فصل مهاجرت پرندگان آبزي و
کنار آبزي ،گونههاي مختلفي از قبيل آبچيليك
پاسبز ،آبچيليك پاسرخ ،حواصيل خاكستري،
حواصيل سفيد ،خوتكا و اردك سرسبز در آن به
چشم ميخورند.

پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس:

پناه�گاه حيات وحش رباط ش�ور (فردوس-
بشرویه) :

ارتقاء سطح منطقه رباط شور از آزاد به
حفاظت شده از مصوبات سفر محترم رياست
جمهوري به استان ميباشد.

نهبندان  -تاالب کجی نمکزار

تنوع سيماي طبيعي

تنوع منابع آبي :چشمه ،رودخانه ،قنات ،آب انبار ،چاه.
تنوع جانوري :گونههاي شاخص منطقه ،کل ،بز و آهو که زيستگاه اصلي آنها به ترتيب کوه رباط
شور و ريگ رباط شور است .منطقه رباط شور داراي تنوع زيستي با ارزشي است .اين منطقه زيستگاه
مناسبي براي ردههاي مختلف جانوري بهويژه پستانداران ،پرندگان وخزندگان است .گونههاي مختلفي
از حيوانات فوق در اين منطقه مشاهده شدهاند که از آن جمله به موارد ذيل اشاره ميشود.
پستانداران :کل و بز ،خرگوش ،آهو ،جوجه تيغي ،گربهشني ،سياهگوش ،روباه معمولي ،روباه شني،
زرده بر ،خفاش ،گرگ ،شغال ،کفتار ،انواع جوندگان مانند تشي ،پامسواکي و. ...
پرندگان :کرکس ،کبک ،تيهو ،هوبره ،انواع کوکر ،دودوک ،سبزقبا ،چکاوک ،سنگچشم و ساير
گنجشک سانان ،انواع مختلفي از پرندگان شکاري بزرگ و کوچک از قبيل عقاب ،سارگيه ،دليجه و غيره .
خزندگان :الکپشت  ،بزمجه ،آگاما ،انواع مار و مارمولک (مي توان بيان داشت اين منطقه بيشترين
تنوع و تعدد خزندگان را در سطح استان دارا مي باشد ،بطوريكه مي توان از آن به موزه زنده خزندگان
استان ياد كرد).
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منطقه نایبندان طبس بر اساس آگهی رسمی مصوبه شماره  200شورایعالی حفاظت محیط
زیس��ت مورخ  80/7/25به عن��وان پناهگاه حيات وحش معرفی گردید .این منطقه با مس��احت
ي  55درجه و  36دقیقه تا  57درجه و  33دقیقه طول
ي جغرافيائ 
ن طولها 
 1516993هکت��ار بي�� 
ي قرار
ي  31درجه و  50دقیقه تا  33درجه و  15دقیقه عرض شمال 
ش��رقی و عرضهايجغرافيائ 
ن  568تا  2965متر از سطح دریا متفاوت میباشد.
گرفته است و دامنه ارتفاعی آن نیز بي 
تنوع سیمای طبیعی:

تنوع منابع آبی :منابع آبی موجود در منطقه عمدتاً شامل چشمهها و تعداد کمی سنگ آب،
آبانبار و قنات است که اغلب جهت آب شرب دامها و حیات وحش استفاده میشود .تامین آب
حیات وحش پناهگاه از طریق حداقل  210فقره چشمه طبيعي و 10فقره آب انبار و سنگابهای
طبیعی موجود در مناطق کوهستانی صورت میگیرد .حجم آب برداشتی از این منابع قابل
مالحظه نمیباشد زیرا دارای آبدهی بسیار کمی هستند .از نظر کیفیت آب این منابع نیز بررسیها
و آزمایشات نشان دهنده آن است که هر چند آب اغلب این منابع دارای شوری نسبتا باالیی است
ولی برای شرب دام و حیات وحش قابل استفاده است.
تنوع جانوری :گونههای مهم جانوری این پناهگاه عبارتند از یوزپلنگ ،جبیر ،قوچ و میش ،کل
و بز ،کفتار ،شاه روباه ،کاراکال ،هوبره،زاغ بور ،کبک ،تیهو ،کرکس ،عقاب ،سنقر خاکستری ،افعی
شاخدار ،مار جعفری ،تیرمار و بزمچه.
تا حدود سی سال قبل در منطقه "رباط گور" پناهگاه حیاتوحش نایبندان طبس ،گورخر ایرانی و
یوزپلنگی به نام "جنگال" زیست می کرده که ه م اکنون نسل آنها در این منطقه منقرض شده است.
تنوع گیاهی :مهمترین گونههای گیاهی منطقه عبارتند از درمنه ،بادام كوهي ،كروج ،قیچ،
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رمس ،تاغ ،گز ،اشنان ،خرما ،ني ،پرند ،کاله میرحسن دمعقربی ،پیاز گلریز ،گونهای گون،
اسکنبیل کرمانی ،اسکنبیل ایرانی ،اسکنبیل طبسی ،آنقوزه ،کرقیج بیابانی ،شن جاز ،سگ دندان،
شوره ابرقویی ،شوره یزدی ،خارخسک ،آویشن شیرازی.
زیستگاه منحصر به فرد :پناهگاه حیاتوحش نایبندان طبس ،بزرگترین پناهگاه وحش در
ایران و مهمترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است .وجود تپههای شنی متحرک و تودههای جنگلی
نسبتا متراکم تاغ كه عموماً در گستره خشكهرودها و مسيلها و يا حواشي پاليا شكل گرفتهاند ،از
ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه به حساب میآید.
وجود مراکز تفرجی :از مهمترین جاذبههای گردشگری منطقه میتوان به موارد زیر اشاره
نمود :جنگل عراقی ،کوه قلعهکاه ،کله قندی دشت قلعهکاه ،چشمه آب گرم دیگ رستم ،برج
گلوبیشه ،قلعه مک شور ،برج سرکویر ،پیر تلخاب ،کاروانسرای حوض قربان (خان) ،رباط چهلپایه.
راههای ارتباطی:
ل ب ه جاده یزد -طبس و ج��اده معدن پروده به
پن��اهگاه حی��اتوحش نایبندان طبس از ش��ما 
ب و ش��رق ب ه جاده راور به نایبندان و نایبندان به روستای نیستان و از
روس��تای نیس��تان ،از جنو 
ب ب ه مرز سیاس��ی شهرستان طبس محـدود گرديـد ه است .فاصله این پناهگاه تا شهر طبـس
غر 
حدود  40کیلومتر است .مسیرهای دسترسی آن شامل جاده اصلی یزد -طبس و نیز جاده اصلی
طبس -راور میباشد که هر دو جاده به عنوان بخشی از مرز پناهگاه نیز محسوب میگردند.

سرایان  -نمای بافت تاریخی
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فصل نهم :معرفی شهرستانهای استان

حیات وحش استان
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درمیان  -روستای هدف گردشگری دوشنگان

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

147

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

شهرستان بیرجند
ن درمیان ،از جنوب و جنوب
شهرستان بیرجند از شمال به شهرستان قاینات ،از شرق به شهرستا 
شرقی به شهرستان سربیشه ،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان خوسف ،از شمال شرقی به
زیرکوه و از شمال غربی به شهرستان سرایان محدود است.
این شهرستان ،پرجمعیتترین شهرستان خراسان جنوبی است و بر طبق سرشماری سال،۱۳90
جمعیت آن  230487نفر ميباشد .شهرستان بيرجند با وسعت حدود  20033كيلومتر مربع
معادل  21درصد استان را به خود اختصاص داده است .جمعيت شهري  178020نفر و جمعيت
روستايي  52467نفر بوده است .شهرستان بيرجند در سال ،1388از  235/5كيلومتر راه اصلي و
 692كيلومتر راه فرعي و  1475کیلومتر راه روستایی برخوردار بوده است .همچنين اين شهرستان
داراي یک فرودگاه ميباشد .در سال  1388تعداد  1522پرواز داخلی و  100پرواز خارجی در آن
صورت گرفته است .این شهرستان دارای یک بخش مرکزی و  6دهستان است.
جمعیت شهرستان براساس سرشماری سال1390
کل جمعیت جمعیت شهری
230487

178020

جمعیت
روستایی

کل خانوار

خانوار شهری

خانوار
روستایی

52467

63949

48130

15819
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در سال  1387تعداد  12كارگاه فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته و عمدهترين
معادن موجود درسطح اين شهرستان عبارتند از :گرانیت ،مرمریت ،سنگ الشه ،دولومیت و ...
وضعیت معادن شهرستان
ماده معدني

تعداد معادن
فعال غیرفعال

کل

ميزان ذخيره
(هزارتن)

استخراج
سرمایهگذاری
ساليانه(هزارتن)
(میلیون ریال)

اشتغال
(نفر)

گرانيت

0

2

2

940

9

8062/6

25

مرمريت

1

3

4

2654

40

20499/69

56

سنگ الشه

6

0

6

12540

75

2228

44

بنتونيت

2

3

5

3790

33

3167/9

31

مس

1

0

1

1315

100

13399/38

428

منيزيت

0

1

1

18

2

138/9

5

دولوميت

0

1

1

200000

10

423

7

خاك صنعتي

2

0

2

935

13

1933

9

جمع

12

10

22

222191

282

49852/47

605

مرکز شهرستان:

شهر بیرجند مرکز شهرستان بیرجند و مرکز استان خراسان جنوبی است .شهر بیرجند ،اولین
شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان
آبرسانی ایران شناخته میشود .این شهر همچنین دومین شهری در ایران است که در سال ۱۳۰۲
و پیش از تهران ،از لولهکشی آب شهری برخوردار گردید.
مدرسه شوکتیه این شهر ،سومین مدرسه آموزش به سبک جدید ،بعد از دارالفنون و رشدیه تبریز
است .به علت موقعیت سیاسی و استراتژیک شهر بیرجند ،سومین فرودگاه کشور در سال ۱۳۱۲
پس از قلعه مرغی و بوشهر ،در این شهر ساخته شد و تا پیش از جنگ جهانی دوم ،دو کنسولگری
انگلستان و روسیه در بیرجند ،مشغول فعالیت بودهاند.
بیرجند  -ارتفاعات باقران
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آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:
ردیف

عنوان

آدرس

1

مدرسه عليمه معصوميه

خيابان شهيد مطهري

2

مدرسه شوكتيه(قاجار)

خيابان شهيد منتظري

3

قلعه پايين شهر(قاجار)

انتهاي خيابان جمهوري

4

عمارت ارگ كاله فرنگي

خيابان شهيد مطهري

5

سنگ نگاره الخ مزار(پيش از تاريخ)

روستاي كوچ  -كيلومتر 26جاده زاهدان

6

بند امیرشاه

فاصله  2كيلومتري جنوب غرب بيرجند

7

باغ و عمارت شوكت آباد(قاجار)

روستاي شوكت آباد -كيلومتر  5جاده زاهدان

8

باغ و عمارت رحيم آباد

انتهاي خيابان مدرس

9

باغ و عمارت اكبريه

انتهاي خيابان معلم

10

بند دره

انتهاي خيابان مدرس -كيلومتر5

ارگ کاله فرنگی:

از بناهای تاریخی به یادگار مانده از اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه که مقر حکومتی بوده
و موسوم به ارگ کاله فرنگی است .فرم معماری ارگ به صورت زیگوراتی و شش اشکویه همراه با
تزئینات به کار رفته در فضای حوضخانه ،مقرنسکاری ،رسمیبندی ،کاربندی النه زنبوری ،تزئینات
گلدانی و رقمهای تزئینی میباشد .این بنا با تصویب کمیسیون ثبت سازمان میراث فرهنگی کشور
باشماره  1880در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.
عمارت اکبریه:

بناهای مجموعه ای باغ اکبریه مربوط به دارالحکومه اواخر دوران زندیه است ساختمان مرکزی
باغ ،بنای تشریفات است که در دروه قاجاریه احداث شده و به دستور شوکتالملک ساخت آن
صورت گرفته است .آخرین بنای این باغ موسوم است به حکومتی نظامی که صرفاً امور قشونی
و سیاسی در آن انجام میشده است .در بخشهای دیگر این مجموعه میتوان به صحن استخر،
درشکه خانه ،باغ میوه و اتاق آئینه و ساختمان تشریفاتی اشاره کرد .اين مجموعه با كاربري مسكوني
و حكومتي در دورة قاجار و اوایل پهلوي ساخته شده است .موزههاي باستانشناسي ،مردمشناسي
و حياتوحش بيرجند در اين مجموعه قرار دارند.

150

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

بیرجند  -باغ و عمارت جهانی اکبریه

حسینیه و مدرسه شوکتیه:

از بناهای معتبر شهرستان بیرجند باید به حسینیه شوکتیه اشاره نمود که در سال  1312هجری
قمری احداث گردیده و در سال  1326هجری قمری بعد از تأسیس مدرس دارالفنون توسط امیر
کبیر به مکان آموزشی تبدیل گردیده و به مدرسه مبارکه شوکتیه تغییر نام یافت .اين بنا بزرگترين
حسينيه تاريخي بيرجند به حساب ميآيد كه به شيوة يك ايواني و در دو طبقه ساخته شده و از
مهمترين عناصر معماري آن بايد به دو سردر ورودي ،هشتيها ،داالنهاي متعدد ،صحن ،حوضخانه،
ايوان ،گنبدخانه ،حجرهها و رواقهاي اطراف صحن اشاره كرد .اين بنا در سال 1312هـ .ق به منظور
عزاداري ماه محرم ساخته شده و در سال 1326هـ .ق به عنوان مدرسه نيز مورد استفاده قرار گرفت.
باغ و عمارت شوکتآباد:

باغ و عمارت شوکتآباد به لحاظ مکانی در  5کیلومتری شمال شرقی شهر بیرجند واقع شده
است باغ و عمارتهای مزبور در زمان حکمرانی اسماعیل خان برادر شوکت الملک احداث گردیده
بعدها این باغ و ساختمانهای آن به ابراهیم خان (شوکت الملک) رسید که به عنوان تفریحگاه
تابستانی مورد استفاده مردم قرار میگیرد .اين مجموعه با مساحت  5/8هكتار در  5كيلومتري شرق
بيرجند در كنار جاده بيرجند– زاهدان قرار دارد .بناهاي اين باغ به صورت متراكم در جبهة جنوبي و
شرقي باغ در اواخر دورة قاجاريه ساخته شده و شامل فضاهاي آئينهخانه ،حوضخانه ،حمام ،مطبخ،
ميانخانه و داالنهاي ارتباطي هستند.
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باغ و عمارت رحیمآباد:

این عمارت در سال  1315هجری قمری به فرمان اسماعیل خان فرزند ارشد حشمتالملک
احداث شد .این مجموعه به صورت دیوانی و ستونگاهی کاربری شخصی داشته است .باغ رحیمآباد
از نظر فضا ،محوطه باغ ،استخر ،عمارت اصلی ،انبارهای متعدد گچبری و آئینهکاری با نقوش و
سردیس حیوانات ،فضای حوضخانه و تاالرهای وسیع حکایت از ذوق و هنر و استادکاران و معماران
ایرانی دارد .اين مجموعه از باغ ،استخر ،عمارت اصلي ،انبارهاي متعدد ،حوضخانه ،اتاقهاي متعدد،
اتاقهاي خدمه و نگهباني ،اصطبل ،حصار و برجهاي نگهباني شكل گرفته و عمارت آن در سال
1315هـ..ق به عنوان دارالحكومة بيرجند احداث گرديد.
باغ و عمارت امیرآباد:

این باغ و عمارت که در  5کیلومتری غرب بیرجند قرار دارد که هم به بصورت سکونتگاه و هم
به عنوان گردشگاه مورد استفاده ساکنین قرار میگرفته و بطور کلی در دو بخش اندرونی و بیرونی
احداث شده است .زمان احداث آن به اوایل دوره قاجار بر میگردد .این بنا متعلق به خاندان شیبانی
(معصوم خان بوده است) عوامل تزئینی به کار رفته در بنا آجرکاری به شکل ترنج و سر ترنج در
نمای بنا به صورت نقش منفی ،طاقها و قوسهایی به فرم کلیل آذری ،قومی خنچهپوش تخت،
فضای داخلی کوشک و دیگر عناصر میباشد.
باغ و عمارت بهلگرد:

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

و اشکال ترنجی ،اشعار برجسته گچبری شده محتشم کاشانی در بخش فوقانی از پیش طاق به
صورت حاشیه نویسی و دیگر اجزا ،عناصر معماری میباشد.
مدرسه علمیه معصومیه:

در مدرسه معصومیه بیرجند با قدمتی بیش از 150سال ،در زمان احداث مورد استفاده طالب علوم دینی
قرار داشته است .به لحاظ نقشه ورودی بنا دارای سهدری کتیبهدار به صورت گچی با مضمون آیات
قرآنی و احادیث است و صحن این مدرسه نیز با رواق جانبی ستوندار و اطاقهای درس فضاسازی شده است.
رباط چاه حوض:

رباط چاه حوض از نمونههای منحصر به فرد و باقیمانده در میان آثار تاریخی بیرجند محسوب
میگردد که با توجه به نقشه و فضاسازی آن در دوره صفویه احداث شده است .از بخشهای مهم
این اثر میتوان به فضای ورودی رباط ،میانسرا و حجرههای اقامت کاروانیان اشاره نمود این بنای
تاریخی در  18کیلومتری شمال شهر بیرجند واقع است.
قلعة بيرجند:

اين قلعه با مساحت  2500متر مربع و با نقشة چهار ضلعي در خيابان جمهوري بيرجند قرار گرفته
است و در حال حاضر داراي حصار و تعدادي برج است .براساس كاوشهاي باستانشناسي انجام گرفته
اين اثر در دورة صفويه ساخته شده و در دورة قاجاريه يك بازسازي اساسي در آن صورت گرفته است.

باغ بهلگرد از باغهای تاریخی بیرجند محسوب میگردد که این باغ و متعلقات ویژه آن مورد
استفاده شوکتالملک بوده و احداث آن در زمان قاجاریه صورت گرفته است این باغ به دلیل
فضاسازی در دو قسمت به عنوان اندرونی و بیرونی ویژگیهای بارزی را به دلیل موقعیت خود دارا
میباشد این بنای تاریخی با توجه به جذابیت خاص و وجود اجزا و عناصر معماری ایرانی از جمله
سردر ورودی ،با فضاهای ویژه خود که بنای آن به صورت ترکی با ستونهای آجری میباشد در
میان محوطه استخری به شکل چهار ضلعی که در وسط آن سکویی به فرم هفت ضلعی ساخته
شده است .این بنا با شماره  2367در فهرست آثار ملی کشور ثبت گردیده است.
حسینیه و مدرسه نواب:

تاریخ احداث این بنا  1001هجری قمری میباشد .این تکیه معروف در دوران سلطنت شاهعباس
صفوی با فرمان امیر زاده خاتون ملقب به نواب ساخته شده است .به طور کلی پالن حسینیه در
دو طبقه همکف و اول و به صورت دو ایوانی طراحی و ساخته شده است و تزئینات آن شامل
رسمیبندی با گچبریهای اطاق شاه نشین به صورت موتیف و گل و بوته ،مقرنسکاری ،پیشطاق
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مصلی بیرجند:

مصلی بیرجند در دوره قاجاریه به فرمان قوشید خان از بزرگان سیاسی شهر احداث و بعدها
محل برگزاری نمازهای یومیه گردید .از قسمت های مهم این مصلی میتوان به ایوان با طاق رفیع
ق های گوشواره و شیستان ستون دار در ضلع شمالی آن اشاره نمود.
به صورت کلیل آذری ،از اطا 
بنای مصلی در سال  1376با شماره  1879در فهرست آثار ملی قرار گرفت.
بند دره:

بند دره از جمله بندهای آجری احداث شده در اواخر دوره زندیه است که تا به حال مقاومت
نسبی در برابر زلزله و عوامل تخریبی دیگر داشته است .این بند از بخشهای فنی و ساختمانی
برخوردار است که ارزش آن از نظر مهندسی روسازی میتوان برابر استانداردهای امروزی دانست.
ارتفاع آن از پایینترین نقطه  15متر و دارای بخشهای تونل خروجی آب ،سوراخهای ریز،
پشتبند و تاج میباشد.
سنگ نگاره الخمزار:

در فاصله  29کیلومتری جنوب شرقی بیرجند و بر جبهه غربی روستای کوچ اثر شگفتانگیز و منحصر
به فردی وجود داردکه به الخمزار معروف است .الخمزار صخرهای است از جنس (سرپانتین) با رویه براق و
پشمی که بر بدنه کوهی به نام (چغل بغیاج) و شرف بر کوچ تکیه زده است سطح سنگ تقریباً مستطیل

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

شکل با کنارههای شکسته و نامنظم و ابعاد آن به طور متوسط  5/5در  5/4میباشد .ظاهرا ً کهنترین
نقشها بر روی ال خ مزار ،نقشهای ساده انسانی و گیاهی است که بر سنگ حک شدهاند و جدیدترین
نوشتهها که نسبتاً درشت و به کمک چکش یا قلم آهنی کنده شدهاند کلمه مبارک (اهلل) یا (علی) هستند .
بر روی الخمزار بیش از سیصد مورد نگاره تا به حال شناسایی شده و مسلم است که تعداد آنها
در گذشته بسیار بیشتر بوده و به علت متالشی شدن سنگ از میان رفتهاند ،به طور کلی نگارههای
موجود را میتوان در پنج گروه انسانی ،حیوانی ،گیاهی ،عالمت و نشانه و کتیبه تقسیمبندی کرد.
کتیبههای الخمزار متنوع و متفاوتند و میتوان هریک از آن مجموعهها را یک کتیبه (خط تصویری)
دانست 81 ،مورد کتیبه پهلوی اشکانی و ساسانی نیز بر رویه الخمزار شناخته شده به طوری که آنرا
در شمار غنیترین آثار مکتوب آن دوران قرارداده است.
گنجینه بیرجند:

گنجینه بیرجند با زیر بنای  670متر مربع در مجموعه معماری باغ اکبریه واقع شده است .این
گنجینه در سال  1372آماده بهرهبرداری شد.گنجینه بیرجند مشتمل بر دو بخش عمده باستانشناسی
و مردمشناسی است در بخش باستانشناسی آثار و اشیایی از هزاره دوم پیش از میالد تا دوران قاجاریه
به نمایش گذاشته شده است .در بخش مردمشناسی گنجینه سعی شده است ضمن گردآوری و عرضه
بازار و وسایل زندگی سنتی و کارگاهها ،نحوه تولید و نوع معیشت ،بازسازی و در قالب ماکت و آدمک
تجسم یابند .در مجاورت گنجینه یک چاپخانه سنتی وجود دارد و از بازدید کنندگان پذیرایی میشود.
فهرست سایر آثار و ابنیههای تاریخی و گردشگری

بیرجند  -بند تاریخی دره
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ردیف

نام اثر

موقعیت

دوره تاریخی

1

بافت تاریخی بیرجند

بیرجند

صفویه  -پهلوی

2

بافت تاریخی روستای بجد

بیرجند  -بجد

تیموریان -قاجاریه

3

ارگ بهارستان

بیرجند

زندیه

4

آرامگاه آیت ا ...هادوی

بیرجند

اواسط دوره قاجاریه

5

حمام چهار درخت

بیرجند

---

6

رباط آصف

 50کیلومتری شمال بیرجند

قاجاریه

7

حسینیه آراسته

بیرجند

قاجاریه

8

مقبره حکیم نزاری

بیرجند

---

9

مسجد جامع چهار درخت

بیرجند

صفویه

10

حسینیه بهرمان

بیرجند

قاجاریه
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بقاع متبركه:
نها عبارتند از:
یباشد که مشهورترین آ 
این شهرستان دارای زیارتگاهها و بقاع متبرکه زیادی م 
شهدای باقریه ،مزار سید ابراهیم رضا حنبل ،مزارسیـد تاج الـدین ساقی ،سیـد محمد نقیـب یشـد،
سید امیر اسحاق و امیر باقر گیوک.
وجود اماکن متبرکه و حضور مردم در این قبیل اماکن نمایانگر عشق عمیق ساکنان بیرجند به مبانی
یباشد.
مذهبی و اعتقادی م 

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

 وجود حدود  300000هكتار عرصهاي منابع طبیعي شهرستان. وجود مركز آموزشي ،ايستگاه تحقيقات كشاورزي و كلنيك مجهز گياه پزشكي. وجود پتانسيل فرآوري سنگهاي تزييني. وجود پتانسيل صنايعدستي. امكان استفاده از پتانسيل باد و انرژي خورشيدي. وجود موقوفات فراوان به ويژه اراضي زياد بنياد مستضعفان و بنگاه خيريه آبلوله.فرصتهاي پيشنهادي سرمايهگذاري بخش صنعت و معدن

صنايع دستي شهرستان:
بدلیل موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند و قرار گرفتن در میان راههای ارتباطی و قدمت
تاریخی و فرهنگی آن ،تولید انواع صنایعدستی با مقتضيات و شرایط محیطی آن شکل گرفته
است که از میان این صنایع میتوان به قالي و قالیچه بافی ،گليمبافي ،زیلوبافی ،جاجیمبافی،
پالسبافی ،رودوزيهاي سنتي ،كفش محلي ،سبدبافي(تركه بافي) ،چلنگري(آهنگري سنتي)،
سفالگري ،پارچهبافي سنتي ،حجاري(سنگتراشي) مسگري ،رفوگري و رنگرزي سنتي اشاره
نمود .از جمله مناطق مهم توليد صنايعدستي درشهرستان بيرجند ميتوان به بيرجند ،خراشاد،
چهارده ،كوچ ،چهكند ،شهاباد ،رزگ ،نقنج ،شاخن ،القار ،ميريك ،فورجان ،گازار ،مهمويي ،ساقدر
اشاره نمود.

واحد
(تن)

امكان سنجي
اوليه

سرمايهگذاري مورد
نياز (ميليون ريال)

1

تاير با استفاده از تكنولوژي پيشرفته

50000

ندارد

2000000

2

دارو (فراورده هاي دارويي)

1500

ندارد

1500000

3

الياف كربن

1000

ندارد

600000

4

لعاب كاشي

95000

ندارد

170000

عنوان پروژه

رديف

ظرفيتها و فرصتهاي سرمايهگذاري شهرستان:
 قطب دانشگاهي شرق كشور با حدود  29574دانشجو و  543عضو هيئت علمي و امكانسرويسدهي به كشورهاي همسايه
 وجود مركز آموزش فني و حرفهاي قوي كه امكان آموزشهاي مهارتي براي حتي خارج كشوروجود دارد.
 بازار مصرف بالقوه جهت محصوالت صادراتي در افغانستان. وجود ذخاير غني معدني فلزي و غير فلزي. وجود شهرك صنعتي و كارخانههاي شاخصي چون كوير تاير و صنايع كاشي. قرار گرفتن در مسير كريدور شمال -جنوب و شرق -غرب در جابجايي كاالهاي ترانزيتي. مزيت نسبي در توليد فرش دستباف و صادرات آن. وجود فرودگاه بين المللي و نيز وجود منطقه ويژه اقتصادي و گمرك در حال ساخت در جوار آن. وجود مجتمع مرغ مادر با توليد ساليانه 13ميليون قطعه و نيز توليد ساليانه حدود  13000تنگوشت سفيد در شهرستان .
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فرصتهاي پيشنهادي سرمايهگذاري بخش كشاورزي
رديف

امكان سنجي سرمايه گذاري مورد
نياز (ميليون ريال)
اوليه

عنوان پروژه

1

احداث مجتمع پرورش شترمرغ

دارد

15000

2

احداث واحد كشتارگاه و مجتمع فرآوري شترمرغ

دارد

30000

3

احداث مركز اصالح نژاد دام بز سانان

دارد

6000

4

احداث واحد تكثير و پرورش ماهيان زينتي

دارد

3000

5

احداث واحد پرورش ماهي در فضاي مسقف (متراكم و نيمه متراكم)

دارد

12000

6

احداث سايت حد واسط ماهيان سردابي

دارد

4000

7

تجهيز ناوگان حمل و نقل بچه ماهي و فرآوردههاي تازه و منجمد
شيالتي

دارد

2000

8

فرآوري زعفران ،زرشك و عناب

دارد

20000

9

توليد فرآورده هاي لبني با ماندگاري باال

دارد

50000

10

احداث كلنيك گياه پزشكي ،انسكتاريوم و آزمايشگاه آگروديته

دارد

3500

11

مجتمع گلخانهاي

دارد

300000

12

تقويت شركتهاي دانش بنيان در راستاي توسعه دانشمحور بخش
كشاورزي

دارد

1000

بسته بندی زعفـران
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شهرستان بشرویه
شهرستان بشرویه با وسعت حدود  5993كيلومتر مربع معادل  3/9درصد استان را به خود
اختصاص داده است .بر اساس سرشماری سال 1390جمعيت آن  24683نفر بوده که جمعيت
شهري آن  18282نفر و جمعيت روستايي  6411نفر بوده است .در سال 1390شهرستان بشرویه،
 8/5كيلومتر راه اصلي و  285كيلومتر راه فرعي و  440کیلومتر راه روستایی برخوردار ميباشد.
منطقه بشرويه از نظر تاريخي قدمت بسياري دارد .بر اساس شواهد و بناهاي موجود ميتوان گفت
قدمت بشرويه به قبل از اسالم بر ميگردد .مهمترین سند کالبدی مدنیت بشرویه از همان دوران
کهن ،وجود میدان تقریباً مستطیل شکل آن درمرکز شهر و در میانه راسته اصلی بازار قدیم بشرویه
بوده است و در طول دوران دچار تغییرات زیاد شده است.
شهر قديم بشرويه ،چهار محلة اصلي دارد :ميانده ،پايين محله ،مقري و سرپل .اين بافت با
خانههاي خشت و گلي و بادگيرهاي مختلف يكي از وسيعترين بافتهاي تاريخي در استان خراسان
جنوبي است و به دورههاي تيموري و صفوي و بعد از آن محدود ميشود به گونهای که کاملترین
سیر تحول معماری مسکونی در این خانههای قدیمی وجود دارد.
عمدهترین پوشش گیاهی منطقه بنه یا پسته وحشی است و تولیدات کشاورزی آن عبارتند از
غالت ،پنبه ،زعفران و میوههای جالیزی.
وضعیت طرح های صنعتی شهرستان(آبان )88
ردیف

عنوان

تعداد

میزان سرمایه گذاری
(میلیون ریال)

اشتغال (نفر)

معدن سنگ گرانیت

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:

از نقاط دیدنی این شهرستان میتوان به خانه تاریخی مستوفی ،خانه اسدی(موزه مردمشناسی)،
خانه استاد بدیع الزمان فروزانفر ،قلعه دختر ،باغ خان ،پل ترناو ،حسینیه معیل ،حمام فاضلخانی،
مدرسه علمیه میانده ،مسجد جامع میانده ،آب انبارها و آسیابها و مسجد جامع رقه اشاره نمود.

1

جواز تأسیس

57

256530

1247

2

پروانه بهره برداری

14

27890

199

 -1تپه و محوطه تاريخي كرند
این محوطه یک قبرستان متعلق به دوران پارت میباشد .قدمت قطعه سفالینههای بدست آمده
از این محل به  2هزار سال قبل از میالد میرسد .تپه ُکرند ،در شمال غرب بشرویه در مجاورت
قریه کرند واقع شده است.

اشتغال (نفر)

 -2قلعه دختر
قلعه دختر در  12کيلومتري غرب شهر بشرويه بر باالي کوه قرار دارد .اغلب ساختارهاي برجاي
مانده از آن توسط اسماعيليان ساخته شده و مدتها قبل دژ دفاعي منطقه باستاني بشرویه بوده است.
 -3پل هاي ترناو (آب بر سر پل)
اين پلهای تاريخي در حدود  32كيلومتري جنوب غربي شهر بشرويه قراردارد .شامل دو سازه

مأخذ :معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری -سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان بشرویه

وضعیت پروانه های بهره برداری معادن شهرستان(آبان )88
میزان ذخیره

استخراج سالیانه

میزان سرمایه گذاری

5

3222/5

10

1669

11

4891/5

21

عنوان

تعداد

گرانیت

1

750

مرمریت

1

950

7

جمع کل

2

1700

12

(هزار تن)

(هزار تن)

(میلیون ریال)

مأخذ :معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری -سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرستان بشرویه
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بشرویه  -خانه مستوفی

معماري سنگي که روی دو پايه قطور به ارتفاع  22متر استقرار يافته است .پايهها از سنگ الشه،
ساروج و گچ ساخته شده و روي بستر سنگي قرار گرفتهاند .پل كوچكتر متعلق به دوران ساساني و
پل بزرگتر مربوط به دوره سلجوقي ميباشد.
 -4خانه مستوفي
خانه مستوفي از جمله بناهاي اعياني دوره قاجار است كه در غرب بافت تاريخي شهر بشرويه قرار
دارد و بيشتر مصالح بكار رفته درآن خشت خام میباشد.
صنایعدستی شهرستان :

صنایعدستی بشرویه از قدمت و سابقه تاريخي و تنوع توليد برخوردار است .از مهمترين
صنايعدستي آن میتوان به قالي و قاليچه بافي ،سبدبافی ،سفالگری ،زيلو بافی ،خراطي سنتي،
آهنگري سنتي ،مسگري ،اهرام بافي ،نمدمالي و كاله نمدي ،برك بافي ،گليم بافي و انواع
رودوزيهاي سنتي و اسپند بافی اشاره نمود.
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شهرستان خوسف
شهر خوسف در 36کیلومتری غرب بیرجند و در حاشيه كوير قرار گرفته است .خوسف از شمال
به سرایان ،از شمال شرقی به شهرستان بیرجند ،از شرق به شهرستان سربیشه ،از جنوب شرقی به
نهبندان ،از جنوب به استان کرمان و از مغرب به شهرستان طبس محدود میشود.
شهرستان خوسف با  16029کیلومترمربع وسعت معادل  10/6درصد از مساحت استان را به
خود اختصاص داده است و بر اساس سرشماری در سال  1390جمعیت آن  29019نفر بوده است.
از صنايع قديمي منطقه ،سفال گري (كوزه گري) روستاهاي شاهزيله (مهديه) و كوشه است كه از
گذشتههاي دور شهرت داشته است .خوسفيها در صنايع فلز كاري ،حصار سنگي ،ساختن تفنگ،
چاقو ،شمشير ،قند شكن ،ادوات كشاورزي هم نبوغ خاصي داشتهاند.

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:
امامزاده شاه سلیمان علی(ع):

این بقعه متبرکه در جنوب غربی شهرستان بیرجند در بخـش خوسف دهستـان ماژان در طول
 59درجه و  5دقیقه و عرض  32درجه و  27دقیقه با ارتفاع  1700متر از سطح دریا واقع شده است.
زیارتگاه بر دامنه کوه قرار دارد و مزارع و باغات و انواع درختها پیرامون آن بر زیور آن افزودهاند.
امکانات رفاهی شامل فروشگاه ،نانوائی ،حمام ،آب ،برق و دارای تعداد  42واحد زائرسرا و سرویسهای
بهداشتی و کشتارگاه میباشد .مناظر طبیعی این محل نیز خود از جاذبههای زیبای منطقه می باشد.
دیگر اماکن مذهبی خوسف:

بقعه متبرکه خواجه نجمالدین گیو  ،مجتمع فرهنگی و مذهبی بلنجیر ،سید ابوالقاسم گود،
مجتمع فرهنگی و مذهبی همند ،مزار گل.
مسجد جامع خوسف:

این مسجد دارای سر در ورودی بلند با تاق جناغی و تزئینات رسمیبندی ،صحن ،شبستان
زمستانی است .این بنا مربوط به قرن 2و 3ﻫ ..ق میباشد.
آرامگاه ابنحسام خوسفی:

ابنحسام از شاعران بزرگ و مفاخر قهستان است که در انواع قالبهای شعر گفته است ،اما بیشتر
شهرت وی به خاطر خاوراننامه اوست .خاورنامه یا خاوراننامه منظومهای است حماسی مذهبی شامل
 22500بیت در بحر متقارب که به تقلید از شاهنامه فردوسی در باره جنگهای حضرت علی (ع) و
یارانش با قباد پادشاه خاوران سروده است .اثر دیگر ابن حسام منظومه( نثرااللی ) است که ترجمهای
از صد کلمه رشید وطواط که شاعر آن را به نظم کشیده است .دیگر اثر وی دیوان اوست که در حدود
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خوسف  -مقبره ابن حسام خوسفی

یازده هزار بیت مشتمل بر قصاید ترجیعات و مخمسات و مثنویها و رباعیها که متضمن نکات حکمی،
وعظ و اندرز میباشد.
آبگرم لوت:

آبگرم لوت در ٧٥کیلومتری جنوب شرقی بخش خوسف قرار دارد و به دلیل داشتن آب معدنی
و گرم در درمان بسیاری از بیماریهای پوستی مفید است و در تمام ایام سال پذیرای مسافران
وگردشگران زیادی از دیگر نقاط استان میباشد.
سنگ نگارههای کال جنگال:

مجموعه نگارهها در طول درهای به همین نام در رشته کوه باقران پراکندهاند .این نگارهها شامل
تصاویر وکتیبههای مربوط به دوره اشکانی میشوند .تصویر اول شامل تصویر نبرد یک مرد پارتی با یک
شیر است که کمی کوچکتر از اندازه طبیعی ترسیم شده است .در باالی این تصویر کتیبهای پهلوی در
دو سطر دیده میشود .تصویر دوم تصویر سر یک مرد پارتی به حالت نیمرخ است در زیر این تصویر
نیز کتیبه ای پهلوی در یک سطر نگاشته شده است .مهمترین بخش کتیبهها شامل هفت سطر کتیبه
پهلوی است که برروی دو تخته سنگ که در کنار هم قرار دارند نگاشته شدهاند( .تصویر صفحه )24
قلعه خوسف:

قلعه خوسف معروف به قلعه محمدرضا خان به عنوان يک شاهکار در دوران «افشاريه» پايهگذاري
شد و در دورههاي بعدي گسترش يافت و تا زمان حکومت نخعيها در خوسف مورد استفاده
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قرار گرفت .ساخت اولیه این بنا به زمان نادر شاه تعلق دارد و تا اواخر دوره زندیه فضای داخلی آن
به فراخور نیازگسترش یافته است .مصالح به کار رفته در بنا ،خشت ،آجر و گچ است و به استناد
روایت تاریخی ،در باالی ورودی آن مخزن های آب جوش و آتش قرار داشت.
روستای گردشگری خور:

روستایی خور بر پهن دشتی وسیع در فاصله  85کیلومتری غرب بیرجند و  50کیلومتری خوسف
بنا شده است .راه دسترسی به روستا از جاده اصلی بیرجند -طبس میباشد و روستا در حاشیه جاده
قرار دارد .خور زیباییها و دیدنیهایی دارد که حاصل دسترنج و تالش مردمان قدیم میباشد.
پتانسیلهای بخش کشاورزی:

این بخش  %90اش��تـغال مردم شهرس��تان را ش��امل میگردد که دارای  933منبع آبی و
 1470هکتاری اراضی زراعی  220هکتار اراضی باغی میباشد .پتانسیلهای این بخش عبارتند از:
وجود دشت حاصلخیز خوسف و ماژان ،تولیـد گل نرگس رتبـه اول استان و پنجم کشـور،
دارا بودن  55واحد گاوداری صنعتی و تولید و صادرات  20تن شیر در روز ،صادرات گوشت سفید
و قرمز به استانهای همجوار و دارا بودن  67واحد مرغداری گوشتی و تخمگذار ،وجود مجتمع
گلخانهای محمدیه با  23واحد فعال ،تعاونی تولید مالک اشتر ،وجود شرکتهای سهامی زراعی با
سطح زیر کاشت  1200هکتار ،وجود شرکتهای تعاونی روستایی ،وجود مراکز آموزشی و تحقیقاتی
کشاورزی ،تولید روزانه بیش از  20تن شیر ،صادرات گوشت قرمز و سفید به استان و استانهای
همجوار ،وجود شرکت تعاونی تولید مالک اشتر ،وجود شرکتهای سهامی زراعی سیب چاه ،وجود
مناطق ویژه پرورش شتر (خور و سر چاه عماری).
وجود شش سد خاکی و بتونی شامل:

 -1سد شورآب سیوجان  -2سد بارنده  -3سد خاکی علیآباد خلیالن  -4سد خاكي رود كاج
 -5سد بتوني زنوک  -6سد سلمآباد
پتانسیلهای بخش صنعت و معدن:

 وجود دو شهرک صنعتی (ناحیه صنعتی و شهرک شهید رحمانی)  %33ذخایر معادن استان وجود  %29انواع مواد معدنی استان شامل:کانسار طالی ماهر آباد با ذخیرهای بالغ بر  8/5میلیون تن کانسنگ طال ،معدن طالی خونیک
واقع در روستای برزاچ ،معدن طالی شیخآباد ،معدن طالی شادان ،معدن خاک صنعتی بیدستان،
معدن مس قلعهزري ،معادن سنگ ،گچ و آهك.
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

شهرستان درميان
شهرستان درميان با وسعت حدود  5797كيلومتر مربع معادل  3/9درصد استان را به خود
اختصاص داده است .جمعيت این شهرستان طبق سرشماری سال  1390معادل  55180نفر بوده
است .جمعيت شهري 16242نفر ،جمعيت روستايي  38938نفر میباشد .شهرستان درميان در
سال  ،1392از  62کیلومتر راه اصلی و  315كيلومتر راه فرعي و  813کیلومتر راه روستایی برخوردار
ميباشد .در سال 1387تعداد  8كارگاه فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته و عمدهترين
معادن موجود درسطح اين شهرستان عبارتند از  :گرانيت ،بنتونیت ،آهک ،مارن و . ...
وضعیت معادن شهرستان
تعداد
ماده معدني
معادن

وضعیت
استخراج
ميزان
ساليانه
ذخيره
فعال غیرفعال ( هزار تن) ( هزار تن)

سرمایه گذاری اشتغال
(میلیون ریال) (نفر)

گرانيت

5

3

2

2040

26

10174/9

73

بنتونيت

1

1

0

100

5

148

5

آهك

1

1

0

1950

10

449

7

مارن

1

1

0

34000

300

10292/24

25

سنگ الشه

2

2

0

475

9

490/6

12

جمع

10

8

2

38565

350

21554/74

122

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:

قلعه كل حسن صباح:

اين قلعه كه در نزديكي روستاي نصرآباد و در ارتفاعات مؤمنآباد قرار گرفته در قرون  5و 6
هجري مهمترين قلعه اسماعيلي در جنوب خراسان و دومين پايگاه اسماعيليان بعد از الموت بوده
است .در حال حاضر قسمتي از حصار و برجهاي آن باقي مانده و قابل تشخيص است.
مسجد جامع هندواالن:

مسجد جامع روستاي هندواالن شهرستان درميان از بناهاي دوره تيموري ميباشد .مهمترين
بخش آن گنبد است كه با مهارت بر روي فضاي چهار ضلعي قرار گرفته ،شبستان ستوندار در دو
طرف گنبد خانه قراردارد و نوع پوشش و روشنايي آن از ويژگيهاي ممتاز بنا میباشد.
صنايعدستي شهرستان:

قلعه فورگ درمیان:

این بنا در روستاي فورگ شهرستان درميان و در فاصله  90كيلومتري شرق بيرجند واقع شده
است .اين قلعه تاريخي از بناهاي دوره افشاريه ميباشد .فضاي داخلي قلعه شامل :محل زندگي
خدمه ،انبارآذوقه ،محل نگهداري احشام  ،محل زندگي نظاميان و نگهبانان و محل زندگي حاكم و
اطرافيانش بوده است.
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شهرستان درميان به لحاظ قالي بافي از اعتبار و اهميت شاياني برخوردار است بطوریکه
قالیهای نقش ریزماهی آن شهرت جهانی دارند .از صنایعدستی بومی و اصیل شهرستان درميان
میتوان به قالي و قاليچه بافي ،رنگرزي سنتي ،خورجينبافي ،رودوزيهاي سنتي ،پارچهبافيسنتي،
پالسبافي و آهنگري سنتي اشاره نمود .از مهمترين مناطق توليد صنايعدستي اين شهرستان
ميتوان به درخش ،آسيابان ،فضلآباد ،بورنگ ،نوغاب ،مسك ،طبس مسینا ،فورگ ،نوزاد ،فيزيك،
آسفيج ،سيدان ،دره چرم ،خلف و گسك اشاره نمود .
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لها و فرصت های سرمای هگذاری شهرستان:
یها  ،پتاسی 
توانمند 
صنعت و معدن:

وجود منابع غنی کانیهای غیر فلزی به خصوص معادن سنگهای ساختمانی و تزئینی با کیفیتی
ممتاز -استقرار در نوار مرزی و وجود ظرفیت استقرار صنایع تولیدی با هدف صادرات به کشور همسایه
افغانستان ،وجود بازار پر رونق ساخت و ساز و وجود زمینه تولید مصالح نوین صنعت ساختمان ،وجود
صنایع مادر تولید مواد غذایی و ساختمانی و برخورداری از زمینه استقرار صنایع پائین دستی و باال
دستی آنها ،وجود زمینه استقرار صنایع غیر فلزی نظیر صنایع تولید مواد پالستیک ،قابلیت استقرار
نیروگاههای تولید برق از انرژیهای پاک نظیر باد و خورشید با توجه به وزش بادهای مداوم در دشت
های شرقی و نیز برخورداری از روزهای آفتابی زیاد در طول سال.
کشاورزی:

وجود 7500هکتار زمین زراعی و باغی در سطح شهرستان و قابلیت توسعه کمی و کیفی آن
با توجه به وجود منابع آب مازاد و نیز بهرهبرداری از سد مخزنی رزه ،وجود زمینه گسترده توسعه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و پرورش دام به روش صنعتی ،قابلیت سرمایهگذاری در بخش
فراوری مواد لبنی با توجه به وجود  281هزار واحد دامی در شهرستان ،وجود زمینه سرمایهگذاری در
بخش تولید صنایع باال دستی پرورش طیور به منظور تامین مایحتاج  270واحد مرغداری مستقردر
شهرستان و نیز صنعت تولید گوشت سفید کشور همسایه ،وجود زمینه سرمایهگذاری در بخش
فراوری گوشت سفید با توجه به امکانات تولید 7500تن گوشت سفید در شهرستان ،وجود زمینه
سرمایهگذار در بخش فرآوری محصوالت کشاورزی و به خصوص زرشک با توجه به وجود 1500هکتار
باغ زرشک در شهرستان.

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

منطقه نمونه گردشگری قهستان در دور دوم سفر هیأت دولت و ایجاد زیرساختهای الزم در این
منطقه و وجود زمینه سرمایهگذاری توسط بخش خصوص در زمینه ارائه خدمات به گردشگران،
استقرار حدود  37درصد از عشایر استان در این شهرستان با برخورداری از تنوع قومی و مذهبی
به عنوان یک قابلیت منحصر به فرد در عرصه گردشگری -فرهنگی و نیز امکان توسعه تولیدات
صنایعدستی عشایر ،وجود پیشینه تاریخی و برخورداری از فرهنگ غنی تولید فرشهای دستباف
نفیس و امکان رونق این صنعت با توجه به حضور اساتید مجرب این رشته و اماکن توسعه این
صنعت با استفاده از دانش نوین به منظور ارائه تولیدات نوین و مورد اقبال بازارهای جهانی.
بازرگانی وخدمات :

 وجود زمینه توسعه بخش حمل و نقل با توجه به اسقرار صنعت قند و سیمان و نیاز روزافزون این صنایع به استفاده از خدمات بخش حمل و نقل به منظور جابجایی دو میلیون و
پانصد هزار تن مواد خام و فراوردههای تولیدی در سال ،وجود زمینه سرمایهگذاری در توسعه
تجارت و بازاریابی تولیدات کشاورزی و باغی شهرستان و همچنین زمینه سرمایهگذاری در
انبارداری و ذخیره این اقالم ،سرمایهگذاری در زمینه انبار داری کاالهای مصرفی و ارائه خدمات
عمده فروشی با توجه به کمبودهای موجود ،سرمایهگذاری در زمینه انبار غله و علوفه با توجه
به تولید سالیانه بیش از  5هزار تن گندم و نیز نیاز روز افزون صنعت دام شهرستان به دان و
علوفه در فصول مختلف.
 وجود بازارچه مرزی گلورده به عنوان یکی از بازارچههای برتر در سطح کشور با برخورداری ازامکانات و ظرفیتهای منحصر به فرد درسطح استان و امکان استفاده از این ظرفیت برای توسعه
تجارت خارجی.
امور زیر بنائی :

میراث فرهنگی و گردشگری:
وجود مناطق ییالقی برخوردار از چشماندازهای زیبای طبیعی و اقلیم مناسب در ارتفاعات شمالی
و جنوبی شهرستان نظیر منطقه ییالقی قهستان ،خوان ،فورگ ،درمیان و نوزاد ،وجود بیش از  67اثر
تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی به عنوان جاذبه تاریخی نظیر مسجد جامع هندواالن ،مسجد
جامع درخش ،قلعه فورگ ،قلعه درخش ،آسیاب بادهای طبس ،بقعه سلطان ابراهیم رضا ،وجود
چشمه آبگرم معدنی در روستای آبگرم بخش گزیک ،وجود اماکن برخوردار از جاذبههای گردشگری
مذهبی نظیر مزار مقدر ،مزار بی بی صاحبه نوزاد و آرامگاه سلطان ابراهیم رضا ،انطباق جاذبههای
تاریخی و طبیعی و مذهبی در مناطقی نظیر قهستان فورگ نوزاد و آبگرم ،تعریف روستای فورگ
به عنوان روستای هدف گردشگری و ایجاد زیرساختهای مناسب جهت سرمایهگذاری ،تصویب
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امکان توسعه سرمایهگذاری در زمینه ارائه خدمات فنی و اجرائی راه و ساختمان با توجه به
برنامههای عمرانی پیش رو برای توسعه و ارتقاء محورهای مواصالتی و نیز روند رو به رشد احداث،
نوسازی و بازسازی مسکن ،امکان تأسیس و توسعه شرکتهای ارائه خدمات مشاوره و اجرای
طرحهای انتقال و توزیع برق ،آب ،مخابرات و گاز با توجه به برنامه گاز رسانی به شهرستان ،وجود
زمینه سرمایهگذاری در بخش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط بخش خصوصی با توجه به
احداث بیمارستان در مرکز شهرستان که به دلیل کمبود این خدمات و نیاز جامعه در حال حاضر
سرمایهگذاری در این زمینه امری اقتصادی خواهد بود ،سرمایهگذاری در زمینه تأمین نیازمندیهای
شهروندان در بخشهای خدمات و تولید در صنوف مختلف با توجه به وجود سه نقطه شهری جدید.
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اولویتها و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان درمیان
ردیف

عنوان پروژههای سرمایهگذاری

ظرفیت اسمی

سرمایهگذاری
ن سنجی
امکا 
موردنیاز
اولیه
(میلیون ریال)

1

منطقه گردشگری قهستان

 5000نفر

دارد

120000

2

منطقه نمونه گردشگری فورگ

 10000نفر

دارد

10000

3

مجتمع خدمات رفاهی اسدیه

 2000نفر

دارد

6000

4

مجتمع دام سنگین میاندشت

 500راس

دارد

30000

5

کارخانه خوراک دام و طیور

 300تن در روز

دارد

5000

6

کارخانه فرآورده های لبنی

 50تن در روز

دارد

2000

7

مجتمع پرورش ماهی

 40تن

دارد

5000

8

سرد خانه (باالی صفر درجه و زیر صفر
درجه)

 350تن

ندارد

-

9

دو انبار (ذخیره سازی کاالهای اساسی و
مواد غذایی قابل ذخیره سازی)

 500تن

ندارد

-

10

کارگاه کوره آجرپزی صنعتی(هوفمان)

 25میلیون
آجردرسال

ندارد

-

13

ایجاد و ساخت فضای نمایشگاهی

 50غرفه

ندارد

-

11

دو فروشگاه بزرگ زنجیرهای

-

ندارد

-

12

ایجاد میدان میوه و ترهبار در شهرستان

-

ندارد

-

14

ایجاد کارگاه فرآوری محصوالت دامی
(لبنی)

-

ندارد

-

15

کارگاه تولیدی -فرآوری گیاهان دارویی

-

ندارد

-

16

ساخت کانال کولر

-

ندارد

-

17

مهر سازی

-

ندارد

-

18

چاپ فلکس و بنر

-

ندارد

-

19

کارگاه تعمیر ماشین آالت کشاورزی

-

ندارد

-
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شهرستان زیرکوه

مختلف سال پذیرای مشتاقان و زائران زیادی از استان و استانهای همجوار است.

شهرستان زیرکوه با وسعت  8225/635كيلومتر مربع در شمال شرقی استان واقع شده و مرکزیت
آن شهر حاجیآباد است .از شمال به شهرستان خواف ،از جنوب به شهرستان درمیان ،از شرق به کشور
افغانستان و از غرب به شهرستان قاین محدود شده است .متوسط بارندگی ساالنه  150میلیمتر است
و با توجه به سرشماری سال  1390جمعیت شهرستان  41059نفر بوده است.
طول مرز مشترك شهرستان زیرکوه با کشور افغانستان  147کیلومتر و از طريق دهستان پترگان
بوده و بازارچه مرزی يزدان در اين منطقه واقع است .همچنین فاصله مركز شهرستان از مرز
مشترك  85كيلومتر میباشد .طول جادههاي مرزي  151کیلومتر آسفالته ميباشد .تمامي طول
مرز مشترك را دشت تشكيل ميدهد.

اماکن تاریخی و باستانی:

در شهرستان زیرکوه بیش از یکصد اثر با ارزش تاریخی و فرهنگی وجود دارد تا کنون  20اثر ثبت
ملی شده است .مشهورترین این اماکن عبارتند از :مسجد جامع افین مربوط به دوره تیموری ،رباط و
کاروانسرای شاه عباسی زردان مربوط به دوره صفویه ،آسیابهای آبی روستای افین و باغستان زهان
مربوط به دوره صفویه ،بند تاریخی تجنود مربوط به دوره قاجار ،غار پهلوان و بند سنگی دربند استند
مربوط به دوره اسالمی قرن  5هجری ،قلعه حسن بای خان شاهرخت مربوط به دوره سلجوقی ،قلعه
کوه آبیز مربوط به دوره سلجوقی همچنین قالع متعدد دیگر که بر بلندای ارتفاعات شهرستان ساخته
شدهاند از جمله قلعه دختر در دره زیبای آهنگران ،قلعه کوه افین ،قلعه کوه زردان و آثار متعدد دیگر.

بازارچه يزدان

جاذبههای طبیعی:

بازارچه مرزی یزدان در فاصله  80کیلومتری بخش مرکزی زیرکوه و در 270کیلومتری مرکز
استان قرار دارد و فعالیت خود را از سال  72شروع نموده است .این بازارچه تا سال  84زیرمجموعه
گمرک دوغارون بود ،اما با توجه به تقسیم استان خراسان ،این بازارچه از آن گمرک منفک و زیر
نظر گمرکات خراسان جنوبی قرار گرفت.
این بازارچه در سالهای اخیر جزء بازارچههای فعال کشور بوده است و از امکانات بسیار خوبی از قبیل
 4باب انبار ،سوله  500تنی 40 ،باب غرفه تجاری 660 ،متر مربع ساختمان اداری ،باسکول  60تنی،
جایگاه عرضه مواد سوختی ،سردخانه مواد غذایی ،سکوی تخلیه بار ،امکانات مخابراتی ،رفاهي و ...
برخوردار میباشد .ارزش کاالهای صادر شده از بازارچه یزدان در سال  92نزدیک به  17082هزار دالر
با وزن بیش از  67410تن بوده که نسبت به سال قبل از آن كاهشي معادل  %7از حیث ارزش و %33
از لحاظ وزنی میباشد .همچنین ارزش واردات از این بازارچه معادل  728هزار دالر با وزن  1596تن
میباشد که به ترتیب رشدي معادل 411درصدي و  295درصدي نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

شهرستان زیرکوه به لحاظ برخورداری از شرایط خاص طبیعی ازجمله وجود رشته کوههای
عظیم و مرتفع و دشتهای پهناور و وسیع از طبیعتی جذاب و متنوع برخوردار است .وجود درههای
زیبا ،غارهای قدیمی و باستانی ،دشتهای سرسبز و رنگارنگ و کویر بکر و دیدنی باعث گردیده تا
این شهرستان به عنوان یکی از مراکز گردشگری در استان خراسان جنوبی شناخته شود.
کویر زیبای همتآباد ،دره و آبشار زیبای تجنود ،دره و آبشار سیآب گزخت ،سد حاجیآباد ،دق
پطرگان ،تپههای شقایق مشهور به کافرگ ،قله و زیارتگاه شاسکوه ،دشت الله آهنگران ،اللههای

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:
ن جعفر در
اماکن مذهبی و بقاع متبرکه  :بارگاه امامزاده میر سعیداهلل از نوادگان موسی اب 
روستای شاهرخت ،امامزاده داوود کالته مزار از نوادگان حضرت ابالفضل (ع) ،مسجد النور روستای
پیشبر از نوادگان حضرت موسی ابن جعفر(ع) ،بارگاه عمربن داوود یا  4گنبد افین از نوادگان حضرت
ابالفضل (ع) ،بارگاه خواجه محمد در روستای گمنج ،امامزاده عبدالقادر در روستای زیبا و ییالقی
شوشک ،بارگاه سید محمود در منطقه مرزی مارزنگی ،قدمگاه و زیارتگاه دوازده امام آبیز و زیارتگاه
شاسکوه در باالی قله زیبای شاسکوه از جمله این اماکن مقدس است که همه ساله و در فصول
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منحصر به فرد اردکول ،بیشه محمدآباد ،پیکستان استند ،طبیعت زیبای خوش آبه در دل کویر از
جمله مکانهای طبیعی و دیدنی شهرستان زیرکوه است.
یکی از مباحثی که در شهرستان زیرکوه میتوان به آن پرداخت وجود گونههای نادر از حیوانات و
پرندگان وحشی است .وجود رشته کوههای مرتفع و صعبالعبور عالوه بر خلق طبیعتی زیبا محیط
امنی برای گونههای حیات وحش از جمله  :کل ،بز ،قوچ و میش ایجاد کرده است .گونه نادر و کمیاب
پلنگ ایرانی نیز در ارتفاعات زیرکوه رویت شده است .همچنین دشتهای پهناور و کویرهای زیبا
پرندگان و جانوران زیادی از جمله هوبره ،زاغ بور،کبک ،تیهو ،گربه شنی ،آهو و  ...را در خود جای داده
است که به عنوان یکی از جاذبههای زیبای گردشگری شهرستان شناخته میشود.
مسجد جامع افین:

مسجد جامع افین؛ که با شماره  2182در سال 1377در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده
است ،بنای ماندگار با طراحی و معماری بسیار زیبا یادگار دوران سلجوقی میباشد .بنای فعلی
مسجد گویای معماری دوره سلجوقی میباشد که در دورههای بعدی الحاقاتی به آن افزوده یا
بخشهایی از آن مرمت و بازسازی شده است .بنای فعلی این مسجد مربوط به دوره تیموری است.
غار پهلوان:

غار پهلوان در دامنههای غربی رشته کوه شاسکوه و در فاصله حدود  10کیلومتری غرب روستای استند
(روستای استند در دامنه شرقی رشته کوه شاسکوه قرار دارد) واقع شده است .این غار دارای دو دهانه

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

است که در دو دامنه شاخه فرعی یک کوه قرار گرفتهاند .در داخل غار بقايای زيادی از آثار معماری
قابل مشاهده است .اين آثار شامل دیوارهایی ساخته شده از سنگ و مقدار کمی آجر با مالت ساروج و
گچ میباشد که در نقاط مختلف غار پراکندهاند .اين غار از نوع غارهای آهکی میباشد.
مزار  4گنبد افین:

مزار  4گنبد یا آرامگاه عمربن داوود از بناهای مربوط به دوره تیموری (قرن هشتم هجری) است.
وجه تسمیه این آرامگاه شاید به خاطر وجود  4گنبد کوچک بر فراز مقبره میباشد .این مزار خانه
شیخ رجب محدثافینی است که در قسمت مرکزی روستای افین قرار دارد .مزار  4گنبد آرامگاه
عمربن داوود میباشد .بنای این مزار وقفی بوده و عالوه بر مزار عمربن داوود مقبره مجتهد و روحانی
یباشد.
عالیقدر شیخ محمد باقر درخشی متوفی به سال  1319نیز م 
کاروانسرای شاه عباسی زردان:

رباط یا کاروانسرای شاه عباسی زردان از بناهای دوره صفویه است که در روستای زردان از
توابع بخش زهان شهرستان زیرکوه قرار دارد .این کاروانسرا در مسیر جاده ابریشم محل استراحت
کاروانها و رهگذرانی بوده است که از این مسیر عبور میکردهاند .بنای اصلی این کاروانسرا از
آجر و سنگ ساخته شده و دارای یک محوطه بزرگ و دو داالن با حجرههایی مرتفع میباشد که
قسمت باالی حجره محل استراحت کاروانیان و قسمت پایین دست نیز محل بستن و استراحت
چهار پایان بوده است.
قله و زیارتگاه شاسکوه:

علت شهرت وجود زیارتگاههای مقدس بر فراز قله ،وجود چشمه کوثر در ارتفاع  2650متری(آب
این چشمه مقدس و برای شفای مریضها استفاه میشود) و ارتفاع زیاد مشهور به بام زیرکوه (ارتفاع
 2843متر) است.
مسجد النورپیشبر:

محل دفن یکی از نوادگان موسی ابن جعفر (ع) است كه در روستاي پيشبر بخش مركزي اين
شهرستان واقع است.
روستای هدف گردشگری افین:

روستای افین مرکز دهستان افین میباشد .افین یکی از قدیمیترین روستاهای منطقه بوده و تنها
روستای هدف گردشگری شهرستان زیرکوه است که همه ساله افراد زیادی از ابنیه تاریخی و اماکن
تفریحی و گردشگری آن همچون مسجد جامع ،آسیابهای آبی ،حسینیه قدیمی ،قلعه کوه ،مزار
امامزاده عمربن داود ،سایت گردشگری ،رودخانه دائمی روستا ،مناظر زیبای باغات زرشک دیدن

زیرکوه  -غار پهلوان
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

ی باشد.
مهم تولید شده زعفران ،آلو ،عناب ،پسته ،انگور و محصوالت جالیزی از قبیل هندوانه و ....م 
یکی از پتانسیلهای شهرستان زیرکوه :محصوالت یا گیاهان دارویی است .وجود رشته کوههای
وسیع باعث شده تا این شهرستان به عنوان مجموعه ای از گیاهان دارویی شناخته بشود .گیاهان
دارویی زیادی از جمله  :زیره کوهی ،آویشن ،مستار ،کلپوره ،کاکوتی ،بومادران ،بنه و کسورگو در
این شهرستان بسیار یافت میشود.

توليدات كشاورزي و دامي:
كشاورزي:

جاجیم بافی  -صنایع دستی استان

مینمایند .رباط زردان ،بقعه امامزاده داوود در روستای کالته مزار ،دژ سر تخت (قلعهکو ه زردان)
قلعه کوه افین ،دره زیبای زهان و باغستان با رودخانه دائمی و چشمه سارهای آن و دره بقال واقع
در روستای بقال از دیگر مناطق گردشگری بخش زهان میباشد.
صنایع دستی شهرستان:

احیاء و راهاندازی کارگاههای صنایعدستی هم از لحاظ اشتغال و هم از بعد گردشگری برای مردم
شهرستان بسیار مفید است .این کارگاهها در رشتههای سرمهدوزی ،حوله و پارچه بافی ،گلیمبافی،
جاجیم بافی و قالی و قالیچه در سطح شهرستان و در روستاهای مختلف از جمله :پیشبر ،شیرخند،
دزگ و سورند فعال میباشد.

ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان:
محصوالت کشاورزی:

با توجه به اینکه اکثر مردم شهرستان زیرکوه در روستاها سکونت دارند شغل اکثر مردم شهرستان
کشاورزی است .محصوالت مهم کشاورزی شهرستان شامل :زرشک (شهرستان زیرکوه به عنوان
بزرگترین تولید کننده زرشک در دنیا شناخته میشود که بیشترین زرشک تولیدی این شهرستان نیز در
بخش زهان و در روستاهای افین ،کبودان و روستاهای دیگر این بخش تولید می شود) ازدیگر محصوالت
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 -1گندم آبی  2865هکتار زیر کشت و تولید سالیانه  9168تن؛
 -2جو آبي  600هكتار و توليد ساليانه  1740تن؛
 -3پنبه  585هكتار و توليد ساليانه  877تن؛
 -4زعفران  1350هكتار و توليد ساليانه  6/5تن؛
 -5زرشك  3115هكتار و توليد ساليانه  3938تن؛
 -6پسته  210هكتار؛
 -7خربزه و هندوانه  500هكتار و توليد ساليانه  11000تن؛
 -8چغندرقند  150هكتار و توليد ساليانه  3300تن؛
 -9نباتات علوفه اي  350هكتار و توليد ساليانه  17500تن؛
 -10آلو  30هكتار و توليد ساليانه  141تن؛
 -11عناب  60هكتار و توليد ساليانه  68تن؛
 -12انگور  280هكتار و توليد ساالنه  1960تن.
دامي:

 -1دام سبك  210000رأس و توليد ساليانه  3200تن؛
 -2دام سنگين  2800رأس و توليد ساليانه  280تن؛
 -3شتر  1152نفر و توليد ساليانه  139تن؛
 -4مرغداري گوشتي  10هزاري  4واحد و توليد ساليانه  877تن؛
 -5زنبور عسل  100كلني و توليد ساليانه  1/5تن؛
 -6استخر پرورش ماهي  6عدد و توليد ساليانه  36تن.
صنعت و معدن:

وجود معادن غنی از جمله معدن طالی علی آباد سورند ،معدن منیزیت گمنج ،سنگ الشه
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

زردان ،گچ پره هندوستان ،معدن فلدسپات بمرود ،معدن سنگهای قیمتی و شجر و معادن دیگر
یکی از ظرفیتهای دیگر این شهرستان برای سرمایهگذاری و اشتغال جوانان است .در حال حاضر
شهرستان زیرکوه دارای  3معدن فعال به شرح ذیل میباشد:
 -1فلدسپات بمرود :با استخراج سالیانه  14000تن و اشتغال  7نفر و سرمایه اولیه  567میلیون
ریال با مساحت  22کیلومتر مربع و ذخیره معدن به مقدار  700هزار تن؛
 -2سنگ الشه زردان :با استخراج سالیانه  6000تن و اشتغال  4نفر و سرمایه اولیه  505میلیون
ریال با مساحت  5کیلومتر مربع و ذخیره  380هزار تن؛
 -3گچ پره هندوستان :با استخراج سالیانه  10000تن و اشتغال  4نفر و سرمایه اولیه  378میلیون
ریال و ذخیره  600هزار تن و مساحت  25کیلومتر مربع.
معادن دارای پروانه اکتشاف:

تعداد 10فقره معدن شمال سنگ تزئینی  1فقره ،معدن آهن  3فقره ،معدن سنگ الشه  1فقره،
معدن عناصر فلزی  1فقره ،معدن مس  1فقره ،معدن فلدسپات  2فقره ،معدن خاک سرخ  1فقره.
معادن دارای گواهی کشف:

 -معدن مرمریت شاهرخت و معدن خاک صنعتی شاسکوه.

زیرکوه  -رود تجنود
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شهرستان سرایان
شهرستان سرايان با وسعت حدود  9342كيلومتر مربع معادل  6/25درصد استان را به خود
اختصاص داده است .بر اساس سرشماری سال  ،1390جمعيت آن  32435نفر بوده است .جمعيت
شهري اين شهرستان  22245نفر ،جمعيت روستايي  10190نفر بوده است .در سال 1392شهرستان
سرايان  33كيلومتر راه اصلي و  274كيلومتر راه فرعي و  308کیلومتر راه روستایی برخوردار ميباشد.
در سال  1387تعداد  9كارگاه فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته و عمدهترين معادن
موجود درسطح اين شهرستان عبارتند از :بنتونیت ،کائولن و خاک صنعتی.
وضعیت معادن شهرستان
تعداد
ماده معدني
معادن

تعداد معادن
استخراج
ميزان ذخيره
ساليانه
فعال غیرفعال (هزار تن)
(هزار تن)

سرمایهگذاری اشتغال
(میلیون ریال) (نفر)

بنتونيت

7

6

1

1928

35

4285/9

44

خاك صنعتي

1

0

1

600

5

752

6

كائولن

2

2

0

549

12

882/6

18

گچ خاکی

1

1

0

300

15

544

4

جمع

11

9

2

3377

66

6464/5

72

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان :
مسجد جامع سرايان:

اين مسجد به شيوة يك ايواني در دورة صفويه ساخته شده كه دو گنبد خانه در طرفين آن قرار
دارد .ايوان از لحاظ معماري و تزئينات مهمترين بخش بنا به شمار ميآيد.
كاروانسراي سرايان:

اين بنا به شيوة دو ايواني و در دورة صفويه ساخته شده و داراي سردر ورودي ،هشتي ،صحن
مركزي و حجرههاي متعدد است.
آب انبار كاروانسرا:

اين آبانباركه مربوط به دورة صفوي است به همراه كاروانسرا ،حمام و بازار ،يك مجموعه
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سرایان  -کاروانسرای تاریخی

فرهنگي را تشكيل ميدهند .از اجزاي معماري آن بايد به سردر ورودي ،پلكان ،مخزن و پاشير
اشاره كرد.
صنايع دستي شهرستان:

شهرستان سرايان با موقعيت مناسب به لحاظ جغرافيايي از مهمترين شهرستانهاي استان در
توليد محصوالت صنايع دستي ميباشد .تنوع محصوالت صنايعدستي از جمله قالي و قاليچه ،گليم
بافي ،گبه بافي ،كفش محلي ،گچبري سنتي ،آهنگري سنتي ،نمدمالي و كاله نمدي ،گيوه بافي و
گيوه دوزي ،پخل بافي ،انواع رودوزيهاي سنتي و سنگتراشي از ويژگيهاي بارز اين شهرستان
ميباشد .از مناطق مهم توليدات دستي و سنتي در اين شهرستان مي توان به :سرايان ،آيسك،
بغداده ،دوحصاران ،مصعبي ،سهقلعه ،چرمه ،كريمو ،چاه غياث ،سراب ،دوحصاران ،زنگو ،درهپر،
نوبهار ،بنيخانيك و حجتآباد اشاره نمود.

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری:
صنعت و معدن:

 وجود  4ناحیه صنعتی که دو ناحیه آن شامل زیرساخت آب و برق میباشد. -ناحیه صنعتی سرایان با  23طرح در حال بهرهبرداری و  70درصد صنایع تبدیلی کشاورزی با

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

183

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

سرمایهگذاری  20میلیارد و  350نفر اشتغال موجود.
 معادن بنتونیت ،معادن گچ خاکی ،معادن خاک رس ،مس و قلع و نقره.کشاورزی:

وجود  6500هکتار باغات انار ،پسته ،بادام و ميوه ،وجود اقلیم متفاوت و مناسب جهت رشد گیاهان
دارویی ،وجود آب و خاک مناسب جهت گیاهان گلخانهای ،وجود  3500هکتار گندم (10000تن
در سال) ،وجود 320000واحد دامی ،وجود  3000هکتار جو ،وجود  15واحد مرغداری و  10واحد
پرورش شترمرغ ،وجود  3000هکتار زعفران ،وجود  6مجتمع و محله دامداری ،وجود  2000هکتار
زیره ،تولید  8000تن وش در سال ،وجود يك مركز تحقيقي ترويجي گياهان داروئي.
میراث فرهنگی و گردشگری:

 وجود روستای هدف گردشگری(کریمو) منطقه مصوب گردشگری (کریمو مصعبی)؛ بستر مناسب در کویرجهت کویرنوردی سه قلعه؛ بستر مناسب جهت نجوم در سه قلعه؛ وجود جاذبه های گردشگری و تاریخی؛ وجود محوطه تاریخی کله کوب در آیسک؛ وجود امامزادگان در منطقه.امور زیربنائی (حمل و نقل ،برق ،آب ،گاز ،بهداشت،آموزش و :) ...

 برق :خط انتقال برق  400کیلو وات و پست122کیلووات با  30مگاوات ظرفیت؛ گاز :برخورداری از گاز طبیعی در جوار نواحی صنعتی؛ بهداشت :برخورداری از بیمارستان  32تختخوابی 3 ،مرکز بهداشتی و مراکز درمانی تخصصی؛ حمل و نقل :وجود راه های مواصالتی با شهرستانهای مجاور ( گناباد ،قائن ،فردوس ،بشرویه،طبس ،بیرجند)؛
 وجود دانشگاه پیام نور و دانشکده کشاورزی در شهرستان و دانشگاه علمی و کاربردی و دانشگاهآزاد و دانشکده بهداشت محیط.
اولویتها و فرصتهای سرمایهگذاری:

کارخانه آرد ،کشتارگاه طیور ،کود شیمیایی  ،NPRآجر  ،سیمان ،سیمجوش ،فرآوری بنتونیت،
بستهبندی ،ایزوگام.
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شهرستان سربیشه

وضعیت معادن شهرستان

شهرستان سربيشه با وسعت حدود  8199كيلومتر مربع معادل  5/4درصد استان را به خود
اختصاص داده است .جمعيت آن بر اساس سرشماری سال  39487 ،1390نفر بوده است .که
جمعيت شهري اين شهرستان  11270نفر و جمعيت روستايي  28217نفر بوده است.
در حال حاضر  23واحد صنعتی با توان ظرفیت اشتغال بالغ بر  436نفر در شهرستان سربیشه
وجود دارند که عمده آنها در مرکز شهرستان و بهویژه در ناحیه صنعتی سربیشه متمرکز میباشند.
موضوع فعاليت اين واحدها عمدتاً شامل واحدهاي فرآوري مواد معدني ،مصالح ساختماني و محصوالت
آشاميدني و خوراكي است .از جمله مهمترين واحدهاي صنعتي فعال شهرستان ميتوان به كارخانه
اكسيد منيزيم سربيشه ،واحدهاي سنگبري و مصالح ساختماني اشاره نمود .بعالوه  33جواز تأسيس
صنعتي در شهرستان صادر گرديده است كه در صورت اجراي آنها امكان ايجاد بيش از 840
فرصت شغلي وجود خواهد داشت.
شرايط خاص زمينشناسي منطقه و وجود ذخایر متنوع از مواد معدنی ،زمینه مناسبی را به
منظور توسعه صنایع تبدیلی بر پایه مواد معدنی موجود فراهم آورده است .وجود ذخاير بازالت،
بنتونيت ،پرليت ،توف ،دیاتومیت ،خاک صنعتی ،كروميت ،گرانيت ،گل سفيد ،مرمريت ،منيزيت و
سنگ الشه مرمريتي بيانگر تنوع ذخاير معدني شهرستان ميباشد .در حال حاضر  42واحد معدنی
با بیش از  23ميليون تن ذخيره و اشتغال  414نفر در شهرستان وجود دارد.

ماده معدني

تعداد
معادن

ميزان ذخيره
(تن)

استخراج
ساليانه(تن)

سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

اشتغال
(نفر)

بازالت

1

575000

3000

223

5

بنتونيت

1

400000

7000

621

4

پرليت

2

360000

4000

726

10

توف

1

2600000

5000

977

4

دیاتومیت

1

1213118

3000

558

6

خاک صنعتی

1

500000

5000

314

6

سنگ الشه

3

1220000

20000

1098

14

كروميت

4

71960

10446

11322

27

گرانيت

15

10426800

85000

40143

211

گل سفيد

1

3200

50

67

5

مرمريت

3

4610000

26000

11315

38

منيزيت

9

766400

53700

27646

84

جمع کل

42

22746478

222196

95009

414

منبع :آمار و اطالعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی ،مهر ماه 1392

در حال حاضر  1شهرک و  2ناحیه صنعتی فعال شامل شهرك صنعتی سربيشه و نواحي صنعتي
سربيشه و مود در شهرستان وجود دارد که به طور کلی از امکانات و زیرساختهای تقریباً مناسبی
برای استقرار صنایع برخوردار میباشند .عالوه بر شهرکها و نواحی صنعتی فوقالذکر ،ایجاد شهرک
صنعتی میل مرزی  78سربیشه به تصویب هیأت وزیران و ایجاد نواحی صنعتی شماره دو سربیشه
و درح به تصویب شورای برنامهریزی استان رسیده است.

سربیشه  -معدن بازالت
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شاخص های مهم بخش صنعت و معدن شهرستان (سال )1392
عنوان شاخص یا نماگر

واحد

مقدار  /تعداد

تعداد شهرکهای صنعتی

شهرک صنعتی

1

مقدار زمین قابل واگذاری در شهرکهای صنعتی

هکتار

29/75

تعداد نواحی صنعتی

ناحیه صنعتی

2

مقدار زمین قابل واگذاری در نواحی صنعتی

هکتار

15/66

تعداد جوازهای تأسیس صادر شده

فقره

33

میزان سرمایهگذاری جوازهای تأسیس

میلیون ریال

773/989

تعداد اشتغال جوازهای تأسیس

نفر

846

تعداد پروانه های بهرهبرداری صنعتی

فقره

23

میزان سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری صنعتی

میلیون ریال

118/034

تعداد اشتغال پروانههای بهرهبرداری صنعتی

نفر

436

سهم شهرستان از شاغلین صنعت

درصد

4/45

تعداد پروانههای بهرهبرداری معدن

فقره

42

میزان ظرفیت استخراج پروانههای بهره برداری معدن

هزار تن

222

میزان سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری معدن

میلیون ریال

95/009

تعداد اشتغال پروانههای بهرهبرداری معدن

نفر

414

سهم شهرستان از شاغلین معادن

درصد

منبع :آمار و اطالعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی ،مهر ماه 1392

5/98

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:
آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون (س):

یبی زینب خاتون (س) دختر امام موسی کاظم (ع)
واقع در روستای کاهی که در این مزار مدفن ب 
می باشد.
همچنین قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع) واقع در روستای نره سنگ ،مزار درویش غالم علی واقع
در روستای شیرگ ،مزار سلطان بیدار واقع در روستای دهیک و مزار سید آقا معصوم در شواکند و
یتوان به مسجد گنجی سربیشه ،قلعه کهنه سربیشه ،مسجد پخت ،مسجد چهکندوک و قلعه
نیز م 
چهکندوک اشاره کرد.
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سربیشه  -قلعه باغ مود

قلعه باغ مود:

قلعه باغ مود در فاصله  30کیلومتری بیرجند و در شهر مود واقع شده است .این بنا دارای یک
حصار و  20برج مدور است .در داخل قلعه بقایایی از یک بنای قدیمی که عمارتی تشریفاتی بوده
یگردد .در مرکز باغ عمارتی ساخته شده
بر جای مانده که قدمت این بنا حداقل به دوره زندیه بر م 
یهای معماری آن کام ً
ال تداعی کننده نوع معماری اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است.
که ویژگ 
روستاي چنشت:

اين روستا در  65كيلومتري شهر سربيشه در منطق هاي كوهستاني قرار دارد و از نقاط ييالقي
يباشد .اين
يآيد .عمده محصوالت اين روستا بادام ،عناب ،انگور ،سيب و انار م 
استان به شمار م 
يها ،مراسم
يهاي فرهنگي همچون پوشاك سنتي ،غذاها ،موسيقي سنتي ،باز 
روستا به دليل ويژگ 
يتوان به غارهاي
مگير است .از نقاط ديدني و زيارتي اين روستا م 
سنتی بسيار شاخص و چش 
چنشت وچهل چاه و مزار سيد حامد علوي اشاره كرد.
سد بركوه:

اين سد در روستاي بركوه در فاصله  15كيلومتري شهر سربيشه قرار دارد و ب هواسطه اقليم
طيبعي و سرسبز آن از مناطق گردشگري شهرستان محسوب م 
يشود.
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

صنايعدستي شهرستان:

بخش صنعت ،معدن و تجارت

كبافي)،
يتوان به قالي و قاليچ هبافي ،پارچ هبافي سنتي(بر 
عدستي اين شهرستان م 
از مهمترين صناي 
يهاي سنتي و لباس محلي اشاره نمود.
سبافي ،رودوز 
مبافي ،پال 
نمدمالي ،رنگرزي سنتي ،گلي 
یبافی از جمله صنایعدستی با ارزش و با سابقه این شهرستان محسوب میشود ،بطوریکه
قال 
قالیهای توليد شده در شهر مود با نقوش لچک و ترنج و ربعی سعدی از شهرت جهانی برخوردارند.
از مهمترين مناطق توليد محصوالت صنايعدستي در اين شهرستان ميتوان به سربيشه ،مود،
چنشت ،بهاباد ،كالته شير ،تاجمير ،توتك ،همت آباد ،حسينآباد ،گز ،كپوگز ،بهامرز ،كالته كرماني،
چاه خشكان ،عباسآباد ،نوده عليا و سفلي ،نازدشت ،كالته حيات ،سلمآباد ،جنتآباد ،درح و النو
اشاره نمود.

 وجود منطقه ویژه اقتصادی  100هکتاری در مرز ماهیرود. وجود ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی :شهرستان سربیشه با دارا بودن 42معدن و  12نوع مادهمعدنی از قابلیت مناسبی در این بخش برخوردار میباشد .این موضوع زمینه مناسبی را جهت
توسعه صنایع بهویژه صنایع فرآوری مواد معدنی فراهم آورده است.
ك و نواحي صنعتي جهت استقرار واحدهاي صنعتي :در حال حاضر  1شهرک و
 وجود شهر  2ناحیه صنعتی فعال در شهرستان وجود دارد که به طور کلی از امکانات و زیرساختهای تقریباً
مناسبی برای استقرار صنایع برخوردار میباشند.
 وجود ذخاير غني معدني فلزي و غير فلزي و معادن منحصر به فرد بازالت ،پرليت و دياتونيت امكان بهرهبرداري انرژي پاك و ارزان نظير باد و خورشيد. وجود رشتههاي اصيل صنايع دستي در منطقه. وجود کارخانه فرآوری کنسانتره و اکسید منیزیم که بیش از  %80ماده اولیه آجر نسوز کشوررا تامین میکند.
 امکان ايجاد ظرفيتهاي جديد فرآوري و بستهبندي كاالهاي صادراتي با مشاركت بخشخصوصي.
 -امکان صدور مجوز مجتمعهاي بزرگ توليد فرش دستباف و ساير امور مرتبط با توجه به

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان:
فرصتها و پتانسیلهای سرمایهگذاری درشهرستان با عنایت به هممرز بودن با افغانستان که
تنها گذر رسمی ورود و خروج جمهوری اسالمی ایران در شهرستان سربیشه درپایانه مرزی ماهیرود
قرار دارد و همچنین وجود بازارچه مرزی میل  78فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان را جهت
صادرات کاال به کشور افغانستان پررنگتر میکند.
بخش کشاورزی:

 وجود اراضي وسيع حاصلخيز در شهرستان (دشت خوشاب ،درح ،سربیشه ،گلندر ،مختارانو جنتآباد)؛
 توان قوی كشاورزي و دامداري منطقه (محصوالت تجاری زرشک ،عناب ،صیفیجات ،زعفرانو بز کرکی)؛
 ايجاد ظرفيتهاي جديد و فرآوري محصوالت در زيربخشهاي زراعت ،باغداري و دام؛ تاسیس مركز فرآوري و صادرات محصوالت كشاورزي در محل پایانه مرزي میل 78؛ توسعه سطح زير كشت مزارع و باغات از طريق بسيج منابع آب جديد با تأكيد بر بهرهبردارياز سد سیاهو و احداث سدهاي تغذیهای؛
 ایجاد مجتمعهای شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت در دشتهای متعدد شهرستان توسعه باغداری متکی بر محصوالت تجاری؛ توجه به ذخائر ژنتیکی بز کرکی شهرستان و امکان استفاده از ظرفیت دشتهای شهرستانجهت پرورش شتر و بزکرکی؛
 -ساخت سیلوی گندم.
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سربیشه  -کارخانه تولید مواد نسوز
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

سربیشه  -روستای هدف گردشگری چنشت

توانمنديهاي شهرستان در اين بخش (شهرت جهاني فرش شهر مود).
 تشكيل و توسعه خوشههاي صادراتي فرش دستباف و سنگ به عنوان قابليتهاي صادراتيشهرستان.
 ايجاد بار انداز و محوطه ورود بارهاي ترانزيتي در مركز شهرستان (رعايت تشريفات گمركي باكمترين هزينه به دليل همجواري و اتصال به جاده ترانزيتي چابهار ،بيرجند ،مشهد).
 مطالعه و بهرهبرداري از حوزه وسيع گياهان دارويي شهرستان. ایجاد آزمایشگاههای تخصصی. توسعه ترانزیت کاال از طریق پایانه مرزی ماهیرود.گردشگری:

 سرمایهگذاری و شناسایی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان (چنشت و ماخونیک) و قلعه مود؛ سرمایهگذاری در چشمههای آب معدنی شهرستان (آب ترش و گندکان)؛ -احداث دفتر خدمات مسافرتي گردشگري.
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

شهرستان طبس
شهرستان طبس درغرب استان خراسان جنوبي و در حد فاصل  55درجه و  25دقیقه تا  58درجه
و  16دقیقه طول شرقی و  31درجه و  41دقیقه تا  35درجه و  7دقیقه عرض شمالی قرار داشته و
متوسط ارتفاع آن از سطح دریا  690متر میباشد .شهرستان طبس با حدود  ۵4996کیلومتر مربع
وسعت ،بزرگترین شهرستان کشور  36/4درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است و به
تنهایی از چند کشور جهان بزرگتر است .بر اساس سرشماری سال  1390جمعیت شهرستان طبس
 69658نفر بوده است .بزرگی شهرستان باعث تنوع آب و هوایی و تنوع گیاهان و درختان و محصوالت
گوناگون شده است.
از نظر موقعیت در دامنه غربی ارتفاعات کوه شتري در حاشیه کویر نمک قرار گرفته و از شمال
به کویر نمک ،شهرستان کاشمر و بردسکن از توابع استان خراسان رضوي و شهرستانهاي شاهرود
و سمنان از توابع استان سمنان ،از جنوب به کویر لوت و استان کرمان ،از شرق به شهرستانهاي
بشرویه ،سرايان و خوسف از توابع استان خراسان جنوبی و از شمال شرق به شهرستان بجستان
از توابع خراسان رضوی و از غرب و جنوب غربي به شهرستان هاي بافق و اردکان در استان یزد و
نایین در استان اصفهان محدود میگردد.
شهرستان طبس بر روي نوار بیابانی جهان قرار گرفته است که از صحراي نوادا در آمریکا
شروع شده و تا صحراي گبی در آسیا امتداد دارد و این خود یکی از علل گرماي طاقت فرساي این
شهرستان است.
توانمندیهای شهرستان طبس:

 دسترسی به راه آهن شرق کشور به دلیل وسعت قابل توجه زیستگاههای دشتی و تپه ماهوری ،اندک بودن دخالتهای انسانیو فراوانی نسبی طعمه ،پناهگاه حیات وحش نایبندان یکی از بهترین زیستگاههای گونه ارزشمند
یوزپلنگ در کشور محسوب میشود.
 در زمینه قابلیتهای گردشگری پناهگاه حیات وحش نایبندان میتوان به کاروانسرای قدیمیدر مسیر راه ابریشم اشاره کرد که به نحو موثری زمینه فعالیت علمی گردشگری در این پناهگاه را
فراهم کرده است.
 س��رزمین س��یاه و چشمههای آب سرد و گرم و دیگ رستم ،قلعه ملک شور ،کاروانسرای حوضقربان و رباط چهل پایه تنـها چند نمونـه از دهها نمونـه از مکانها و ابنیه تاریخی واقع در پنـاهگاه
نایبندان طبـس است که میتواننـد در گردشگری این منطقـه نقشی بـه سزایی ایفا کنند.
 -وجود دقهای وسیع و اراضی تپه ماهوری ،ماسه بادی و شوره زارهای گسترده از جلوههای
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طبس  -ورودی ایستگاه راه آهن

موجود در پناهگاه است.
 وجود رویشگاههای جنگلی طبیعی و نسبتاً گسترده تاغ در پیرامون این بیابانها و تپهماهورهایماسهای در بخشهای شرقی و مرکزی منطقه از عمدهترین چشم اندازهای زیبای منطقه محسوب
میشود.
 فعالیت سایت احیاء جبیر آبنار به وسعت  38/5هکتار.آثار تاریخی و گردشگري شهرستان:

امامزاده :امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) برادر تني امام رضا (ع) در طبس.
باغ گلشن :باغ گلشن با معماری تاریخی در شهر طبس دارای دو نهر زیبای آب در آن که تامین
کننده آب مورد نیاز کشاورزی در طبس میباشد.
روستای خرو :روستای ییالقی خرو در  24کیلومتری طبس بسیار زیبا با آب و هوایی متفاوت
در شهر کویری طبس دارای چشمههای آب گرم و سرد كه معروفترين آنها مشهور به آب گرم
مرتضی علی ميباشد.
روستای ازمیغان :روستای ازمیغان در  40کیلومتری طبس در مسیر جاده مشهد واقع شده که
در این روستا ما شاهد كشت شالي در سايه سار نخلستان میباشیم.
روستای نایبند :این روستای تاریخی معروف به ماسوله کویر میباشد که از معماری باستانی سود
می برد و در 225کیلو متری جنوب شهرستان طبس در كنار جاده طبس كرمان واقع شده است.
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

صنایعدستی شهرستان:

از جمله صنايعدستي شهرستان ميتوان به مواردي همچون :گليم بافي ،سبد بافي ،قالي بافي،
مسگري و قلم زني روي مس و سفالگري اشاره كرد.
سیمای منابع طبیعی و محیط زیست

طبس  -باغ گلشن

طاق شاه عباسی :این طاق در روستای خرو می باشد که بیش از  700سال قدمت دارد و يكي
از نمونه هاي عالي خالقيت و دورانديشي ايرانيان میباشد كه در فاصله حدود  500متر بعد از آب
گرم مرتضي علي ،با  25متر ارتفاع قرار دارد.
سد كريت  :بنا به نظر برخي كارشناسان ،قدمت اين سد بيش از  700سال بوده و از ويژگيهاي
منحصر به فرد اين بنا قوسي بودن آن ميباشد .اين سد در مسير طبس به ديهوك و از طريق راه
روستاي چيروك قابل دسترس بوده و فاصله آن از مركز شهر  60كيلومتر ميباشد.
منطقه ييالقي و تخت عروس روستاي ازميغان :روستاي ازميغان يكي از زيباترين مناطق
ديدني و توريستي طبس ميباشد كه در درون يك دره كم عمق بنا نهاده شده است كه يكي از
معروفترين جاذبههاي ديدني اين روستا سنگي معروف به تخت عروس ميباشد ( كيلومتر  30جاده
طبس -بشرويه).
باتالق كويري  :كيلومتر 10الي  15جاده جديد طبس -يزد.
چشمه آب معدني ديگ رستم  :كيلومتر 225جاده طبس -كرمان.
قلعه روستاي خرو  :مربوط به دوره صفوي ميباشد و در فاصله  24كيلومتري طبس قرار دارد.
قلعه خراوان(فدائيان حسن صباح)  :در فاصله  38كيلومتري از مركز شهرستان قرار دارد و
قلعه ملوند (فدائيان حسن صباح) كه در فاصله  70كيلومتري از مركز شهرستان قرار دارد.
قلعه دالكوك -عشق آباد (مسير طبس -عشق آباد)
روستاي ييالقي ُس ُرند و ما ْو َدر.
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حدود  60درصد از مساحت شهرستان معادل  3307585هکتار را پدیدههای بیابانی و حدود 1
درصد از مساحت شهرستان معادل  51832هکتار را عرصههای جنگلی (تنک ،بیشهزار ،درختچهزار
و جنگل دست کاشت) تشکیل داده است.
شهرستان طبس دارای  4پارک جنگلی به نام های حسین آباد با وسعت  27هکتار ،شهید
فهیمده با وسعت  5هکتار در بخش مرکزی ،دیهوک با وسعت  8هکتار در بخش دیهوک و هودر با
وسعت  16هکتار در بخش دستگردان میباشد.
جنگل منحصر به فرد در فالت مرکزی ایران با نام محلی س��نو (زبان گنجش��ک) با هس��ته
مرکزی به وس��عت  200هکتار و پراکنش حدود  2000هکتار در ارتفاعات ش��تری شهرس��تان
واقع گردیده و در سراس��ر رشته کوه ش��تری گونههای درخت بادام کوهی ،بنه ،انجیر و نسترن
کوهی موجود میباشد.
از محصوالت فرعی مرتعی شهرستان میتوان به آنغوزه اشاره نمود که هماکنون در قالب 11
طرح به مساحت  250000هکتار با میزان تولید سالیانه بالغ بر  50تن توسط روستائیان بومی در
حال بهرهبرداری و اجرا میباشد.
بخش معدن:

شهرستان طبس از قطبهای معدنی کشور و استان خراسان جنوبی است که با  1/1ميليارد
تن ذخيره زغالسنگ ،بزرگترين منطقه زغال دار کشور است .این شهرستان با بيش از 100
تا  120ماده معدني شناخته شده دارای  120معدن در حال اکتشاف بوده که  81معدن آن
به بهرهبرداری رسیده است .مهمترین معادن شهرستان طبس زغال سنگ ( زغال سنگ پروده،
زغال سنگ تخت زیتون نایبند ،زغال سنگ مهرآذین نای بند) ،نفت ،اورانیوم ،سنگ آهن ،مس
(گزو) ،ماسه ریختهگری (چیروک) ،بنتونیت(سنگ عاجی) ،خاک نسوز ،سنگ نسوز ،فلورین،
باریت ،گرانیت ،سنگ ساختمانی تراورین ،سنگ ساختمانی(امام زاده علی ،قلقو،حسین نژاد)،
سنگ بتونی ،کائولن(رضویه ،اشالنی) ،سولفات سدیم و سولفات کلیسم و  ...میباشد اگر از تمام
ظرفیتهایی که در حوزه زغالسنگ طبس وجود دارد ،استفاده شود براساس برنامه تدوین شده
برای افق نهایی  2/5میلیون تن کنسانتره و  450هزار تن کک تولیدی به حدود  472میلیون
یورو سرمایهگذاری ارزی و  200میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی نیـاز دارد و در مجموع
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 3هزار و  200نفر اشتغالزایی مستقیم و  6هزار و  400نفر نیز اشتغالزایی غیرمستقیم ایجاد
خواهد کرد.
فرصتهای سرمایهگذاری بخش معدن شهرستان:

 -1اجرای مرحله دوم پروده  4معادن زغالسنگ (با اجرای طرح بستر الزم برای اشتغال حدود
 600نیرو در این معادن ایجاد میشود)؛
 -2تاسیس و راهاندازی زون شرقی معدن زغالسنگ شماره یک ( این معدن  500هزار تن ذخیره
مکانیزه و  750هزارتن ذخیره نیمهمکانیزه داردکه با راهاندازی آن حداقل برای  100نفر به صورت
مستقیم شغل ایجاد میشود)؛
 -3تاسیس و راهاندازی طرح نفت گاز؛
 -4تاسیس و راهاندازی واحد فرآوري زغالسنگ؛
 -5تاسیس و راهاندازی نیروگاه زغالی (یک پروژه ملی با  1500مگاوات قدرت نهایی تولید برق
است که با راه اندازی آن  3تا  4هزار نفر به طور مستقیم و حدود  15هزار نفر به طور غیر مستقیم
اشتغال ایجاد میکند)؛
 -6تاسیس و راهاندازی کارخانه قطران و کک؛
 -7تولید انواع آجر نسوز ،استخراج انواع سنگ و...؛
 -8ساخت ماشینآالت و تجهیزات مربوط به استخراج و فرآوری مواد معدنی.

فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

وضعیت معادن شهرستان
خاک
نسوز

سنگ
نسوز

سنگ
فلورین

سنگ
باریت

سنگ
بتونی

سنگ
گرانیت

زغال سنگ زغال سنگ
نام معدن
حرارتی
کک شو
تعداد

8

3

21

7

2

5

3

1

نام معدن

سنگ
ساختمانی
تراورین

سنگ
کائولن

سنگ
آهن

مس

تعداد

3

3

1

1

سولفات سولفات
سدیم کلیسم
1

1

ماسه ریخته گری
1

اولویتهای سرمایهگذاری صنعتی تکمیلی:

 -1تولید انواع محصوالت قابل تولید از تولوئن مشتق شده از زغال سنگ (رنگ ،حالل رنگ،
درزگیر سیلیکونی ،رزین ،حالل شیمیایی ،واکنشگر شیمیایی ،بنزوئیک اسید ،تینر رنگ ،پالستیک،
جوهر چاپ ،ضدعفونی کننده و گند زدا ،انواع دارو ،چسب ،فوم ،شامپو ،الک ،تی ان تی ،صابون).
 -2تولید انواع محصوالت قابل تولید از نفتالین مشتق شده از زغال سنگ (پالستیک ،رنگ ،حالل).
 -3تولید انواع محصوالت قابل تولید از فنول مشتق شده از زغالسنگ (نایلون ،پلی اورتال،
ضداکسندهها ،شویندهها ،رنگ ،روغنهای روانکننده ،افزودنیهای بنزین ،علفکش ،قارچکش،
آسپرین ،نرم کننده).
 -4تولید انواع محصوالت قابل تولید از بنزین مشتق شده از زغالسنگ (پلیاسترین ،شویندهها،
رزین ،الستیک مصنوعی ،رنگ ،روغنهای روانساز ،نایلون ،مواد پالستیک ،سموم کشاورزی).
 -5تولید انواع محصوالت قابل تولید از اسید استیک مشتق شده از زغال سنگ (پلی اتیلن ترفتاالت
و تولید بطریهای نوشابه ،سلولز استات و تولید فیلم عکاسی ،پلی ونیل استات ،چسب ،فایبرها و
فابریکهای مصنوعی ،افزودنیهای صنایع غذایی ،استات وینیل تکپاره ،استر ،انیدریداستیک ،نمک
آلی و غیرآلی).
سایر اولویتهای سرمایهگذاری:

 -1تولید کامیون قطار
 -2نیروگاه بادی ،حرارتی خورشیدی و زغال سوز
 -3خدمات فنی و مهندسی صنعتی
 -4دفاتر خدمات باربری
 -5صنایع وابسته به پسته (پاک کردن ،خالل،کلوچه ،درجهبندی ،بستهبندی ،برشته کردن،
شکالت ،پاستوریزه کردن ،پودر پوست سخت ،خندان کردن ،انواع ماشین آالت فرآوری پسته،

طبس  -واحد فرآوری ذغال سنگ
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

خرما  -محصول کشاورزی استان

پوستگیری ،خشککردن ،روغن ،پودر ،کره)
 -6صنایع وابسته به خرما (شیره خرما ،قند و شکر خرما ،آرد از خرما ،درجهبندی و بستهبندی
خرما ،نوشیدنی گیاهی بر پایه شیره خرما ،شکالت خرما ،هستهگیری و بستهبندی ،شیره با شهد
عسلی خرما ،پودر خرما ،تولید انواع خرما و رطب ،شهد عسلی خرما ،شیرخرما ،سرکه خرما ،خرمای
غنی شده ،پاستوریزه کردن ،الکل خرما)
 -7صنایع وابسته به کنجد (حلوا ارده و حلوا شکری ،حلوا کنجدی ،فرآوردههای کنجدی ،ارده،
انواع حلوا با مغز خشکبار)
ن آالت خشککن میوه و سبزیجات
 -8ماشی 
 -9صنایع تبدیلی و تکمیلی آنغوزه
 -10تولید بیوپلیمرها
شهای
 -11تولید سرامیک شی 
 -12تولید بیوسرامیکها
 -13تولید انواع داروهای نوترکیب و...
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فصل  - 9معرفی شهرستانهای استان

شهرستان فردوس

وضعیت معادن شهرستان

شهرستان فردوس با وسعت حدود  4103متر مربع معادل  2/72درصد استان را به خود اختصاص
داده است .جمعيت شهرستان بر اساس سرشماری سال  41626 ،1390نفر بوده است .که جمعيت
شهري اين شهرستان  32052نفر و جمعيت روستايي  9574نفر بوده است.
این شهرستان دارای  40واحد صنعتی فعال از جمله كارخانههاي شمش فلز رويال(با توليد
ساالنه  6000تن شمش منيزيم و اولين در خاورميانه) ،فراز پليمر(با توليد ساالنه  11500تن
انواع لولههاي پلي اتيلني آب و گاز) ،پارميكو(توليد ساالنه  50000تن پودر بنتونيت) و كارخانه
نساجي فردوس(با توليد ساالنه 3000تن انواع نخ پلي لستر و ويسكوز) و طرحهاي بزرگ در
حال ساخت از قبيل سامان جشن يار(توليد اقالم نورافشاني)،گسترش آترين(توليد توربينهاي
بادي) و كارخانههاي فوالد و سیمان فردوس میباشد .از جمله مزاياي اين شهرستان قرارگيري
در مسير كريدور ترانزيتي شمال -جنوب كشور بوده به گونهاي كه مسير اتصال  7استان جنوبي
و مركزي به استانهاي شمالي ميباشد و محورهاي مواصالتي شهرستان ساالنه شاهد تردد
نزديك به 9ميليون نفر مسافر عبوري است( .باالترين نرخ تردد مسافر در استان).
در سال 1391تعداد  29كارگاه فعال مسئوليت استخراج معادن شهرستان را به عهده داشته
كه عمدهتـرين معادن موجـود در س��طح اين شهرس��تان عبارتنـ��د از :كائولن ،بنتونیت و گچ
خاکی.

فردوس  -کارخانه نساجی
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ماده معدني

تعداد معادن

ميزان ذخيره
(تن)

سرمایهگذاری
(میلیون ریال)

اشتغال
(نفر)

بنتونيت

15

7796000

17612

75

کائولن

7

2312000

9625

39

چ خاکی
گ

2

1340000

256

6

سیلیس

1

80600

237

5

پرليت

1

500000

1679

7

فلدسپات

1

277400

466

6

سنگ الشه

2

2600000

5345

13

جمع

29

14906000

35220

151

پتانسيلهاي بخش كشاورزي:

شهرستان فردوس با توليد ساالنه بيش از  45000تن محصوالت باغي رتبه اول را در استان دارا
ميباشد .عمده محصول توليد باغي اين شهرستان انار (30000تن در سال) بوده كه نوع «شيشه كپ»
آن برترين رقم انار صادراتي كشور محسوب ميشود.
در س��اير توليدات كشاورزي وضعيت شهرستان در اس��تان (طبق آمار سال  )92به شرح زير
است:
 -1رتبه اول در توليد انار :سطح زيركشت  230000هكتار و توليد ساالنه  30000تن؛
 - 2رتبه اول در سطح زير كشت گلخانهاي :سطح زيركشت  14هكتار با  45واحد گلخانهاي؛
 - 3رتبه اول در صنايع تبديلي بخش كشاورزي11 :واحد فعال و  25%توليد استان؛
 - 4رتبه دوم در توليد پس��ته :س��طح زيركشت  2500هكتار و توليد ساالنه  3500تن پسته
خشك؛
 - 5رتبه دوم توليد زيره :توليد ساالنه  350تن؛
 - 6رتبه س��وم توليد زعفران :س��طح زيركش��ت  2700هكتار و توليد ساالنه  14تن زعفران
خشك؛
 - 7رتبه سوم توليد شير :توليد روزانه 30تن.
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آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:

فرصتهای سرمایهگذاری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس

آبگرم معدنی فردوس:

در فاصله حدود  20کیلومتری شمال شرقی فردوس آبگرم طبیعی با خواص طبی -درمانی
پذیرای خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی میباشد .استفاده از آبگرم معدنی فردوس در
درمان بسیاری از بیماریهای پوستی و مفصلی موثر و توسط پزشکان زیادی توصیه شده است (اين
منطقه جزو مناطق نمونه گردشگري شهرستان ميباشد).

ردیف

عنوان پروژه

سرمایهگذاری مورد
تعداد واحد
نیاز برای هر واحد
مورد نیاز
( میلیون ریال)

1

ایجاد واحدهای اقامتی پذیرایی در سطح شهرستان

5

5000

2

ایجاد مجتمعهای خدماتی -رفاهی -بین راهی

4

20000

3

ایجاد کمپ گردشگری در منطقه نمونه گردشگری
باغستان – آبگرم

1

10000

4

ایجاد شهرک سینمایی و یا مجموعه اقامتی سنتی در محله
سردشت شهر تون

1

45000

5

ایجاد موزه پرندگان در محل پارک گردشگری تون

1

2000

6

ایجاد موزه نسخ خطی

1

5000

قلعه کوه فردوس:

7

ی رفاهی -درمانی در
ایجاد کمپها و مجتمعها 
مجموعه آبدرمانی آبگرم

1

20000

این قلعه از سه جهت به پرتگاه منتهی میگردد .تنها راه دسترسی به قلعه تنگهای است که در
جنوب غربی کوه قرار دارد .ارتفاع برجها تقریباً  5متر است که به کمک سنگهای الشه و مالت
گچ ساخته شدهاند .در قسمت پایانی قلعه آب انبارهایی در دل صخرهها کنده شده که طول هر یک
حدود  10متر و عرضش در حدود  2متر بوده و از آب باران و برف پر میشود.

8

مرمت و احیا بناهای تاریخی با کاربریهای فرهنگی متناسب
در محدوده شهر تون

20

3000

9

احداث پایگاه کویر نوردی و نجوم در محل رباط تاریخی شور

1

10000

روستاي ييالقي باغستان:

اين روستا در فاصلة  15كيلومتري شرق فردوس و در محل تقاطع دو محور فردوس -بجستان
و فردوس-گناباد قرار دارد .باغستان به دليل برخورداري از قنات بلده ،مناظر زيبا و باغات متعدد
ميوه از جاذبههاي گردشگري ويژهاي برخوردار است (اين منطقه جزو مناطق نمونه گردشگري
شهرستان ميباشد).

مدرسة علمية عليا:

اين بنا در اواخر دورة صفويه ساخته شده و تا پيش از زلزلة 1347ه.ش مورد استفاده بوده است.
معماري اين مدرسه در نوع خود كم نظير و داراي چهار ايوان ،رواقهاي متعدد ،صحن ،هشتي و
سر در ورودي است.
صنايع دستي شهرستان:

شهر فردوس در كنار قاين يكي از دو شهر مهم واليت قهستان محسوب ميشده و صنايع دستي
آن نيز از قدمت و سابقه تاريخي و تنوع توليد برخوردار است از مهمترين صنايع دستي آن میتوان به
قالي و قاليچه بافي ،سبدبافي ،سفالگري ،زيلو بافي ،خراطي سنتي ،آهنگري سنتي ،مسگري ،اهرام بافي،
نمدمالي و كاله نمدي ،برك بافي ،گليم بافي و انواع رودوزيهاي سنتي اشاره نمود.
فردوس  -مدرسه علیـا
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فرصتهای سرمایهگذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شهرستان فردوس
ردیف

عنوان پروژه

ظرفیت اسمی
(تن)

امکان سنجی اولیه
(دارد/ندارد)

سرمایهگذاری موردنیاز
(میلیون ریال)

1

سیلوی گندم

20000

ندارد

40974

2

فرآوردههای لبنی

6000

ندارد

20674

فرصتهای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن شهرستان فردوس
ظرفیت

ردیف

نام طرح

1

الیاف PP

10

2

فیلمهای چند الیه بستهبندی

80

هزار تن

3

انواع تایرهای سواری رادیال بلت سینی

50

هزار تن

4

انواع تایرهای سینی سنگینباری و اتوبوس

50

هزار تن

5

انواع تایرهای بلت سینی سواری و تمام سینی سنگین

100

هزار تن

6

کربن کک

700

هزار تن

7

اسید استیک

5

هزار تن

8

الیاف کرین

1

هزار تن

9

پرفیل UPVC

5500

تن

10

پلی استال

10

هزار تن

11

دوده صنعتی

30

هزار تن

12

سپر خودرو به روش THIN WALL

540

تن

13

کاتالیزورهای زئولیتی

100

هزار تن

14

کود سوپرفسفات تریپل TSP

80

هزار تن

15

جوانههای فریتی( انواع فریتهای سلیسی ،منگنزی سلیسی)

200

هزار دست

16

سنگهای تزئینی مصنوعی و طبیعی

10

میلیون مترمربع

17

چینی بهداشتی

12

هزار تن

18

فرآوری یولیت

10

هزار تن
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شهرستان قائنات
شهرستان قائنات با وسعت حدود  7600كيلومتر مربع معادل  7/8درصد استان را به خود اختصاص
داده است .این شهرستان داراي اقليم خشك ميباشد .ميانگين بارش ساالنه در اين شهرستان 180
ميلي متر و متوسط دماي آن 15تا  22درجه سانتي گراد است  .با توجه به سرشماری سال،1390
جمعیت شهرستان  111342نفر بوده است .که جمعيت شهري اين شهرستان  57495نفر و جمعيت
روستايي  53847نفر بوده است .شهرستان قاينات در سال  ، 1392سرجمع  1590کیلومتر راه آسفالته
اصلی  ،فرعی و روستایی دارد
در سال 1392تعداد  17كارگاه فعال در زمینه استخراج معادن شهرستان و جود داشته و عمده ترين
معادن موجود درسطح اين شهرستان عبارتند از  :آهک  ،مارن  ،بنتونیت  ،تراورتن و. ...
و ضعیت معادن شهرستان
ميزان
ذخيره

استخراج
ساليانه

سرمایه گذاری

اشتغال

فعال

غیرفعال

(هزارتن)

(هزارتن)

(میلیون ریال)

(نفر)

0

28600

200

2545

17

آرامگاه بوذرجمهر قاینی:

54000

1000

4962

6

91

11424/97

62

26007

74
4

در  5کیلومتری جنوب قاین بر دامنه کوه مقبره ای وجود دارد که مربوط به یکی از عرفای نامی
قرن 4و 5ه .ق است .این بنا در قرن  6و 7هجری قمری ساخته شدهاست .تزیینات گچبری زیر
شهای این بنا محسوب میشود .درکنار مقبره درخت کهنسال بنهای با عمر
گنبد از زیباترین بخ 
حدود 700سال وجود دارد.
ازدیگر نقاط گردشگری شهرستان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :آب انبار قديمي بازار ،آرامگاه
ابو المفاخر ،خانه سلطاني ،خانه قارني ،قلعه حسين قايني(قلعه كوه) و مسجد جامع خضری.

وضعیت

ماده
معدني

تعداد
معادن

آهک

1

1

مارن

1

1

0

بنتونيت

13

7

6

5739/65

تراورتن

6

5

1

815/67

49/334

سنگ
الشه

1

1

0

2340

15

1279

بوكسيت

1

1

0

34

6/8

386

7

گچ

1

1

0

400

30

2636/5

4

جمع

24

17

7

49240/47

174

1392/134 91929/32

آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:
مسجد جامع قاین:

از شاهكارهای معماري اين مسجد جامع ،ايوان اصلي آن است كه با  18متر ارتفاع و  11متر عرض
با پوشش  4طاق و سه فضاي گنبدي ايجاد شده و گنبد مياني با جذابيت خاص مزين به مقرنس
كاري هاي بسيار ظريف و زيبا به رنگ هاي متفاوت است.

208

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

قاین  -مسجد جامع

صنايع دستي شهرستان:

صنايعدستي شهرستان قاينات همانند پيشينه تاريخي اين منطقه داراي قدمت و اصالت بوده
و از تنوع و ويژگيهاي منحصر به فردي برخوردار است ،از صنايع دستي بومي شهرستان قائنات
ميتوان به قالي و قاليچه بافي ،جاجيم بافي ،خورجين بافي ،پالس بافي ،سفره آردي (سفره كردي)،
گليم بافي ،ريسندگي ،سفالگري ،رودوزي هاي سنتي ،سبدبافي(پخل بافي) و چلنگري (آهنگري
سنتي) اشاره نمود.
پتانسیلها و توا نمندیهای سرمایهگذاری شهرستان:

 وجود صنایع بزرگ موجود و در دست احداث سیمان ،فوالد ،نیروگاه و فرآوری زرشک ومرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
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زعفران ،وجود ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی با ارزش صادراتی ،برخورداري از منابع كاني غني
بنتونيت ،كائولن ،سيليس ،سنگهاي ساختماني ،فسفات ،معادن ،سنگ آهن ،سرب ،روي ،مرمريت،
مس و وجود شهرکها و نواحی صنعتی؛
 وجود  3شرکت سهامی زراعی بزرگ با زمینهای مستعد کشاورزی؛ مجتمع گلخانهای خضری و مجتمع دامداری قاین با کلیه زیرساختهای الزم؛ قابلیت شهرستان به عنوان مهمترين توليد كننده محصوالت استراتژيك زرشك و زعفران دركشوربا قابلیت صادرات؛
 وجود واحدهاي صنفي و جوانان تحصيل كرده جویاي كار و پتانسيل توليد فرش صادراتي.وجود مراتع ،ویژگیهای اقلیمی خاص ،منابع آبی ،وجود سدهای ذخیرهای با دشتهای مستعد
کشاورزی ،شرکت های سهامی زراعی ،مرکز آموزش کشاورزی ،پوشش گیاهی ،عرصههای منابع
طبیعی و طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری.
اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان :

 -1صنایع غذایی :تولید نان صنعتی حجیم و نیمه حجیم ،تولید پودر تخم مرغ ،تولید اسانس
و عصارهها با توجه به تنوع گونههای گیاهی دارویی در منطقه ،تولید نوشابههای غیر الکلی؛
 -2صنایع فلزی :تولید تیغه و ناخن های بولدوزر و ماشین آالت کشاورزی ،تولید بلبرینگ
و رولورینگ ،تولید صندلی و تکنولوژی روز ،تولید میلگردهای کیفی جهت مقابله با زلزله ،تولید
انواع تیر آهن ،نبشی و پروفیل؛
تولید خطوط راه آهن (ریل) ،تولید فوالدهای ضد زنگ ،تولید ماشین آالت تصفیه آب (خانگی
و صنعتی)؛
 -3بخش معدن :فرآوری انواع خاکهای صنعتی و تولید محصوالت وابسته (انواع سفال،
کاشی و سرامیک ) ،تولید آهک هیدراته جهت مصرف در کارخانه فوالد؛
 -4صنایع پزشکی :تولید سرسوزن سرنگ و سرسوزن های پزشکی ،تولید دستگاه های بسته
بندی استریل ،تولید فیلترهای پزشکی وکیسه خون؛
 -5بخش کشاورزی و دامی :راه اندازی شرکت کشت و صنعت (پرورش شترمرغ  ،).....فرآوری
کرک ،پرورش ماهی و همچنین محصوالت گلخانه ای در مجاورت طرح تولید برق پراکنده؛
 -6س�ایر :تولید آجرس��فال س��بک ،احداث هتل در منطقه نمونه گردش��گری قاین ،احداث
خوابگاه دانشجویی ،راه اندازی مجتمع تجاری ،راه اندازی کارخانه ریسندگی در شهرستان ،تولید
المپهای.LED
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شهرستان نهبندان
شهرستان نهبندان به اقتضای موقعيت طبيعی آن و مجاورت با کوير ،در دشتی نسبتاً وسيع واقع
شده است .از نظر ناهمواري اين شهرستان در شمال مشتمل بر ارتفاعاتی است که قلل آن به 2500
متر می رسد .کوه سرخ – کوه بيدمشک – کوه بوبک از جمله اين ارتفاعات است .در بخش غربی
شهرستان نيز شاهکوه که بلندترين نقطه آن  3732متر ارتفاع دارد واقع گرديده است .بقيه سطح
شهرستان مشتمل بر دشت های هموار نظير سرچاه شور ،سهل آباد ،چاهداشی ،دهسلم و نهبندان
می باشد ،که ارتفاع اين دشت ها حدود  1000متر از سطح درياست.
تعداد و انواع معادن فعال شهرستان:

شرايط خاص زمين شناسي منطقه و وجود ذخاير متنوع از مواد معدني ،زمينه مناسبي را به
منظور توسعه صنايع تبديلي بر پايه مواد معدني موجود را فراهم آورده است 63 .واحد معدني فعال
از جمله گرانيت ،منيزيت ،كروميت ،گل سفيد ،گچ ،والستونيت ،سيليس ،سنگ چيني ،سرب،
مرمريت و  ، ...با اشتغال  308نفر بصورت مستقیم در شهرستان نهبندان وجود دارد.
صنایع و واحدهای تولیدی فعال بزرگ شهرستان

ردیف

زمینه فعالیت/
نوع محصول

نام واحد  /صنعت

مالکیت
خصوصی

1

کارخانه سنگبری یاقوت سبز

برش سنگ گرانیت

P

2

کارخانه سنگبری عبدالناصر جمالزایی

برش سنگ گرانیت

P

3

کارخانه سنگبری آستان قدس

برش سنگ گرانیت

P

4

کارخانه کیک و کلوچه پویای شوسف

تولید کلوچه

P

5

کارخانه تولید پالستیک

تولید پالستیک

P

6

کارخانه تولید آجر سفال

تولید آجر سفال

P

7

کارخانه تولید نخ ابریشم

تولید نخ ابریشم

P

وضعیت معادن شهرستان
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استخراج ساليانه سرمایهگذاری
ماده معدني تعداد معدن ميزان ذخيره (تن)
(میلیون ریال)
(تن)

اشتغال
(نفر)

منیزیت

16

2794095

87847

17072

164

گرانیت

43

48994000

324151

197219

576

كروميت

4

373400

20100

4553

38

مرمريت

2

350000

1200000

6088

20

والستونيت

1

3000000

3000

295

6

گل سفيد

1

600

120

725

4

سیلیس

1

54000

6000

2342

6

سنگ چینی

1

200000

9625

4342

14

گارنت

1

1500000

60000

5766

10

فلورین

1

10000

2000

2248

9

گچ خاکی

1

1800000

50000

874

16

دولتی

نهبندان  -کوههای مینیاتوری
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کشاورزی شهرستان:

نیمه خشک و تنوع آب ،هوا و خاک ،بیش از
در شهرستان نهبندان بدلیل وجود اقلیم خشک و 
 % 80ساکنان آن به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
محصوالت عمده زراعی و باغی آن شامل :گندم ،جو ،زیره ،پنبه ،زعفران ،خربزه ،هندوانه ،ذرت
علوفه ای ،یونجه ،ارزن ،شلغم ،چغندر علوفه ای ،انار ،انگور ،توت ،انجیر ،عناب ،سیب ،پسته ،خرما،
زیتون و  ...می باشد.
دامداری نیز در نهبندان رواج داشته و در آمار جمعیتی داراي بيش از  123هزار راس گوسفند
و بره 300 ،هزار راس بز و بزغاله ،بيش از  13هزار نفر شتر و  2775راس گاو است .در سالهای
اخیر پرورش ماهی و شترمرغ در شهرستان رونق یافته است .به سبب وجود کوهستانها ،دشتها
و مراتع وسیع که زمینه ییالق و قشالق عشایر را فراهم میکند ،زندگی عشایری نیز در سطح
شهرستان نهبندان رواج دارد.
همچنین شهرستان نهبندان با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیتهای موجود در شهرستان به
ویژه تعداد روزهای آفتابی ،بیشترین میزان تولید علوفه مورد نیاز دامهای کشاورزان و دامداران
را داراست.
آثار تاریخی و گردشگری شهرستان:

از نظر قوميت مردم اين منطقه از تيره پارت ها و اقوام آريايی هستند که از زمان های قبل از اسالم
در اين منطقه زندگی می کرده اند .عالوه بر قوم پارس ،از ديگر اقوام ساکن در منطقه بلوچ و عرب
می باشند.
يکي از شاخص هاي مهم شهرستان نهبندان کهن بودن ،تاريخي بودن و با قدمت بودن آن است و
اين شهرستان داراي ظرفيت هاي بسيار خوب گردشگري مي باشد ،که مي توان به عنوان نمونه از
 160اثر شناسايي و ثبت شده که ازاين تعداد  54اثر ثبت آثار ملي شده است نام برد .لذا ذی ً
ال چند
مورد از آثار تاریخی و ملی حوزه های مختلف میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان
نهبندان اشاره شده است:
 آسبادها :که نماد خالقیت ،ابتکار ،نوع آوری و دانش بومی ما ایرانیان می باشد. قلعه شاهدژ :که بزرگترین شهر سنگی مخروبه ایران می باشد .با وسعت  63549مترمربع با قدمتی از دروه ساسانی -اسالمی
 مجموعه سنگ نگاره کال حسینا :قدمت آن به قبل از اسالم می رسد و طول آن بیش 700متر می باشد.
 -شهر چقات :شهری است دارای وسعت  100هکتار با قدمت مربوط به دوره اشکانیان
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می باشد.
 قلعه نهبندان :قلعه بزرگ نهبندان از آثار دوره تاريخي اسالمي است ،که با خشت و چينهبنا شده است .اين قلعه داخل شهر نهبندان قرار دارد و بر اساس اشياي سفالي پيدا شده در آن،
سابقه تاريخي قلعه به دوران قبل از اسالم مي رسد.
 کوههای مینیاتوری :مهمترین رخ نمود طبیعت در شرق ایرانتوحش کجی نمکزار :این تاالب همانند ساير تاالبهاي کشور پرندگان متنوعي
 پناهگاه حیا را در خود جاي داده است و هر ساله خصوصاً در فصل مهاجرت پرندگان آبزي و کنار آبزي ،گونههاي
مختلفي از قبيل آبچيليك پاسبز ،آبچيليك پاسرخ ،حواصيل خاكستري ،حواصيل سفيد ،خوتكا و
اردك سرسبز در آن به چشم ميخورند.
دليل نامگذاري آن وجود روستاي كجي در حاشيه تاالب و همچنين خود تاالب كه از دور به صورت
يك نمكزار ديده ميشود .معموالً برداشت نمك توسط اهالي منطقه از حاشيه تاالب صورت ميگيرد.
از حيات وحش موجود در منطقه به موارد زير مي توان اشاره کرد:
پرندگان :عقاب طاليي ،دال ،پيغوي کوچک ،جغد کوچک ،بلدرچين معمولي،کبوتر ،زاغ بور،
زاغ نوک قرمز ،زاغي ،گنجشک درختي ،دم جنبانک ابلق ،چکاوک کاکلي ،چکاوک پنجه کوتاه،
پرستو ،هدهد ،سبزه قبا ،کفتار ،هوبره ،کوکر شکم سياه ،دودک ،سليم طوقی و. ...
خزندگان :مار پلنگی ،مار جعفری ،الک پشت مهميزدار بالغ ،بزمچه بيابانی خاکستری و. ...
پستانداران :گرگ ،روباه ،تشی ،خرگوش ،خارپشت و . ...
 کویر دهسلم :دارای مهمترین ،بلندترین ،زیباترین و وسیعترین ( 162کیلومتر طول 52،کیلومترعرض و مساحت بیش از  8000هکتار) تپه های ماسهای ایران و جهان میباشد ،با ارتفاع  420متر
از زمینهای اطراف ،عالوه بر آن مکان مناسبی جهت برگزاری تورهای کویرنوردی ،مسابقات شتر
دوانی ،مسابقه اسکی روی شن ،مسابقات سافاری و اتومبیل رانی میباشد.

مهمترین آثار تاریخی و دیدنی شهرستان عبارتند از:
قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع) روستای بندان ،تپه صيادان در فاصله کمی از کوه شاهدژ ،قلعه اکرم
آباد در دهستان عربخانه روستای اکرم آباد ،قدمگاه مرتضی علی (ع) روستای قدمگاه ،مزار شيخ
احمد در روستای دهک ،قبرستان گبرها روستای چهار فرسخ ،قلعه شوسف در شهر شوسف ،شاهکوه
(آتشکده عليا و سفلی) ،مزار ملک چاهرويی در چاهرويی ،قلعه رامينگان در روستای رامينگان ،قلعه
کل چاه در روستای کل چاه در نزديکی روستای شير شتر  ،مزار سيد علی نهبندان ،مزار شيح
احمد در دهک ،مزار شيخ علی موسی در نهبندان ،مزار سيد الحسين در دهک ،مزار بی بی مريم در
دهستان شوسف ،مزار سلطان محمد در روستای بيچند ،حوض انبار دهن گدار  6کيلومتری نهبندان،
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قلعه گوند در روستای گوند ،آسبادهای خونيک سفلی روستای خونيک سفلی ،آسبادهای چهار
فرسخ در روستای چهار فرسخ ،حوض انبار گل خار در  12کيلومتری چاهداشی ،حوض انبار جال
 18کيلومتری روستای بندان ،حوض انبار زينل  18کيلومتری روستای چاهداشی ،قراولخانه روستای
کالته سيد علی ،دخمه های مصنوعی چاهشند ،مسجد تاريخی روستای ميغان ،مزارسلطان اويس
خونيک سفلی،آسياب آبی قنداب در روستای خونيک عليا ،آسياب آبی حسن آباد سرکل.

بیرجنـد  -کارخانه تایـر

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 10مشوقهای سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصادی

پتانسیل ها و توانمندی ها ی شهرستان:

 -1وجود ذخاير غني معدني فلزي و غيرفلزي متنوع؛
 -2استعداد كشت انواع محصوالت كشاورزي منحصر به فرد نظيرخرما ،زيتون ،پسته ،زعفران و ...
و امكان توليد محصوالت ارگانيك و استراتژيك ،گياهان دارويي و جاليزي؛
 -3جوان بودن جمعيت و وجود نيروي كار فراوان و بومي با تجربه در شهرستان در امركشاورزي و
دامپروري؛
 -4امكان استفاده و بهره برداري از انرژي هاي پاك و ارزان نظير باد و آفتاب در احداث نيروگاه هاي
بادي و خورشيدي؛
 -5وجود دشت هاي حاصل خيز و مستعد كشاورزي در نقاط مختلف شهرستان؛
 -6وجود جاذبه ها و زمينه هاي گردشگري تاريخي و طبيعي مستعد و جاذبه هاي اكوتوريسم؛
 -7وجود 130كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان و بازارچه مرزي.

فصل دهم :مشوق های سرمایهگذاری در بخش های
مختلف اقتصادی

آسبادهای نهبندان
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مزيت ها و مشوق های سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبي پتانسيلهاي بسياري براي توسعه در بخش هاي گوناگون اقتصادي ،دارا
ميباشد .امتيازات اعطا شده به این استان ،اين اطمينان خاطر را به هر سرمايهگذار در گوشه و كنار دنيا
ميدهد كه سرمایهگذاری در اين استان ،موجه ،مقرون به صرفه و با كمترين ريسك همراه ميباشد.
مهمترين مزايا و زيرساخت هاي موجود سرمایهگذاری استان ،عبارتند از:

 -1گمرك رسمي و پايانه مرزي در مرز ايران و افغانستان (منطقه ميل  78شهرستان سربيشه) ايجاد
شده كه وجود اين گمرك مرزي نقش مهمي در تبادل كاال و صادرات محصوالت كارخانجات و واحدهاي
توليدي مستقر در نقاط مختلف به كشور افغانستان و از آنجا به شرق خاورميانه ايفا خواهد كرد؛
 -2قرار گرفتن استان در مركز ثقل محور ترانزيتي چابهار -زاهدان -بيرجند -مشهد -سرخس (خط
ارتباطي بندر مهم چابهار در جنوب شرقي ايران و سرخس در همسايگي تعدادي از كشورهاي ،)CIS
قرار گرفتن در مسير ترانزيتي بندرعباس– افغانستان ،قرار گرفتن شهرهاي مهم استان در اين مسير
و امكان خروج كاالهاي وارده از طريق بندر چابهار از خروجي هاي مرزي استان ،آن را بصورت يك
بندر تجاري خشك ( )Dry Portدرخواهد آورد و با توجه به اختصاص اعتبارات ويژه از سوي دولت
براي توسعه هر چه بيشتر شهرهاي مستقر در اين محور ترانزيتي ،به سرعت زير ساختهاي الزم نيز
در آن فراهم خواهد شد؛.
 -3به وجود منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان بيرجند که مراحل آماده سازی و توسعه آن در حال
انجام است ،میتواند به دليل فراهم كردن شرايط و معافيتهاي خاص براي سرمايهگذاران ،ريسك
سرمایهگذاری سرمایهگذاران را در این منطقه به حداقل برساند؛
 -4همسايگي با كشور افغانستان از فرصتهاي طاليي اين استان است .افغانستان كشوري در
حال بازسازي و رو به رشد است و بازار مصرف بسياري از محصوالت و فرآوردهها را به خود اختصاص
ميدهد .سرمايهگذاران ميتوانند از فراهم بودن بازار مصرف توليدات يا فروش خدمات و دانش فني
خود در اين بازار بزرگ و كشورهاي همجوار اطمينان صد درصدي كسب كنند؛.
 -5فراهم بودن زمين ،آب ،برق ،راه هاي ارتباطي زميني ،فرودگاه و زيرساخت هاي مخابراتي و IT
و در دسترس بودن شبكه گاز طبيعي و توسعه آن ،توسعه امکانات ظرفيت و تعداد پروازهاي فرودگاه
بيرجند و شناخته شدن آن به عنوان مرز مجاز هوايي و فرودگاه بين المللي و امكان اتصال مركز استان
به راه آهن سراسري و مهم بافق -مشهد در آينده نزديك (كه نقاط صنعتي ايران را به هم متصل
ميكند) ،از امكانات زيربنايي مهمي است كه تمامي نيازهاي سرمايهگذاران را برطرف خواهد ساخت؛
 -6كوتاه بودن سيكل اداري و رسيدگي به امور اداري متقاضيان سرمایهگذاری و صدور مجوزهاي
الزم در كمترين زمان؛

قاین  -کارخانـه فوالد ( درحال احداث)
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 -7قوانين و مقررات خاص حمايتي دولت از استان خراسان جنوبي ،آن را به يكي از امنترين و
موجهترين مناطق كشور براي سرمایهگذاری تبديل كرده است؛
 -8فعاليت  4بازارچه مرزي فعال به نام هاي گلورده«ميل  ،»73ماهیرود«ميل « ،»78يزدان» و
«دو كوهانه» که در فواصل مناسبي از يكديگر در كنار مرز ايران و افغانستان قرار گرفتهاند؛
 -9وجود  14دانشگاه معتبر و مختلف دولتي و غير دولتي و  5مركز آموزش عالي با سابقه طوالني
و برخورداري از اساتيد و هيأت علمي مجرب در رشتههاي مختلف فني و مهندسي،علوم پايه،علوم
انساني ،پزشكي و هنر از مزاياي مهم استان در بخش آموزش عالي ميباشد؛
 - 10فراواني نيروي انساني ارزان قيمت (ماهر و دانشگاهي) براي گروه هاي مختلف صنعتي ،افق
بسيار روشني را براي مديران واحدهاي مختلف صنعتي و معدني فراهم كرده است؛
11ـ عاري بودن از پوشش گياهي و كم بودن محدوديت هاي زيست محيطي ،راه را براي ايجاد
واحدهاي مختلف صنعتي و معدني در استان هموار نموده است؛
12ـ وجود معادن فلزي ،غيرفلزي ،سنگهاي تزئيني و ساختار زمينشناسي منحصر به فرد و وجود
كانيهاي مهمي چون طال ،قلع ،تنگسـتن،مس ،سرب ،روي ،آهن و ذخاير غني زغال سنگ ،منیزیت
و خاک های نسوز و سنگ هاي تزئينـي ( نظير گرانيت) ،موقعيت ممتازي را در توليد ،عرضه و صادرات
مواد معدني براي استان به ارمغان آورده است؛
 -13استقرار استان در مسير بزرگراههاي آسيايي و امكان استفاده از سرمایهگذاری بين المللي در
توسعه شبكه حمل و نقل منطقه؛
 -14استقرار مركز استان در مسير ترابري هوايي منطقه (بين المللي) و توسعه ظرفيتهاي ترابري
هوايي و تبديل فرودگاه بيرجند به مرز مجاز هوايي؛
 -15وجود مزيت هاي نسبي برخي توليدات كشاورزي بهويژه زرشك ،زعفران و عناب و ذخاير غني
ژنتيكي دامي؛
 -17امكان استفاده از دشتها و حاشيه كوير در پرورش دام نظير شتر و بزكركي و برخي محصوالت
كشاورزي؛
 -18برخورداري از ظرفيتهاي تاريخي ،مذهبي ،فرهنگي و طبيعي در توسعه صنعت گردشگري.
 -19محيط غني فرهنگي با قدمت زياد به عنوان زمينه مشاركت مردم در توسعه استان؛
 -20پيشينه منطقه در صنايعدستي بهويژه فرش دستباف؛
 -21امكان بهرهگيري غني از انرژيهاي تجديد شونده خورشيدي ،بادي و  ...؛
 -22برخورداري از دانش بومي و سنتي در استفاده از منابع آب و خاك استان؛
 -23استفاده از موقعيت ژئواستراتژيكي استان در برقراري امنيت ملّي.
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مشوق های سرمایهگذاری در استان
معافیت های مالیاتی مرتبط با سرمایهگذاری
مشوقهای مالیاتی ،بخشی از مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم میباشد كه به جهت ایجاد
انگیزه در امر توسعه سرمایهگذاری(در مناطق مختلف و باالخص نواحی کمتر توسعه یافته) ،توسعه
و بازسازی واحدهای موجود ،توسعه صادرات محصوالت تولیدی ،حمایت از واحدهای طراحی،
مهندسی و طراحی مونتاژ و تمركز زدایی صنعتی ،تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است.
عمده حمایتهای به عمل آمده در چارچوب مواد قانونی عبارتند از:
الف) معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی:

ماده ( )81قانون ماليات هاي مستقيم :درآمد حاصل از كلیه فعالیتهای كشاورزی ،دامپروری،
پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور ،صیادی و ماهیگیری ،نوغانداری ،احیاء مراتع و جنگلها،
باغات و اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف میباشند.
ب) معافیت های مالیاتی بخش صنعت و معدن و بخش تعاون :

ماده( )132قانون ماليات هاي مستقيم :درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای
تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی كه از اول سال
 1381به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و
فروش منعقد میشود ،از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان 80درصد و به مدت  4سال و
در مناطق كمتر توسعهیافته به میزان 100درصد و به مدت  10سال از مالیات موضوع ماده  105این
قانون معاف هستند.
تبصره  :2معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع
 120كیلومتری مركز تهران و  50كیلومتری مركز اصفهان و  30كیلومتری مراكز استانها و شهرهای
دارای بیش از  300هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری) نخواهد بود.
بند ب ماده  159قانون برنامه پنجم توسعه :میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و
معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری -صنعتی
افزایش مییابد.
ماده( )138قانون ماليات هاي مستقيم :آن قسمت از سود ابرازی شركتهای تعاونی و
خصوصی كه برای توسعه ،بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و نوسازی یا
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تكمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود ،با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در
آن سال مصرف گردد ،از  50درصد مالیات متعلق موضوع ماده  105این قانون معاف خواهد
بود .مشروط بر اینكه قب ً
ال اجازه توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید
در قالب طرح سرمایهگذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد .در صورتیكه هزینه
اجرای طرح یا طرحهای یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه
طرح سرمایهگذاری كمتر باشد ،شركت میتواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی
سالهای بعد حداكثر به مدت  3سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقیمانده هزینه اجرای طرح
بهرهمند شود.
بند الف ماده  159قانون برنامه پنجم توسعه :معافیت موضوع ماده ( )138قانون مالیاتهای
مستقیم و اصالحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده درصد( )%15افزایش مییابد.
ماده( )143قانون مالياتهاي مستقيم :معافیت  %100درآمد شرکتهای تعاونی روستایی،
عشایری ،کشاورزی ،صیادان ،کارگری ،کارمندی ،دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از
مالیات معاف است.
تبصره ( )6ماده  11قانون سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی  :اعمال  %25تخفیف
مالیاتی در درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای
تعاونی سهامی عام.
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ج) معافیت های مالیاتی بخش میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری:
ماده( )142قانون ماليات هاي مستقيم :درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایعدستی و
شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف میباشند.
تبصره  3ماده  132قانون ماليات هاي مستقيم :كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای
پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،هر سال از پرداخت  50درصد مالیات متعلق
معاف هستند.
ماده  -8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي:کليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي،
دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت ،آب و برق ،عوارض ،ماليات،
وام بانکي و  ،...مشمول تعرفهها ،مقررات و دستورالعملهاي بخش صنايع ميباشند.
بند ح ماده  139قانون ماليات هاي مستقيم :آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين
شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسالمي ،تحقيقات فرهنگي ،علمي ،ديني ،فني ،اختراعات،
اکتشافات ،تعليم و تربيت ،بهداشت و درمان ،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصالها و حوزههاي
علميه و مدارس علوم اسالمي و مدارس و دانشگاههاي دولتي ،مراسم تعزيه و اطعام ،تعمير آثار باستاني،
امور عمراني و آباداني ،هزينه يا وام تحصيلي دانشآموزان و دانشجويان ،کمک به مستضعفان و آسيب
ديدگان حوادث ناشي از سيل ،زلزله ،آتش سوزي ،جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد ،مشروط بر
اين که درآمد و هزينههاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد از پرداخت ماليات

سرایان  -منطقه نمونه گردشگری مصعبی  -کریمو
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معاف است.
د) معافیت صادرات:

ماده ( )141قانون مالياتهاي مستقيم:
الف)  100درصد درآمد حاصل از صادرات و محصوالت تمام شده كاالهای صنعتی و محصوالت
بخش كشاورزی (شامل محصوالت زراعی ،باغی ،دامی ،طیور ،شیالت ،جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی
و تكمیلی آن و  50درصد درآمد حاصل از صادرات سایر كاالهایی كه بهمنظور دستیافتن به اهداف
صادرات كاالهای غیر نفتی به خارج از كشور صادر میشوند ،از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست كاالهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای اموراقتصادی و
ت وزیران میرسد.
دارایی ،صنعت ،معدن ،تجارت و جهاد كشاورزی به تصویب هیأ 
ب) 100درصد درآمد حاصل از صادرات كاالهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا
میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر میشوند ،از شمول مالیات معاف است.
هـ) معافیت مالیاتی در بورس:

ماده  ١٤٣قانون ماليات هاي مستقيم :کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس که نقل و
انتقال سهام آنها از طريق کارگزار بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت می گردد ،معادل  ١٠درصد
از ماليات آن،ها بخشوده ميشود.
مهمترینمعافیتهایمالیاتی
ردیف

فعالیت

مدت زمان
فعالیت

میزان معافیت (درصد)

1

كشاورزی

همیشه

صنعتی و معدنی

 4سال

100

صنعتی و معدنی در مناطق
محروم

80

 10سال

100

مناطق آزاد تجاری ،صنعتی

 15سال

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی

همیشه

100
50

صادرات كاالها و خدمات

همیشه

2
3
4
5
6

(100مطابق بند الف ماده )141

مشوق های گمرکی مرتبط با سرمایهگذاری
بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران مورخ  ،1377/4/9مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای
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واحدهای ماشینسازی و ساخت تجهیزات كه برای صنایع كشور ،ماشینآالت و تجهیزات تولید
مینمایند ،مشمول هر یك از ردیفهای تعرفه گمركی که باشند ،به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند.
ماده :12واردات قبل از صادرات مواد و كاالهای مورد مصرف در تولید ،تكمیل ،آمادهسازی و
بستهبندی كاالهای صادراتی ،بهصورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرك ،از پرداخت كلیه
وجوه متعلقه به واردات جز آنچه كه جنبه هزینه یا كارمزد دارد ،معاف است.
ماده  :14مابهالتفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرفكنندگان و كلیه وجوه دریافتی
گمرك ،به استثنای آنچه كه جنبه هزینه و كارمزد دارد ،در رابطه با كاالها ،مواد ،اجزا و قطعات خارجی
مورد مصرف در ساخت ،تكمیل ،آمادهسازی و بستهبندی كاالهای صادراتی ،براساس دستورالعملی كه
در آییننامه مشخص میشود ،به صادركننده مسترد میگردد.
تبصره  :3در مورد مواد و كاالهای وارداتی مورد مصرف در ساخت كاالهای صادراتی كه بهصورت
قطعی از گمرك ترخیص شده باشد ،وجوه پرداختشده بابت واردات قطعی ،پس از صدور محصول به
مأخذ زمان صدور ،قابل استرداد میباشد.
تبصره  :4در صورتیكه كاالهای مورد مصرف در ساخت اقالم صادراتی ،تولید داخلی بوده ولی مواد
آنها از خارج كشور وارد شده باشد ،وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد میباشد.
تبصره  :5چنانچه كاالی تولید داخل به سازمانها و اشخاصی كه در رابطه با كاالهای مشابه
خارجی معافیت دارند فروخته شوند ،وجه پرداختی برای ورود كاالها و مواد ،اجزاء و قطعات آن طبق
مقررات این ماده به تولیدكننده قابل استرداد میباشد.
ماده( :)19دولت میتواند همهساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور
و ب ه صورت كمك سود تسهیالت پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تصویب
هیأتوزیران به صادركنندگان پرداخت نماید.
سایرموارد:
با استناد به مواد  12و  24قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرائی آن ،در صورت درخواست
كتبی آن دسته از كارخانجات ،شركتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) كه دارای پروانه
معتبر هستند ،در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و كاالهای مورد نیاز در تولید،
تكمیل ،آمادهسازی و بستهبندی كاالهای صادراتی ،ستاد نظارت گمركات استان با رعایت سایر مقررات
مندرج در مفاد مواد فوقالذكر با ورود موقت آنها موافقت نموده و پس از صادرات كاالی ساختهشده و
آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فك تضمین مأخوذه اقدام می نماید.
همچنین در تبصره 2ماده  21آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی
تصریح شده است :گمرك جمهوری اسالمی ایران مكلف است ارزشیابی بهای ماشین آالت و تجهیزات
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دست دوم مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
ماده ( )12قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی :اعمال ترجیحات تعرفهای
برای قطعات منفصله نیمه ساخته ( )S.K.Dو قطعات کام ً
ال منفصله ( )C.K.Dتلفن همراه ،لوازم برقی
خانگی و سایر وسایل برقی.
ماده ( )2تصویبنامه هیئت وزیران به شماره /64648ت29291هـ مورخ :1382/12/16
تخفیف  %15ارزش گمرکی کاال از سود بازرگانی کاالهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری -صنعتی.
تبصره ( )3ماده ( )14قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  :72/07/04استرداد حقوق
ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی مورد مصرف در ساخت کاالهای صادراتی.
ماده ( )12قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب  )1372/07/04و ماده ( )20قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع (مصوب  :)1382/05/26واردات قبل از
صادرات مواد اولیه مورد مصرف در تولید کاالهای صادراتی به صورت موقت ،با ارائه تعهد یا سفته
معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات ،جز آن چه که جنبه هزینه یا کارمزد
دارد ،معاف است.
بند (ب) ماده ( )145قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا .ایران :وضع تعرفه موثر برای
واردات کلیه کاالها و محصوالت کشاورزی به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده
داخلی باشد.
بند  5ماده  119قانون امورگمرکی :آالت و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات
علمی و فنی وارد شده توسط هیاتهای علمی باستانشناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی
و فرهنگی صنایعدستی و گردشگری و گمرک ایران ،در هر مورد برای حفاری و اکتشاف علمی از
پرداخت حقوق ورودی معاف هستند
بند پ ماده  119قانون امورگمرکی :رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت
آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تایید
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
بند ذ ماده  119قانون امورگمرکی :دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی
موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از پرداخت حقوق
ورودی معاف هستند.
بن�د غ م�اده  119قانون امورگمرکی :واردات ماش��ین آالت خط تولید به تش��خیص وزارت
صنعت ،معدن و تجارت توسط واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مجاز ،از پرداخت حقوق ورودی
معاف هستند.
تبصره  2ماده  88آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی :صدور محصوالت به دست آمده
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ازکاالی ورود موقت برای پردازش ،مشمول محدودیتهای قانونی و پرداخت عوارض کاالهای
صادراتی نمیگردد.

مشوقهای سرمایهگذاری در بخش صنعت ،معدن و تجارت:
تصویب نامه هیئت وزیران به شماره /167890ت41479هـ مورخ  87/09/18و دستورالعمل
حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور به شماره  1/584261مورخ  90/07/18وزارت صنعت،
معدن و تجارت):
بند (ح) ماده  9دستورالعمل مزبور :پرداخت بخشی از هزینههای مشارکت در نمایشگاههای
خارجی به صادر کنندگان.
بند( )1تصویب نامه و مواد ( )1الی ( )8دستورالعمل :پرداخت جوایز صادراتی.
بند(پ) ماده  9دستورالعمل :پرداخت بخشی از هزینه اعزام هیئتهای تجاری ،بازاریابی و
سرمایهگذاری توسط سازمان توسعه تجارت ایران.
بند( الف) ماده ( )149قانون برنامه پنجم توسعه ج  .ا  .ایران :حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای
صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیر دولتی به منظور ارتقاء شاخص
بهداشت کشتار انواع دام.
بند( الف) ماده ( )158قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ایران :کمک به شهرکها و نواحی
صنعتی دولتی و غیر دولتی در امور تأمین راه ،آب ،برق ،گاز ،تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در
این شهرکها.
ماده های  20و  21آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های و موسسات دانش بنیان
و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات:
شرکتها و موسسات دانش بنیان به مدت  15سال از مالیات موضوع ماده  105قانون مالیاتهای
مستقیم معاف هستند.
شرکت ها و موسسات دانشبنیان از پرداخت هزینههای عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و
عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده  ۹۰آییننامه اجرایی قانون معادن :بهرهبرداران معادنی که احداث واحد کانهآرایی ،فرآوری
و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهرهبرداری به تصویب برسد ،نیازی به صدور جواز
تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط ،نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام نمود
و دستگاههای اجرایی موظفند با این قبیل بهرهبرداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند.
این قبیل بهرهبرداران مشمول حمایتها و مشوقهای دولت خواهند بود.
ماده  ۱۰۹آیین نامه اجرایی قانون معادن :به منظور تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای
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معدنی ،ورود ماشینآالت و تجهیزات اکتشافی ،استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید،
عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام میشود ،از پرداخت هرگونه حقوق
ورودی معاف هستند.
ماده  ۱۱۰آیین نامه اجرایی قانون معادن :به منظور تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای معدنی،
واردات ماشینآالت و تجهیزات اکتشافی ،استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید
عملیات معدنی با تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجاز است .با تشخیص وزارت ،مقررات موضوع
آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص الزمالرعایه نیست.
ماده  ۱۱۹آیین نامه اجرایی قانون معادن :به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته،
سازمانهای توسعهای میتوانند با رعایت قانون و این آییننامه اقدام به انجام عملیات معدنی و
ایجاد صنایع معدنی کنند.
ماده  ۱۲۱آیین نامه اجرایی قانون معادن :در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در
مناطق کمتر توسعه یافته ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتواند از طریق سازمانهای تابع در بخش
معدن با رعایت مفـاد این آییننامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازمانهای مذکور اقدام کند.
تبصره  2ماده  5قانون اصالح قانون معادن :وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتواند از
طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،در صورت عدم وجود متقاضی
از بخش غیردولتی ،نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته
اقدام نماید.

فصل  - 10مشوقهای سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصادی

تبصره  1ماده  9قانون اصالح قانون معادن :مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای
پروانه بهرهبرداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالی بپذیرند.
تبصره  5ماده 12قانون اصالح قانون معادن :بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه
و صیانت از ذخایر معدنی ،ارتقاء بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن
مربوط اقدام نمایند ،با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد ( )%20حقوق
دولتی معاف میباشند.
ماده  20قانون اصالح قانون معادن :دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد( )%5از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده( )14این قانون و
تبصرههای ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در
اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
بند  2تصویب نامه شماره  /104613ت 49398ن مورخ  :1392/05/10اختصاص تسهیالت
ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان حوزه معدن بهمنظور انجام
مطالعات پایه ،اکتشافات ،استخراج ،ایجاد و توسعه واحدهای آرایی ،فرآوری و صنایع معدنی ،تجهیز،
توسعه و نوسازی ،مشاوران و پیمانکاران معدنی از طریق بانکهای عامل در قالب هزینههای سرمایهای
(ثابت یا سرمایه در گردش) و جاری.
بند  12تصویبنامه شماره  /104613ت  49398ن مورخ  :1392/05/10ایجاد نمایندگیهای
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در استانهای خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،ایالم

معدن سنگ گرانیت
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و اردبیل با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

مشارکت سازمانهای توسعهای مصوب دولت و بخش غیر دولتی:
طبق اصالحیه تبصره  3بند الف ماده  3قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44سازمانهای
توسعهای مصوب دولت میتوانند به هر میزان اقدام به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی
نمایند .نوع طرحهای اقتصادی ،نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایهگذاری دولت در هر مورد باید
توسط وزارتخانه ذیربط ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری بهطور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد .دولت موظف است فهرست
مشخصات این طرحها و سرمایهگذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی
به مجلس شورای اسالمی اعالم نماید.

مزایا و مشوقهای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی
الف ) مزایا:
 -1عدم نياز به دريافت مجوزهاي جداگانه از ادارات مختلف.
 -2مستثني بودن از قانون شهرداريها.
 -3پرداخت نقد و اقساط هزينههاي انتفاع از تأسيسات.
 -4صدور رايگان و در اسرع وقت مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار.
 -5واگذاري اداره شهرك صنعتي به هيأت امناي صاحبان صنايع.
 -6امكان اجاره سالنهاي آماده براي تسريع در بهرهبرداري از واحد توليدي.
 -7كاهش هزينههاي سرمایهگذاری به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط
شهركهاي صنعتي از جمله آب ،برق ،تلفن ،گاز و تصفيه خانه فاضالب.
 -8فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکهها و خوشههای مرتبط به یک صنعت در محدوده
شهرکها و نواحی صنعتی.
 -9امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آماده و پیش ساخته بهمنظور تسریع در بهرهبرداری و
اشتغال زایی.
 -10بخشودگی هزینه های ناشی از تغییر کاربردی اراضی به صنعتی ،توسط وزارت جهاد کشاورزی.
 -11تأمین پنجاه درصد( )%50از هزینههای مربوط به آمادهسازی شهرکهای صنعتی و
نواحی صنعتی روستایی و همچنین هزینههای آب ،برق ،گاز و تلفن توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور.
 -12وزارتخانههای نیرو ،نفت ،ارتباطات و فناوری اطالعات و راه و شهرسازی مکلفند نسبت به
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تأمین آب ،برق ،گاز ،تلفن و راه تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعالم دستگاه
ذی ربط اقدام نمایند.
ب) مشوقها:
 -1هزينه حق بهرهبرداري از تأسيسات در شهركهاي صنعتي در سال  89به صورت ۳۰درصد
نقدي و  70درصد طي  10قسط سه ماهه دريافت خواهد شد و در نواحی صنعتی استان به صورت15
درصد نقد و الباقی  12قسط سه ماهه قابل پرداخت میباشد.
 -2تهیه زمین مناسب برای اجرای طرحهای صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده
مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روشهای شهرکسازی.
 -3افزايش تعداد اقساط در موارد خاص و همچنين بخشودگي از پرداخت بخشي از اقساط به
موجب آيين نامههاي مصوب سازمان و با تصويب هيأت مديره استان مقدور است.
 -4برخورداری از اولویت تخصیص و استفاده از تسهیالت ارزی حساب ذخیره ارزی و  25درصد
تخفیف در نرخ تسهیالت ارزی .
 -5برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته به میزان  100درصد به مدت  10سال
در اکثر نقاط استان.
 -6امکان مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرحهای سرمایهگذاری به میزان 49
درصد و طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44با مصوبه دولت در مناطق کمتر توسعه یافته،
اقدام به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی به هر میزان امکانپذیر میباشد.
 -7ارایه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی.
-8کلیه وزارتخانه و سازمانهای دولتی که از اعتبارات برنامه فنی و اعتباری استفاده می کنند موظفند
حداقل  40در صد از اعتبارات مصوب در بودجه سنواتی خود را به طرح ها و واحدهای تولیدی وخدمات
مرتبط که دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی بوده و اشتغال دائم ایجاد مینماید ،اختصاص دهند.
ماده  :1طرفهای قرارداد تخصیص زمین برای تولید واحد صنعتی که پیش از موعد(براساس جدول
زمانبندی طرح تأیید شده توسط مشاور معتمد شرکت و یا سازمان) به بهره برداری برسند ،رعایت شرایط
ذیل متناسباً از زمان صدور پروانه بهره برداری و فعالیت مستمر ،پس از تأیید شرایط احراز توسط هیأت
مدیره شرکت مطابق با فرمول از  50درصد اقساط باقیمانده به عنوان تشویق بهره مند میگردند.
ماده :2متقاضیانی که حق بهرهبرداری را بهصورت نقدی و یکجا پرداخت کنند ،مشمول چند
درصد بخشودگی می شوند .در صورتیکه متقاضی در طول سال نسبت به پرداخت باقیمانده اقساط
و یا درصدی از بدهکاری خود اقدام نماید ،بر اساس فرمول و با نرخ سود تسهیالت بانکی مشمول
تشویق قرار میگیرد.
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مشوقهای سرمایهگذاری خارجی(بر اساس )FIPPA
هدف از جلب و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی ،دستیابی به منابع مالی خارجی بهمنظور
ایجاد و تكمیل واحدهای تولیدی ،انتقال تكنولوژی برتر و استفاده از آن در خصوص تولید ،ایجاد
اشتغال و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی ،ارتقاء كیفیت محصوالت صنعتی و دسترسی به بازارهای
صادراتی بوده و برای پیشبرد این امر در راستای رشد درآمد ملی و عمران و آبادانی كشور ورود
سرمایه در انواع مختلف بهصورت سرمایه نقدی ،ماشینآالت و تجهیزات ،ابزار و قطعات یدكی و
قطعات منفصله ،حق اختراع ،دانش فنی ،عالیم تجاری ،خدمات تخصصی و سایر موارد مجاز مورد
توجه و حمایت واقع شدهاست.
عمده مشوقهای حاكم در این بخش ،از متن قانون و آئیننامه اجرایی قانون تشویق وحمایت از
سرمایهگذاری خارجی استخراج گردیده كه به شرح زیر ارائه میگردد:
ماده  4قانون  :عدم اعمال هرگونه محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی
(امکان ثبت شرکت ایرانی با  %100سرمایه خارجی).
مواد  6و  7قانون :فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایههای خارجی.
ماده  : 8سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق ،حمایتها و تسهیالتی که
برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است ،به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده  :9سرمایهگذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع
عمومی ،به موجب فرآیند قانونی ،به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ
ارزش واقعی آن سرمایهگذاری بالفاصله پس از سلب مالکیت.
ماده  10قانون :واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و با موافقت هیأت
و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایهگذار خارجی دیگر مجاز می باشد .درصورت انتقال به
سرمایهگذار خارجی دیگر ،انتقال گیرنده باید حداقل دارای شرایط سرمایهگذار اولیه باشد و از نظر
مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایهگذار قبلی خود باشد.
ماده  11قانون :سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد وتحت پوشش
این قانون قرار گیرد:
الف -وجوه نقدی که به ریال تبدیل میشود.
ب -وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمیشود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به
سرمایهگذاری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد.
ج -اقالم غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصالح.
ماده  13قانون :اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد
با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت سرمایهگذاری خارجی و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت

232

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

فصل  - 10مشوقهای سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصادی

کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ،قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده  14قانون :سود سرمایهگذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوختههای قانونی با
تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده  20قانون :دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور
روادید ،اجازه اقامت ،صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران ،مدیران وکارشناسان
خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه
یک آنها ،بر اساس درخواست سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اقدام نمایند.
ماده  25آییننامه اجرایی :ارز حاصل از صادرات سرمایهگذاریهای خارجی در حدود مصارف
تعیین شده از سوی هیأت ،از شمول هرگونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزی از جمله:
سپردن تعهد برای بازگشت به ارز حاصل از صادرات به كشور بر اساس مقررات دولتی موجود یا آنچه
در آینده جاری میگردد ،معاف میباشد.
ماده  20قانون و ماده  35آییننامه اجرایی آن  :صدور روادید ،اجازه اقامت  3ساله ،صدور پروانه
کار و اشتغال برای سرمایهگذاران ،مدیران ،کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها.

قهای سرمایهگذاری خارجی در بورس:
مشو 
ماده  2آیین نامه سرمایهگذاری خارجی در بورس :اشخاص خارجی با رعايت آيیننامه
سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس و پس از دریافت مجوز معامله،
مجاز به معاملة اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله
میباشند .سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس،
تابع همان قوانین و مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.
مادة  3آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس :سرمايهگذار خارجي مجاز است تا
سقفهاي تعيينشده در قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب  1381در
بورس يا بازار خارج از بورس سرمايهگذاري كند ،مگر اينكه شورايعالي بورس در برخي موارد
محدوديتهايي را درنظر بگيرد.

قهاي سرمای هگذاري در مناطق ویژه اقتصادي:
مشو 
منطقه ويژه اقتصادي ،منطقه ويژه حراست شده بندري و غير بندري است كه موجب بند (د) تبصره
 ٢٥قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ايجاد ميشود( .يا
طبق تبصره  ٢٠قانون برنامه اول ايجاد شده است) .هدف از ايجاد اين مناطق ،پشتيباني از توليدات
داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصاد منطقهاي ميباشد.
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مهمترين مشوقهايی كه از كتاب قانون و مقررات مناطق ويژه اقتصادي استخراج
گرديده است ،عبارتند از:
 -۱ورود كاال از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي ،تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود
و صدور كاال از اين مناطق بدون هيچگونه تشريفاتي انجام خواهد شد.
 -۲ورود كاال از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري – صنعتي به منطقه با كمترين تشريفات
گمركي انجام شده و ترانزيت داخلي كاالي وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام
خواهد شد.
 -۳ورود كاالي موضوع اين ماده به مناطق واقع در مبادي ورودي كشور ،بدون هرگونه تشريفات
گمركي انجام خواهد شد.
 -۴كاالهايي كه از خارج و يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي يا مناطق ديگر به منطقه وارد
ميشوند ،ميتوانند بدون هرگونه تشريفات از كشور خارج شوند.
 -۵مديريت منطقه ميتواند پس از طبقهبندي و ارزشگذاري منطقه ،حق استفاده از قسمتهایي
از آن را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
 -۶صاحبان كاالهاي وارد شده به منطقه ميتوانند تمام يا قسمتي از كاالي خود را بهمنظور
ورود موقت به داخل كشور ،به گمرك اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخيص نمايند.
 -۷در صورتيكه پردازش كاالهاي وارد شده به منطقه به ميزاني باشد كه موجب تغيير تعرفه
گمركي كاالهاي مذكور شود ،ميزان سود بازرگاني مربوط به كاالهاي فوق براي ورود به ساير نقاط
كشور ،تنها معادل سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي بهكار رفته در آن ،محاسبه و دريافت
خواهد شد.
 -۸وارد كنندگان كاال به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كاالي خود را در مقابل قبض انبار
تفكيكي قابل معامله كه توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد ،به ديگران واگذار نمايند .در اين
صورت دارنده قبض انبار تفكيكي ،صاحب كاال محسوب خواهد شد.
 -۹مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي ،نسبت به صدور گواهي مبدأ براي
كاالهايي كه از منطقه خارج ميشوند با تأیيد گمرك ايران اقدام نمايند.
-۱۰كليه كاالهايي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه وارد ميشوند ،از شمول
مقررات عمومي صادرات واردات مستنثي ميباشند .واردات كاالهاي مذكور به ساير نقاط كشور،
تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
 -۱۱واردات درصدي از كاالهاي توليد شده در مناطق ویژه اقتصادی به داخل كشور ،معادل
نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بهكار رفته به قيمت كل كاالي توليدي،
بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و نيازی به ثبت سفارش و گشايش اعتبار ندارد.
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 -١٢كاالهاي توليد شده در مناطق ويژه اقتصادي و همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله
وارد شده از منطقه ياد شده به داخل كشور ،به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي كشور،
مشمول ضوابط قيمتگذاري نميباشد.
ماده  –٨مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق
آزاد تجاري و صنعتي ،پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ،سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و
صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات
به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود و مبادالت بازرگاني مناطق با
ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق ،تابع مقررات صادرات و واردات ميباشد.
تبصره  ٣ماده  :8مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ،تبديل،
تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشود ،تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش،
تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه ،بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي يا
حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميگردد.
ماده  –١٤نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و
چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه ،براساس قانون تشويق و حمايت
سرمایهگذاری خارجي خواهد شد.
ماده  – ١٥سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه
ویژه اقتصادی و طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد:
ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند ،منصرف از ميزان
مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه.
ماده  -١٦امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ،بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه
براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري– صنعتي خواهد بود.
ماده  –١٧هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و
ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده  –١٨وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسهها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه
وظايف قانوني ،خدمات الزم از قبيل برق ،آب ،مخابرات ،سوخت و ساير خدمات را در حدود
امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.

قهای سرمایهگذاری در بخش تعاون:
مشو 
ماده  9فصل سوم از قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي اصل  44قانون اساسي:
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بند (ب) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی  :استفاده از
مشوقها و کمکهای دولتی (به جز مالیات ها) برای بخش تعاون %20،بیشتر از بخشهای غیر تعاونی.
ردیف ( )1بند (ج) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی:
کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به شرکتهای تعاونی که اعضای آن جزء سه
دهک اول درآمدی جامعه باشند.
ردیف ( )2بند (ج) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی:
تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان 20درصد.
ردیف ( )4بند (ج) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی:
پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای راه اندازی شرکت
تعاونی.
ردیف ( )5بند (ج) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی:
كمك به انجام مطالعات تهيه طرح ،راه اندازي بانك اطالعاتي ،تملك و آماده سازي اراضي.
بند (د) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی :كمك به
تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاونيهاي فراگير ملي براي فقر زدايي و ايجاد وگسترش
اتحادیههای تعاونيهاي تخصصي.
بند (و) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی :تأمین منابع
سرمایهای بخش تعاون با حمایت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون.

فصل  - 10مشوقهای سرمایهگذاری در بخش های مختلف اقتصادی

ردیف ( )2-2بند (د)سیاستهای کلی اصل( )44قانون اساسی (ابالغیه مورخ 84/04/31
مقام معظم رهبری) :اختصاص %30از درآمد حاصل از واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به
تعاونیهای فراگیر ملی.
بند (الف) ماده ( )151قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا .ایران :بخشودگی سود و
کارمزد تسهیالت اعطایی ساالنه از اعتبارات وجوه اداره شده به بخشهای خصوصی و تعاونی به
منظور حمایت از سرمایهگذاری خطر پذیر در صنایع نوین.
ماده ( )146قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا .ایران :حمایت حقوقی و مالی الزم از
تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و
یکپارچه سازی زمین کشاورزی.
ماده  11قانون اجراء سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی :متن زير به عنوان تبصره
« »6ماده ( )105قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366و اصالحات بعدي آن الحاق ميگردد:
تبص�ره  : 6درآمد مش��مول مالي��ات ابرازی ش��ركتها و اتحاديههاي تعاونيه��اي متعارف و
شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول  25درصد تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.
م�اده  3قانون بخش تعاون :دولت موظف اس��ت با رعايت اين قان��ون و در حد مقررات به
گونهاي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاونيها يا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نيايد،
با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات وتسهيالت الزم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار
آنها قرار دهد.

بیرجنـد  -نمای کارخانه تولید تایـر
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ماده  4قانون بخش تعاون :دولت وكليه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها و
پروژههاي خود در شرايط مساوي ،اولويت را به بخش تعاوني بدهند.
ماده  24قانون بخش تعاون :دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول  43و44
قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعــاون در اقتصاد ملي ،با رعايت ضرورتها و در قالب برنامـه
رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشـور ،شرايط و امكانات الزم را براي گســـترش كمي و كيفي
تعاونيها به گونهاي كه اين بخش نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفا نمايد ،فراهم آورد.
تبصره  :1به منظور فوق دولت ميتواند با استفاده از منابع بودجهاي يا منابع بانكي با تضمين
دولت ،وام بدون بهره در اختـيار تعاوني قراردهد و اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات
الزم را به قيمت عادالنه بهطور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاونيها به آنها بفروشد و يا
به آنها اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليك بنمايد و يا سهام شركتها و مؤسـسات
دولتي و وابسته دولت و بانكها و مصـادره و ملي شده را به تعاونيها بفروشد.
تبصره  -2بانكها موظفند جهت سرمایهگذاری و يا افزايش سرمايه تعاونيها و يا تقويت آنها
وام و ساير تسهيالت اعطايي را در اختيار آنان قرار دهند و ميتوانند قرارداد نمايند كه سرمايههايي
كه از محل وام و ساير تسهيالت اعطايي تأمين ميشود بهعنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد
بانك باشد و يا در صورتي كه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد ،بانك مطالبات خود را ازطريق
فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه درخريد اينگونه اموال ،تعاونيهاي ديگر اولويت دارند.
شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني:

به منظور تسريع در رشد و توسعه شهرستانها ،هدايت منابع مردمي به بخشهاي توليدي،
بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي و انجام طرحهايي كه به
دليل افزونه زا(رانت زا) بودن آن ،امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد ،شركتهایي با عنوان
شركتهاي توسعه و عمران شهرستاني تشكيل ميگردد.
اهداف:
 -1تسريع در رشد و توسعه شهرستانها؛
 -2هدايت منابع مردمي به بخشهاي توليدي؛
 -3بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي.
تهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني:
مزاياي شرك 

 -1دولت و سازمانهاي وابسته ميتوانند فعاليتها ،طرحها ،زمينها و امالك قابل واگذاري در
بخشهاي توليدي ،توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه و صالح نباشد ،با
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تأييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني توسعه
و عمران شهرستاني قرار دهند.
 -2به هيأت واگذاري موضوع ماده ( )39قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه ،اقتصادي
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي
اجازه داده مي شود بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده ( )20قانون مذكور ،سهام بنگاههاي دولتي كه
كاالها و خدمات دولتي آنها در شهرستان عرضه ميشود را در همان شهرستان از طريق مذاكره به
تعاونيهاي موضوع اين قانون واگذار نمايد.
 -3شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني ميتوانند در تملك اراضي واقع در بافتهاي
فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي ماده ( )5قانون
تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي ،از تسهيالت قوانين مربوط
به تملك اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و روستايي استفاده نمايند.
قهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی:
مشو 

بند (الف) ماده ( )145قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ایران :حمایت از تولید محصوالت
کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی ،کمک های بالعوض ،پرداخت
یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقهای.
بند (ب) ماده ( )145قانون برنامه پنجم توسعه :وضع تعرفه مؤثر برای واردات کلیه کاالها و
محصوالت بخش کشاورزی به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد .تبصره
 :1واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر ،نهال ،کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز
وزارت جهاد کشاورزی ،از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد.
بند (الف) ماده ( )149قانون برنامه پنجم توسعه :حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی
و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی.
بند (ب) ماده ( )149قانون برنامه پنجم توسعه :ارتقاء سطح کلی حمایت از بخش کشاورزی به
حداقل  %35ارزش تولید این بخش.
ماده ( )146قانون برنامه پنجم توسعه :حمایت حقوقی و مالی الزم از تشکیل تشکلهای حقوقی
با اولویت تعاونیهای تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای
یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی.
بند (ی ) ماده ( )143قانون برنامه پنجم توسعه :اختصاص بخشی از بودجه ساالنه بهعنوان
کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی.
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قهای سرمایهگذاری در بخش میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:
مشو 
:1369/02/12

ماده ( )22تصویبنامه هیئت وزیران به شماره /106254ت23هـ مورخ
معافیت کلیه کارگاههای صنایع دستی از پرداخت سهم بیمه کارفرما (شامل رشته فعالیتهای قلمزنی،
منبت کاری ،خاتم کاری ،مینا کاری،کاشی تراشی و معرق تراشی)
قهای سرمایهگذاری در بخش بورس:
مشو 

ماده  6قانون توسعه ابزار های مالی جدید :بخشودگی  %10از مالیات بر درآمد حاصل از
فروش کاال در بورسهای کاالیی و  %10مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بورسهای
داخلی و خارجی پذیرفته شده و  %5مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها در بازارهای خارج
از بورس معامله میشود.
مشوق های سرمایهگذاری در بخش بیمه:

آئیننامه اجرایی بند (و) ماده ( )80قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شماره
/105061ت46916ک مورخ  :1390/05/22اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق
بیمه سهم کارفرمایان در جهت بهکارگیری نیروی کار جدید ،به شرط آن که واحد ،تازه تأسیس
بوده و یا در سال قبل از آن ،کاهش نیروی کار نداشته باشد.
بند (ط) ماده ( )143قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج.ا .ایران :گسترش پوشش بیمه
تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل  %50تولیدات.
ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر
دارند (مصوب  :)1361/12/16معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما با حداکثر پنج نفر کارگر.
ردیف ( )2بند (ج) ماده ( )9قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی :تخفیف
حق بیمه سهم کارفرمایان برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان  20درصد.
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اطالعات عمومی
 -1آیا سرمایهگذاری خارجی در ایران مجاز است؟

سرمایهگذاری خارجی در جمهوری اسالمی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد .هر
سرمایهگذار خارجی میتواند بهمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیتهای تولیدی در هر زمینهای اعم
از صنعتی ،معدنی،کشاورزی و خدماتی مبادرت به سرمایهگذاری نماید .از نظر دولت جمهوری اسالمی
ایران فقط سرمایهگذاریهایی مشمول مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی قرار میگیرند که مجوز مربوطه را براساس این قانون دریافت نموده باشند.
 -2هدف از پذیرش سرمایهگذاری خارجی چیست؟

هدف از پذیرش سرمایهگذاری خارجی در کشور ،کمک به رشد و توسعه اقتصادی ،افزایش
فرصتهای شغلی ،اخذ و توسعه فنآوری و مهارتهای مدیریتی و همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات
و افزایش توان صادراتی کشور میباشد.
تهای سرمایهگذاری در ایران آشنا شویم؟
 -3چگونه با مقررات و فرص 

آشنایی با مقررات و فرصتهای سرمایهگذاری در ایران به روشهای زیر امکان پذیر میباشد:
الف) مراجعه به سایت سازمان سرمایهگذاری به آدرس  www.oietai.irو جهت اطالع از
فرصتهای سرمایهگذاری به سایت www.iio.ir
ب) شرکت در همایشهای داخلی و بین المللی.
ج) مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران و مالقات حضوری با کارشناسان نمایندگیها
و دریافت بروشور و کاتولوگهای مربوطه.
یهای الزم ارتباط
یتوانند پس از ارائه راهنمای 
یهای جمهوری اسالمی ایران م 
 -4آیا نمایندگ 

بین سرمای هگذار و مراکز مربوطه داخل کشور جمهوری اسالمی ایران را برقرار نمایند؟

نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران میتوانند پس ازهماهنگی با بخش اقتصادی یا کنسولی،
درخواستهای رسمی سرمایه گذاران را بهطور رسمی به مراکز مربوطه منعکس نموده و نتیجه را به
متقاضی اعالم نمایند.
یتواند جهت بازدید
 - 5در صورتی که متقاضی سرمایهگذاری شخص خارجی باشد ،چگونه م 

تهای سرمایهگذاری به داخل کشور وارد شود؟
از فرص 

کلیه اتباع خارجی که برای مذاکره و موضوعات اداری (به غیر از گردشگران) به کشور وارد
میشوند ،میبایست میزبان داخلی داشته باشند:
الف) میتوانند از طریق همکار یا شریک ایرانی که دارای شرکت رسمی ثبت شده در داخل کشور
بشرویه  -همایش کویر نوردی
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است بهعنوان میزبان دعوت شوند و با در دست داشتن دعوتنامه به سامانه اینترنتی وزارت امور
خارجه مراجعه نموده و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند.
ب) از طریق سازمان سرمایهگذاری و با ارائه نامه به وزارت خارجه و تکمیل فرمهای مربوطه دعوت شوند.
ج) به غیر از  10کشور ،ما بقی اتباع خارجی میتوانند در فرودگاههای بین المللی که وزارت
خارجه دفتر نمایندگی دارد ،بدون داشتن دعوتنامه ،ویزای 10روزه دریافت نمایند.
 - 6سرمایهگذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل پذیرش است؟

سرمایهگذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بهصورت سرمایهگذاری
مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است .منظور از ترتیبات قراردادی انواع روشهای تأمین
مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ،بیع متقابل و انواع روشهای ساخت ،بهرهبرداری
و واگذاری صورت میپذیرد.
یهایی دارد؟
 - 7تعریف سرمایهگذاری خارجی چیست و چه ویژگ 

سرمایهگذاری خارجی عبارت است از بهکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهایی که ریسک
برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد.
براساس قانون سرمایهگذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقهبندی شده است:
الف -مشارکت حقوقی (سرمایهگذاری مستقیم) :سرمایهگذاری سهمی سرمایهگذار خارجی در
یک شرکت ایرانی ،اعم از جدید یا موجود میباشد .میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایهگذار خارجی
در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در
شرکت ،میتواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب -ترتیبات قراردادی :مجموعه روشهایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً

تابع توافقات انجام شده میان طرفین قرارداد میباشد .بهعبارت دیگر ،حقوق سرمایهگذار خارجی در
نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمیشود؛ بلکه صرفاً به
توافقات قراردادی طرفین متکی است .سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی در کلیه
بخشها قابل انجام است .بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایهگذاریها نیز از محل
عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ،بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی
صورت میپذیرد.
شهایی مجاز است؟
 - 8سرمایهگذاری مستقیم خارجی درچه بخ 

سرمایهگذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینههایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است،
قابل انجام میباشد.
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شهایی مجاز است؟
 - 9سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درچه بخ 

سرمایهگذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز
است .خاطر نشان میسازد سرمایهگذاری خارجی در بخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد،
صرفاً در چارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است.
یشود؟
 - 10چه نوع تشکل حقوقی برای تحقق یک سرمایهگذاری خارجی تجویز م 

طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین آنها،
شرکت سهامی که در آن سرمایه به سهام تقسیم میشود ،بهعنوان رایجترین و مقبولترین تشکل
حقوقی تجویز میشود.
 - 11آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟

خیر ،داشتن شریک محلی الزامی نیست .اما معموالً سرمایهگذاران خارجی به علت آشنا بودن
طرفهای ایرانی با شرایط کار ،مقررات و ضوابط اداری ،راههای استفاده از امکانات محلی و غیره تمایل
به اختیار نمودن شریک محلی دارند.
 - 12حد مجاز سرمایهگذاری خارجی در ایران چه میزان است؟

از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایهگذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
 - 13اگر چنین است پس منظور از نسبت های  25درصد و  35درصد مذکور در بند«د» ماده 2

قانون سرمایهگذاری خارجی چیست؟

نسبت های مذکور ارتباطی به درصد مشارکت خارجی در هر مورد سرمایهگذاری ندارد .در حقیقت،
این نسبت ها ناظر به تعیین سهم ارزش کاالها و خدمات تولیدی طرح سرمایهگذاری خارجی به کل
اقتصاد کشور است که در زمان صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی برای هر بخش و زیر بخش (رشته)
اقتصادی بهطور جداگانه محاسبه و تعیین میگردد.
یباشد؟
 - 14آیا سرمایهگذاری خارجی در حوزه های باالدستی نفت و گاز مجاز م 

در حوزههای باالدستی نفت و گاز ،سرمایهگذاری خارجی صرفاً در چارچوب ترتیبات قراردادی
امکانپذیر است .اما در حوزههای پایین دستی ،سرمایهگذاری خارجی مستقیم نیز مجاز میباشد.
یهای خارجی مجاز است؟
 - 15آیا ب هکارگیری اسامی و نا مهای تجاری خارجی درسرمایهگذار 

استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کشور در چارچوب ضوابط تصویبنامه کمیسیون
موضوع اصل  138قانون اساسی به شماره 38043/205136ت مورخ  15/12/1386میباشد.
تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مجاز است؟
 - 16آیا سرمایهگذاری خارجی در شرک 
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منعی برای سرمایهگذاری خارجی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد.
اینگونه سرمایه گذاران خارجی میتوانند از مزایایی که قانون سرمایهگذاری خارجی فراهم نموده
همانند سرمایهگذاریهای خارج از بورس برخوردار شوند.
 - 17منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست؟

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

تأسیس شعبه و یا نمایندگی ،سرمایهگذاری خارجی تلقی نمیگردد .سرمایهگذاری خارجی
میتواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید ،مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا
حصول تفاهمات قراردادی با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.
یهایی دارند و چه تسهیالتی در آنها فراهم است؟
کهای صنعتی چه ویژگ 
 - 22شهر 

مناطق ویژه اقتصادی مناطق محصورگمرکی هستند که ورود کاال ،ماشین آالت و تجهیزات به آن
مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی میباشد .هر یک از این مناطق ممکن است با
هدفهای خاصی تأسیس شده باشند .برخی برای نگهداری کاال به قصد واردات به کشور و یا صادرات
به خارج و برخی نیز عالوه بر نگهداری کاال ممکن است برای انجام امور تولیدی و صنعتی طراحی
شده باشند.

شهرکهای صنعتی شهرکهای پیش ساخته ای هستند که توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران
وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت در قطبهای صنعتی سراسر کشور ایجاد شده و آماده استفاده
برای سرمایهگذاران میباشند .الزم به ذکر است که در برخی از این شهرکها ،کارخانهها و کارگاههای
صنعتی ساخته شده آماده واگذاری است .نکته مهم در این شهرکها ،در اختیار بودن خدمات زیربنایی
از قبیل آب ،برق ،گاز و تلفن و دسترسی به شبکههای عمده حمل و نقل کشور میباشد.

 - 18آیا تفاوتی بین سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،مناطق ویژه اقتصادی

 - 23آیا ورود مواد اولیه توسط شریک خارجی در ازای افزایش سهم مشارکت وی از شرکت،

و سرزمین اصلی وجود دارد؟

منظور از مناطق آزاد ،مناطقی است که قانوناً بهعنوان مناطق آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر
شامل شش منطقه قشم،کیش ،چابهار ،بندرانزلی ،اروند و ارس میباشد و در هر حال با توجه به
دامنه شمول قانون سرمایهگذاری خارجی شامل سرمایهگذاری در این مناطق نیز میشود .مناطقی
که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران از آنها
یاد میشود ،جزئی از سرزمین اصلی میباشند و به همین لحاظ سرمایهگذاری در این مناطق نیز به
مثابه سرمایهگذاری در سرزمین اصلی تلقی میگردد.
 - 19منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی براساس قوانین ایران چیست؟

شرکت ایرانی ،شرکتی است که طبق قانون تجارت در ایران تشکیل و به ثبت برسد؛ حتی اگر سهام
یا سهم الشرکه این شرکتها صد درصد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد.
شرکت خارجی نیز شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.
نپذیر
تهای خارجی در ایران امکا 
 - 20آیا ایجاد پایگاه قانونی ب هصورت شعبه و نمایندگی شرک 

است؟

بلی .هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای
بازاریابی و غیره میتواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی
در ایران نماید .جهت تأسیس شعبه یا نمایندگی مقررات خاصی وجود دارد و متقاضیان باید مستقیماً
به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.
یشود؟
 - 21آیا تأسیس شعبه و نمایندگی ب هعنوان سرمایهگذاری خارجی تلقی م 
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یگردد و ثبت سرمایه جدید به استناد اسناد گمرکی
ب هعنوان سرمایهگذاری جدید محسوب م 

یباشد؟
ترخیص مواد اولیه امکان پذیر م 

بلی ،طبق ماده ( )1قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،در تعریف سرمایه خارجی آمده
است؛ انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود
و شامل موارد زیر میگردد:
الف -وجوه غیر نقدی که بهصورت ارز قابل تبدیل ،از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه
که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد ،به کشور وارد میشود؛
ب -ماشین آالت و تجهیزات؛
ج -ابزار و قطعات یدکی ،قطعات منفصله و مواد اولیه ،افزودنی و کمکی؛
د -حق اختراع ،دانش فنی ،اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی؛
هـ -سود سهام قابل انتقال سرمایهگذار خارجی؛
و -سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
الزم به ذکر است بهتر است در زمان ثبت سفارش ،نوع معامله سرمایهگذاری خارجی انتخاب
گردد تا ضمن بهره مندی از مزایای مربوط به سرمایهگذاری خارجی شامل عدم پرداخت هزینه ثبت
سفارش ،امکان ردیابی و جمع آوری آمار مربوطه نیز با سهولت فراهم گردد .همچنین فهرست مواد
اولیه میبایست به تأیید وزارتخانه ذیربط نیز رسیده باشد.
 - 24چه تسهیالت مالی قابل توجهی برای سرمای هگذاران خارجی در نظر گرفته شده است؟

بر اساس ماده  8قانون فیپا ،سرمایهگذاران خارجی از کلیه حقوق ،حمایتها و تسهیالتی که برای
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سرمایهگذاریهای داخلی موجود است بهطور یکسان برخوردار میباشند.

قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
 - 25قانون حمایت کننده از سرمایهگذاری خارجی درجمهوری اسالمی ایران کدام است؟

قانون حمایت کننده از سرمایهگذاری خارجی در ایران« ،قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی» مصوب سال  1381شمسی ( 2002میالدی) میباشد که در این مجموعه از آن بـا عنوان
«قانون سرمایهگذاری خارجی» یاد میشود .دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسالمی
ن خارجی میتوانند براساس این قانون درکشور سرمایهگذاری
ایران تسری دارد و کلیه سرمای هگذارا 
نموده و از مزایای آن برخوردار شوند.
 - 26نقش مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد چیست؟

هرچند سرمایهگذاری خارجی درمناطق آزاد تجاری -صنعتی تابع مقررات سرمایهگذاری در آن
مناطق می باشد؛ اما این امکان نیز فراهم است که سرمایه گذاران خارجی براساس قانون سرمایهگذاری
خارجی درمناطق آزاد سرمایهگذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.
 - 27منظور از حمایت در قانون سرمایهگذاری خارجی چیست؟

منظور از حمایت ،برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است که بهموجب قانون سرمایهگذاری

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

خارجی به سرمایهگذار تعلق میگیرد .بهعبارت دیگر سرمایهگذاریهایی که از طریق این قانون انجام
نشوند ،از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.
 - 28این حقوق و مزایا کدامند؟

بارزترین حقوقی که براساس قانون مذکور به سرمایهگذار خارجی تعلق میگیرد ،شامل موارد ذیل
میباشد:
• انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی؛
• دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی؛
• دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای
قراردادهای مالی سرمایه گذارخارجی گردد؛
• برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه گذاران داخلی.
 - 29چه تسهیالت و مزایای دیگری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است؟

سایر تسهیالت و مزایای مندرج در قانون سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن به شرح
زیر میباشد:
• تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی به ارز خارجی؛
• تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیالت مالی مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی؛
• ارجاع اختالفات سرمایهگذاری به محاکم داوری بین المللی؛
• استفاده از کارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژههای سرمایهگذاری؛
• انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور؛
• نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور؛
• دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهای امانی بانکی در خارج از کشور؛
• عدم شمول ضوابط قیمتگذاری ،توزیع ،عدم ساخت و الزامات ساخت داخل.
 - 30در مجوز سرمایهگذاری چه موضوعاتی عنوان می گردد؟

در مج��وز س��رمایهگذاری ،زمینه مورد س��رمایهگذاری ،ش��رکای ایرانی و خارجی ،ن��وع و نحوه
سرمایهگذاری ،درصد مشارکت و میزان سرمایهگذاری خارجی ،چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و
سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایهگذاری ذکر میگردد.
یتوانند در جمهوری اسالمی ایران سرمایهگذاری نمایند؟
 - 31چه اشخاصی م 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ،شرکتها ،مؤسسات و سازمانهای بین المللی و همچنین

تصویر آرشیوی
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اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میتوانند طبق مقررات قانون سرمایهگذاری خارجی مبادرت به
سرمایهگذاری درکشور نمایند.
یتواند مشمول قانون سرمایهگذاری خارجی قرارگیرد؟
 - 32سرمایهگذاری ایرانیان چگونه م 

سرمایهگذاری ایرانیان در صورتی میتواند مشمول قانون سرمایهگذاری خارجی قرار گیرد که
سرمایه ایشان منشأ خارجی داشته و سرمایهگذار نیز مستنداتی که مؤید فعالیتهای اقتصادی و
تجاری وی در خارج از کشور باشد را ارائه نماید.
 - 33آیا مجوز سرمایهگذاری خارجی ،دارای مدت اعتبار مشخصی است؟

بلی .ولی در مراحل اولیه صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی ،سرمایهگذار مکلف است از تاریخ ابالغ
مجوز سرمایهگذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایهگذاری( 4الی 6
ماه) توسط هیأت تعیین میگردد ،مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور ،که حاکی از عزم
سرمایهگذار به اجرای طرح میباشد ،بنماید .درصورتی سرمایهگذار طی مدت مشخص شده مبادرت
به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دالیل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام
نکند ،مجوز سرمایهگذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
 - 34تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایهگذاری چگونه قابل انجام است؟

سرمایهگذار خارجی میتواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز ،با ارائه دالیل قانع کننده درخواست
تمدید مدت اعتبار نماید .هیأت سرمایهگذاری نیز درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت،
مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین مینماید.
یتوانند براساس قانون سرمایهگذاری خارجی اقدام به
تهای دولتی خارجی نیز م 
 - 35آیا شرک 

سرمایهگذاری درایران بنمایند؟

بلی .شرکتهای دولتی خارجی میتوانند در چارچوب قانون سرمایهگذاری خارجی اقدام به سرمایهگذاری
در ایران نموده و از مزایای قانون یاد شده برخوردار شوند .منتهی رفتار قانون نسبت به اینگونه
سرمایهگذاریها همانند سرمایهگذاریهای بخش خصوصی خواهد بود.
 - 36زمین ههای مجاز برای سرمایهگذاری خارجی در ایران بر اساس قانون سرمایهگذاری

خارجی کدام است؟

زمینههای مجاز سرمایهگذاری خارجی در ایران بسیار متنوع میباشد و کلیه فعالیتهای صنعتی،
معدنی ،کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل میگردد.
یتواند سرمایهگذاری خارجی محسوب شود؟
تهای صرف ًا تجاری م 
 - 37آیا انجام فعالی 

انجام فعالیتهای صرفاً تجاری ،سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشود .لکن فعالیتهای تجاری

250

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

که مکمل فعالیتهای تولیدی در طرحهای مصوب باشد ،میتواند بهعنوان سرمایهگذاری خارجی به
حساب آید.
یگیرد؟
 - 38آیا سرمایهگذاری خارجی در بخش خدمات تحت پوشش قرار م 

سرمایهگذاری خارجی در امور خدماتی از جمله گردشگری میتواند تحت پوشش قانون سرمایهگذاری
خارجی قرار گرفته و از مزایای آن برخوردار شود.
یشوند؟
تهای قانون برخوردار م 
 - 39آیا سرمایهگذاری های خارجی ب هطور خود به خود از حمای 

خی��ر .برقراری حمایتهای قانون نس��بت به س��رمایهگذاریهای خارجی مس��تلزم اخذ مجوز
سرمایهگذاری میباشد.
 - 40سرمایهگذاری خارجی که قب ً
ال انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده

یتواند از پوشش قانون برخوردار شود؟
است ،چگونه و در چه شرایطی م 

سرمایهگذاریهایی که در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبودهاند ،میتوانند در هر زمان
پس از طی مراحل پذیرش مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید تحت پوشش قانون قرار گیرند.
 - 41آیا امکان سرمایهگذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟چگونه؟

از نظر مقررات قانون سرمایهگذاری خارجی ،تفاوتی میان سرمایهگذاری جدید و سرمایهگذاری
در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایهگذاران خارجی میتوانند در هر زمان
مبادرت به سرمایهگذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند .با این توضیح که
پذیرش سرمایهگذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش
سرمایهگذاری ،ارتقاء مدیریت ،توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری در همان واحد گردد.
 - 42سرمایهگذاری خارجی در بنگا ههای اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است؟

از نظر مقررات پذیرش ،اینگونه سرمایهگذاریها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش و اخذ
مجوز سرمایهگذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید میتوانند تحت پوشش قانون قرار گرفته
و از مزایای قانون بهرهمند شوند.
 - 43اگر سرمایه گذار خارجی تمایل داشته باشد که در یک شرکت موجود سرمایهگذاری نموده

و بخشی ازسهام آن را در اختیار بگیرد ،برای افزایش سرمایهگذاری چه را هکارهایی وجود دارد؟

برای این امر دو راهکار وجود دارد:
الف .خرید بخشی از سهام موجود به قیمت توافقی؛
ب .مش��ارکت در افزایش س��رمایه از طریق پذیرهنویسی سهام جدید با استفاده از حق تقدم
سهامداران موجود.
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 - 44قراردادهای ساخت ،بهر هبرداری و واگذاری ( )BOTدر چه قالب حقوقی قابل اجرا هستند؟

قراردادهای ساخت بهرهبرداری و واگذاری ( )BOTو امثال آن (نظیر  BOOTو  BOOو )...
میتوانند از طریق ثبت شعبه سرمایهگذار خارجی در ایران و یا تشکیل یک شرکت ایرانی (شرکت
پروژه) تحقق یابد.

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

در مواردی که طرف دعوی شرکت یا بخش دولتی ایرانی باشد ،ارجاع اختالف به محکمه خارجی
یا داوری بین المللی منوط به رعایت تشریفات قانونی مربوطه توسط طرف دولتی ایرانی میباشد .بر
همین اساس ،اصل ارجاع اختالف به محاکم و داوری بین المللی مبتنی بر توافق قبلی بین دولت
ایران و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی ،در قراردادهای دوجانبه امری پذیرفته شده است.
 - 51اختالفات سرمایهگذاری چگونه قابل حل و فصل است؟

 - 45منظور از حقوق مالکانه چیست؟

منظور از حقوق مالکانه ،حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارایی و یا حقوق اکتسابی ناشی از
قرارداد میباشد که در قانون سرمایهگذاری خارجی به رسمیت شناخته شده و حسب مورد به حقوق
مالکیت ،بهـرهبرداری ،انتفاع و  ...تسری مییابد.
 - 46منظور از واگذاری حقوق مالکانه در طرح های  BOTچیست؟

منظور از واگذاری حقوق مالکانه ،حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد مربوطه میباشد که میتواند به
طرف ایرانی قرارداد واگذار شود.
 - 47آیا داشتن حساب بانکی درخارج از ایران برای سرمایهگذاری خارجی صادراتی مجاز است؟

افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایهگذاریهای
خارجی مجاز است و هدف از آن دسترسی مستقیم سرمایهگذار خارجی به ارز حاصل از صادرات،
برای دریافت سود سهام و سایر پرداختهایی که باید به وی انجام شود ،میباشد.
تهای مشترک و واحدهای
 - 48آیا الزامی از حیث برگشت ارز حاصل از صادرات برای شرک 

سرمایه پذیر وجود دارد؟

خیر .بهطور کلی هیچگونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمیشود و ارز مربوطه
در اختیار صادرکننده است تا به هر نحو که تشخیص میدهد مورد استفاده قرار گیرد.
یتواند سرمایه خود را بیمه کند؟ چگونه بیم های؟
 - 49آیا سرمایه گذار خارجی م 

سرمایهگذار خارجی میتواند سرمایه خود را در مقابل خطرات غیر تجاری (سیاسی) نزد مؤسسه
بیمه سرمایهگذاری کشور متبوع خود بیمه نماید .چنانچه طبق قرارداد بیمه ،وجوهی به سرمایه
گذار پرداخت شود ،مؤسسه بیمهگر میتواند درمقام جانشین سرمایه گذار ،مطالبه خسارت
پرداختی ناشی از حقوقی که اصالتاً به سرمایهگذار تعلق داشته را مطالبه نماید.
 - 50اختالف میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی و یا سرمای هگذار خارجی و دولت به کدام

مرجع قابل ارجاع است؟

بهطور کلی حل و فصل اختالف میان سرمایهگذاران ایرانی و خارجی و ارجاع آن به محاکم داخلی
و خارجی یا مراجع داوری بین المللی تابع توافق صورت گرفته میان سرمایهگذاران میباشد .لکن
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اختالفات سرمایهگذاری به  3گروه قابل تفکیک است و برای حل و فصل هر یک راهکار خاصی
وجود دارد:
الف .حل و فصل اختالف بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی:
نحوه حل و فصل اختالف بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی بستگی به توافق طرفین سرمایهگذاری
دارد که ممکن است ابتدا از طریق مذاکره و توافق دوستانه انجام گیرد و در صورت عدم حصول تفاهم
به دادگاههای داخلی ،دادگاههای خارجی و یا مراجع داوری بین المللی و یا داوری موردی ارجاع
گردد .هیچ منع قانونی برای انتخاب هر یک از روشهای پیش گفته وجود ندارد.
ب .حل و فصل اختالف بین سرمایهگذار خارجی و دولت:
بر اساس ماده  19قانون سرمایهگذاری خارجی چنانچه اختالف بین سرمایهگذار و دولت از طریق
مذاکره حل و فصل نگردد ،سرمایه گذار با دو راه روبروست:
اختالف را در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد و یا در چارچوب موافقتنامه
تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری با دولت متبوع سرمایهگذار خارجی ،اختالف را به مراجع
داوری که در موافقتنامه پیش بینی شده است ارجاع دهد.
ج .حل و فصل اختالف بین دولت ایران و دولت سرمایهگذار خارجی:
این نوع اختالفات معموالً به اختالفات بین سرمایهگذاران ارتباطی ندارد و بیشتر به تعهدات
منتسب به دولتها و اجرا و تفسیر قراردادها میپردازد .حل و فصل اینگونه اختالفات نیز در
موافقتنامههای دو جانبه و چند جانبه سرمایهگذاری پیش بینی میشود.
 - 52آیا اصوالً تملک زمین در ایران توسط خارجیان امکان پذیر است؟

بلی .در چارچوب قانون و آئین نامه استمالک اتباع خارجی ،مالکیت زمین در حدود مصارف
شخصی توسط اشخاص حقیقی خارجی امکان پذیر است .احراز مالکیت منوط به اخذ مجوز خاص
از وزارت امورخارجه میباشد.
 - 53آیا تملک زمین برای امور صنعتی و کشاورزی توسط اتباع خارجی مجاز است؟

خیر .تملک زمین برای مصارف صنعتی وکشاورزی که بیش از نیازهای شخصی تلقی میگردد مجاز نیست.
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 - 54پس نحوه تملک زمین در طرح سرمایهگذاری خارجی چگونه است؟

همانطور که در پاسخ سؤال قبلی ذکر شد تملک زمین به نـام تبعه خارجی امکان پذیر نمیباشد
لکن چنانچه طرح سرمایهگذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ،تملک زمین به نام
شرکت که هویتی ایرانی دارد ،مجاز خواهد بود.
تملک زمین برای مصارف صنعتی وکشاورزی که بیش از نیازهای شخصی تلقی گردد و به نام
تبعه خارجی امکان پذیر نمیباشد مجاز نیست .لکن چنانچه طرح سرمایهگذاری خارجی منجر
به تشکیل شرکت ایرانی گردد ،تملک زمین به نام شرکت که هویتی ایرانی دارد ،مجاز خواهد بود.
 - 55منظور از شرکت ایرانی چیست؟

منظور از شرکت ایرانی شرکتی است که صرفنظر از تابعیت شرکاء یا سهامداران آن ،طبق قانون
تجارت ایران تشکیل شده و به ثبت رسیده باشد.

نظام پذیرش
 - 56متولی پذیرش وحمایت از سرمایهگذاری خارجی درجمهوری اسالمی ایران چه سازمانی است؟

سازمان سرمایهگذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران بهعنوان تنها نهاد مرکزی دولتی است که
متولی پذیرش و برقراری حمایت نسبت به سرمایههای خارجی میباشد .مجـوز سرمایهگذاری خارجی
نیز در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی توسط این سازمان صادر میشود.
یهای خارجی الزامی است؟
 - 57آیا اخذ مجوز سرمایهگذاری برای کلیه سرمایهگذار 

بلی .اخذ مجوز برای سرمایهگذاریهای خارجی که بر اساس قانون سرمایهگذاری خارجی انجام
میشوند ،الزامی است .مجوز اینگونه سرمایهگذاریها با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر میشود.
متقاضیان سرمایهگذاری خارجی در کشور که تمایل دارند از مزایا و پوششهای حمایتی قانون تشویق
و حمایت سرمایهگذاری خارجی بهرهمند شوند ،الزم است مجوز سرمایهگذاری خارجی را اخذ نمایند.
 - 58آیا منظور این است که هر مورد سرمایهگذاری تحت قانون سرمایهگذاری خارجی به مجوز

خاص نیاز دارد؟

بلی .هر مورد سرمایهگذاری خارجی تحت این قانون نیاز به مجوز خاص (مستقل) دارد.
 - 59مراحل صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی کدام است؟ چه مدارکی برای صدور این مجوز

الزم است؟

مراحل صدور مجوز سرمایهگذاری بسیار کوتاه و ساده میباشد .با درخواست رسمی سرمایهگذار
خارجی خطاب به سازمان سرمایهگذاری ،موضوع ظرف  15روز کاری به هیأت سرمایهگذاری خارجی
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فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

گزارش و پس از آن مجوز سرمایهگذاری صادر میگردد .مدارک الزم عبارتند از فرم درخواست
سرمایهگذاری به همراه سایر مدارک مندرج در فرم یادشده.
یدهد؟
 - 60سازمان سرمایهگذاری چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه م 

سازمان در همه مسائلی که سرمایه گذار خارجی با آن مواجه است می تواند مورد مشاوره قرارگیرد .در
این ارتباط سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی ایران مستقر در سازمان همواره با
سازمان تماس مستقیم دارد که این امر موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه ها را بهدنبال خواهد داشت.
 - 61منظور از مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی چیست؟

مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی بهعنوان کانون مراجعات سرمایهگذاران خارجی در محل
سازمان تشکیل شده است .در این مرکز نمایندگان دستگاههای اجرایی که مرتبط با امور سرمایهگذاری
هستند ،استقرار یافته و پاسخگوی کلیه سؤاالت و پیگیر امور اجرایی مربوط به سرمایهگذاریهای
خارجی در حوزه مسؤولیتهای خود میباشند.
یدهد؟
 - 62آیا سازمان عالوه بر خدمات مشاور های به سرمای هگذاران خارجی خدمات دیگری نیز ارائه م 

سازمان عالوه بر خدمات مشاورهای ،خدمات زیر را نیز به سرمایهگذاران ارائه میکند:
• اطالع رسانی در خصوص کلیه قوانین و مقررات ناظر و مربوط به سرمایهگذاری خارجی؛
• معرفی فرصتهای سرمایهگذاری خارجی در کشور به سرمایه گذاران خارجی بالقوه؛
• هماهنگی و انجام استعالمات الزم با سازمانهای مختلف در مورد پیشنهادات سرمایهگذاری؛
• پیدا کردن شرکاء و طرف های مناسب اعم از داخلی و خارجی؛
• انجام امور جاری و تالش در جهت حل و فصل اختالفات سرمایه گذاران؛
• برنامه ریزی و تدارک الزم برای انجام مالقات ها و برگزاری جلسات با سازمان های مختلف.
 - 63شرایط استفاده از وام ارزی صندوق توسعه ملی توسط سرمایه گذار خارجی کدامند؟

دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی ممکن است .این شرایط
طوری طراحی شده که عالوه بر امکان بهره مندی همه افراد ،برگشت سرمایه به صندوق را نیز
تضمین میکند .این شرایط بهطور کلی در نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت این صندوق
عنوان شده است .همچنین نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام نامه ،تابع اساسنامه صندوق
موضوع ماده  84قانون برنامه پنجم ،و سیاستهای پولی و ارزی ابالغی بانک خواهد بود .لذا بر این
اساس ،سرمایهگذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی فعالیت
مینمایند ،مشروط به اینکه  30درصد کل ارزش سرمایهگذاری طرح از محل آورده سرمایهگذار
خارجی تأمین شده باشد (با رعایت اصل  80قانون اساسی) ،میتوانند از این تسهیالت استفاده نمایند.
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سرمایه خارجی

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

بلی .تقویم ارزش سرمایه خارجی اعم از اینکه بهصورت سرمایه نقدی یا غیرنقدی باشد ،ضروری
است .در مورد سرمایه نقدی و غیرنقدی ،نرخ تبدیل بانک در روز ورود مبنای ارزیابی قرار میگیرد.

 - 64اشکال سرمایه خارجی چیست؟

اشکال سرمایه خارجی طبق قانون سرمایهگذاری خارجی بسیار متنوع بوده و عالوه بر سرمایه
نقدی ،کلیه اشکال غیرنقدی اعم از ماشین آالت ،تجهیزات ،قطعات ،مواد اولیه ،دانش فنی و خـدمات
تخصصی را نیز شامل میگردد( .برای اطالع بیشتر به ماده « »2آیین نامه اجرایی قانون تشویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی مراجعه شود).
 - 65آیا همه نوع ارز خارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است؟

کلیه ارزهای مورد پذیرش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میتوانند بهعنوان سرمایه نقدی
ثبت و یا بعد از تسعیر به سایر ارزها ثبت گردد.
 - 66سرمایه نقدی چگونه به کشور وارد می شود؟

سرمایه نقدی خارجی باید از طریق سیستم بانکی و یا مجاری رسمی مورد تأیید بانک مرکزی به
کشور وارد شود .بدیهی است که ارزهای وارده نیز باید جزء ارزهای قابل قبول بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران باشد.
یبایست به ریال تسعیرگردد؟
 - 67آیا ارز نقدی وارده به کشور م 

آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایهگذار الز م است به ریال تبدیل شود از طریق
سیستم بانکی توسط بانک دریافت کننده به نرخ روز بانک خریداری شده و معادل ریالی ارز وارده به
حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز میگردد.
یتواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیر ننموده و از آن برای
 - 68آیا سرمای هگذار خارجی م 

پرداخت بهای سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایهگذاری استفاده نماید؟

ارز نقدی همانطوریکه میتواند به ریال تبدیل شود ،میتواند بهصورت ارز در حساب ارزی
شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان سرمایهگذاری برای
پرداخت بهای سفارشات خارجی و یا سایر هزینههای ضروری طرح مورد نظر عیناً مورد استفاده قرار
گیرد .نگهداری سرمایه بهصورت ارز ،نه تنها سرمایه گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگهداشته بلکه
به وی این امکان را میدهد تا در زمان مناسب و به تشخیص خود از آن استفاده نماید.
یشود؟
 - 69تسعیر ارزهای وارده با چه نرخی انجام م 

نرخ محاسبه برای آورده نقدی سرمایهگذاران خارجی ،نرخ رایج در شبکه پولی رسمی کشور و یا
نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی میباشد.
 - 70آیا برای تقویم سرمایه خارجی ،ارزیابی آن الزم است؟
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 - 71ورود ماشین آالت ،تجهیزات ،قطعات و مواد اولیه (سرمایه غیرنقدی) مستلزم طی چه

تشریفاتی است؟

اصوالً ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود کاالی تجاری
نیست و صرفاً به پیشنهاد سازمان سرمایهگذاری ،اقالم غیرنقدی از هرقبیل براساس فهرستی که قب ً
ال به
تصویب رسیده و در وزارت بازرگانی ثبت سفارش آماری شده است ،مستقیماً قابل ورود به کشور میباشد.
 - 72آیا این بدان معناست که ورود سرمایه غیرنقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت ،تخصیص

ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد؟

همینطور است .برای ورود سرمایه غیرنقدی ،نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت ،تخصیص ارز،
گشایش اعتبار اسنادی و اموری از این قبیل نمیباشد.
 - 73آیا ورود سرمایه های غیر نقدی خارجی مستلزم پرداخت هزینه های خاصی است؟

سرمایه غیر نقدی خارجی به استثنای ماشین آالت خط تولید در طرح های صنعتی و معدنی،
همانند سایر کاالهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی میباشند.
 - 74در مورد ورود دانش فنی چه ضوابطی باید رعایت شود؟

دانش فنی و خدمات تخصصی بهعنوان اشکال قابل قبول سرمایه خارجی به رسمیت شناخته
شده و پس از ارزیابی بهعنوان سرمایه غیر نقدی خارجی به ثبت خواهند رسید .البته قبل از مرحله
ورود دانش فنی ،نظر وزارتخانه ذیربط نیز کسب میگردد .نحوه ارزیابی میزان دانش فنی و خدمات
تخصصی تحقق یافته ،بر اساس دستورالعمل ویژه ارزیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مصوب
هیأت وزیران انجام میگیرد.
 - 75آیا پرداخت حق لیسانس یا رویالتی مجاز است؟

بلی .در حالتی که دانش فنی قرار نیست بهعنوان سرمایه خارجی احتساب شود ،وجوه مربوطه و
یا رویالتی مصوب ،قابل پرداخت به عرضه کننده تکنولوژی میباشد.
 - 76ضابطه قابل قبول برای پرداخت حق لیسانس یا رویالتی به طرف های خارجی چیست؟

در هر شیوه پرداخت ،ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید در محاسبه رویالتی و حق لیسانس
دخالت داده شده و خالص مبلغ پس از کسر ارزش مواد وارداتی ،به لیسانس دهنده قـابل پرداخت
میباشد .بهعبارت دیگر براساس سیاست جاری ،پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش
افزوده داخلی محاسبه میگردد.
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 - 77آیا امکان ثبت حق اختراع و عالئم تجاری درایران وجود دارد؟

حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع ،حق عالئم و اسامی تجاری و غیره براساس
قانون ثبت عالئم و اختراعات کشور ،قابل ثبت و حمایت قانونی می باشد.
 - 78آیا ارایه فهرست سرمایه های غیرنقدی قبل از اقدام به ورود ضروری است؟

بلی .سرمایهگذار خارجی قبل از اقدام به ورود سرمایه باید صورت تفصیلی سرمایههای غیرنقدی
که میخواهد به کشور وارد نماید شامل مشخصات فنی ،نام سازنده ،سال ساخت و قیمت به همراه
کاتالوگهای مربوطه را به سازمان سرمایهگذاری تسلیم نماید .پس از آنکه فهرست به تأیید رسید،
سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه گذار در یک یا چند محموله و بدون هیچگونه تشریفات خاصی
قابل ورود به کشور میباشد.
 - 79آیا ورود دانش فنی نیاز به بررسی قبلی دارد؟

قراردادهای دانش فنی و خدمات تخصصی اعم از اینکه بهصورت سرمایه به کشور وارد شود
یا اینکه در نظر باشد پرداختهایی از بابت آنها صورت پذیرد ،میبایستی بههمراه درخواست
سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری تسلیم گردد .سازمان سرمایهگذاری با وزارتخانه
ذیربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای آن مشورتهای الزم را انجام خواهد داد.

انتقاالت ارزی

تصویر آرشیوی

تأمین ارز برای انتقاالت ارزی سرمایهگذاریها از طریق خرید ارز از نظام بانکی و حسب مورد از
محل ارز حاصل از صادرات یا ارائه خدمات سرمایهگذاری قابل تأمین است .در هر حال نحوه تأمین
ارز برای انتقاالت ارزی در مجوز سرمایهگذاری قید میگردد.
 - 83انتقاالت مربوط به سرمای هگذار خارجی مستلزم طی چه تشریفاتی است؟

 - 80منظور از انتقاالت ارزی چیست؟

منظور از انتقاالت ارزی ،انتقال کلیه وجوه اعم از وجوه ناشی از عملکرد سرمایهگذاری خارجی و
یا سایر وجوهی است که انتقال آن بهصورت ارز صورت میگیرد .این انتقاالت بهطور مشخص در
دوطبقه بندی قرار میگیرند:
الف .انتقاالت سرمایهای شامل سود سهام یا سود سرمایه ،اصل سرمایه ،عایدات سرمایهای و مبالغ
مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره سرمایه خارجی.

اصوالً هرگونه انتقال ارز اعم از انتقاالت سرمایهای و غیر آن ،با درخواست رسمی سرمایهگذار
خارجی و یا شرکت مشترک /بنگاه سرمایهپذیر از طرف سرمایه گذار خارجی صورت میپذیرد و کلیه
انتقاالت پس از کسر کسورات قانونی در وجه سرمایهگذار خارجی قابل پرداخت است.
نچه بر اساس مقررات خاص یا تصمیم دولت اجازه صدور محصوالت طرح مورد
 - 84چنا 

یگردد ؟
سرمایهگذاری داده نشود ،چگونه ارز مربوط به انتقال سود و سرمایه تأمین م 

ب .سایر انتقاالت ارزی شامل کلیه انتقاالت ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع ،دانش فنی،
کمکهای فنی و مهندسی ،اسامی و عالئم تجاری و قراردادهای مشابه.

در موارد استثنائی که اجازه صدور داده نشود ،سرمایهگذار خارجی میتواند کاالی تولیدی خود را در
بازار داخلی به فروش رسانده و ارز مربوطه را از نظام بانکی خریداری نموده و انتقال دهد .بدیهی است
سرمایهگذار در صورتی که تمایل داشته باشد ،می تواند مبادرت به صدور سایر کاالهای مجاز نیز بنماید.

خیر .به لحاظ قانونی ،هیچ نوع محدودیتی از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال
وجود ندارد.

مسایل مالیاتی و گمرکی

 - 81آیا محدودیتی به لحاظ میزان وجوه قابل انتقال اعمال می شود؟

یگیرد؟
 - 82تأمین ارز مربوط به انتقاالت ارزی چگونه صورت م 
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 - 85نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران چه میزان است؟

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران معادل  25درصد درآمد مشمول مالیات میباشد.
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 -91نحوه اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟

(ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم)
تهای خارجی ب هطور
تهای ایرانی و شرک 
 - 86آیا نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرک 

یگردد؟
یکسان اعمال م 

نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکتهای ایرانی و خارجی (شعب و نمایندگیها) 25
درصد است که بهطور یکسان اعمال میگردد.
تهای خارجی که صرف ًا به عملیات بازاریابی و اطالع رسانی
یهای شرک 
 - 87آیا شعب و نمایندگ 

یباشند؟
یپردازند نیز مشمول پرداخت مالیات بردرآمد م 
تهای مادر ،در خارج م 
برای شرک 

خیر .شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی که بدون داشتن حق انجام معامله،
به بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال داشته و در ازای
مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت مینمایند ،نسبت به این وجوه مشمول مالیات بر درآمد
نخواهندبود( .تبصره« »3ماده  107قانون مالیات های مستقیم)
 -88مالیات بردرآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی در ایران چگونه محاسبه

یشود؟
م

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی از بابت کرایه مسافر و حمل کاال و امثال آن از
ایران ،بهطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد ،اعم
از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود( .ماده  113قانون مالیاتهای
مستقیم)
 -89آیا درآمدهای ناشی از قراردادهای انتقال تکنولوژی از قبیل دانش فنی ،خدمات فنی و

تهای مربوط به حق لیسانس و رویالتی نیز مشمول مالیات می باشد؟
مهندسی ،پرداخ 

بلی .درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها که منبع درآمدی
برای اشخاص خارجی تلقی میگردد به مأخذ  20تا 40درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال
مالیاتی عاید این اشخاص شده ،مشمول مالیاتی به نرخ  25درصد میباشد( .تبصره « »2ماده  105و
بند «ب» ماده  107قانون مالیاتهای مستقیم)
کهای فنی حق االمتیاز نیز
 -90آیا درآمدهای ناشی از واگذاری امتیازات ،انتقال دانش فنی ،کم 

مشمول مالیات می باشد؟

برابر تبصره  2ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم ،واگذاری امتیازات ،انتقال دانش فنی و کمکهای
فنی از طرف اشخاص حقوقی خارجی مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره 5
ماده  91و ماده  113مشمول مالیات دولت ایران میباشد.
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درآمد مشمول مالیات عملیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران ،نسبت به عملیات هر نوع
کار ساختمانی ،تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور یا حمل و نقل ،تهیه
طرح ساختمانها و تأسیسات ،نقشه کشی ،نقشه برداری ،نظارت و محاسبه فنی و ارائه تعلیمات
وکمکهای فنی ،انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ  12درصد کل دریافتی
ساالنه آنها خواهد بود( .بند «الف» ماده 107قانون مالیات های مستقیم)
در مورد عملیات پیمانکاری که کارفرما وزارتخانه ،مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها
باشند ،آن قسمت از مبلغ قرارداد که ازطریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و
تجهیزات میرسد مشروط به آنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبلغ لوازم و تجهیزات
بهطور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد ،از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود (تبصره
« »2ماده  107قانون مالیاتهای مستقیم) البته به موجب تبصره  5ماده  107همین قانون درآمد
مشمول مالیات فعالیتهای موضوع بند «الف» ماده  107که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال
 1382به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده  106یعنی از روی دفاتر قانونی تشخیص میگردد.
حهایی که به روش «ساخت،
 -92نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و نرخ قابل اعمال درطر 

یشوند ،چگونه است؟
بهره برداری و واگذاری» (  )BOTانجام م 

محاسبه درآمد سرمایهگذاران خارجی که از طریق انعقاد قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و
واگذاری( )BOTمبادرت به سرمایهگذاری در ایران مینمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها
انجام میگیرد و پس از کسر هزینههای قابل قبول ،نرخ ثابت  25درصد اعمال میگردد( .ماده 106
و  105قانون مالیاتهای مستقیم)
 - 93نحوه محاسبه مالیات حقوق کارشناسان خارجی چگونه است؟

نرخ مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقوق بگیر اعم از ایرانی و خارجی یکسان میباشد.
تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان است؟
 - 94مالیات نقل و انتقال سهام شرک 

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد
ارزش فروش سهام یا حق تقدم سهام وصول میگردد( .تبصره « »1ماده  143قانون مالیاتهای مستقیم)
 -95مالیات نقل و انتقال سهام سایر شرکتهای خارج از بورس چه میزان است؟

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا ،در سایر
شرکتهای خارج از بورس مالیات مقطوعی به میزان  4درصد ارزش اسمی آنها وصول میگردد.
از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد( .تبصره
« »2ماده  143قانون مالیاتهای مستقیم)
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 -96حقوق ورودی کاال چیست؟
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• معافیت مالیاتی بخش گردشگری:

به مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی حقوق ورودی اطالق میشود .حقوق گمرکی معادل 4
درصد ارزش گمرکی کاالها تعیین میشود .سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تعیین و در مقررات
صادرات و واردات هر سال درج میگردد.

 کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیهر سال از پرداخت  50درصد مالیات متعلقه معاف خواهند بود( .تبصره « »3ماده  132قانون
مالیاتهایمستقیم)
 -99آیا شرایطی برای برخورداری از معافیت وجود دارد؟

تسهیالت و معافیتهای مالیاتی و گمرکی
الف .تسهیالت و معافیتهای مالیاتی
 -97منظور از معافیت مالیاتی چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

منظور از معافیت مالیاتی ،معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیتهای صنعتی،
معدنی و تولیدی میباشد .در ایران شرکتها مکلفند مالیات سود سهام را که بهعنوان مالیات اشخاص
حقیقی نیز تلقی میگردد ،در منبع کسر و به حوزه مالیاتی مربوطه پرداخت نمایند ( .ماده  132قانون
مالیات های مستقیم)
یگیرد؟
 -98معافیت های مالیاتی کدام است و در چه شرایطی تعلق م 
• معافیت مالیاتی بخش صنعت ،معدن و تولید:

بلی .معافیت مالیاتی برای بخشهای صنعتی و معدنی زمانی میسر است که واحدهای مربوطه
خارج از شعاع  120کیلومتری تهران و  50کیلومتری اصفهان و  30کیلومتری مراکز استانها و
شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت استقرار داشته باشند .شهرکهای صنعتی مستقر
در داخل این شعاع 30از شرط یاد شده مستثنی میباشند( .تبصره « »2ماده 132قانون مالیاتهای
مستقیم)
یگردد؟
 -100آیا استقرار واحدهادر مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوره معافیت مالیاتی م 

بلی 100 .درصد درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر میباشند به
مدت  10سال از معافیت مالیاتی برخوردار است( .ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم)
 -101آیا ازحیث بخشودگی مالیاتی تفاوتی بین واحدهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با

 درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی وخصوصی از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میـزان  80درصد و به مدت چهار سال و در
مناطق کمتر توسعه یافته به میزان  100درصد و به مدت  10سال از مالیات موضوع ماده  105این
قانون معاف هستند( .ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم) همچنین مطابق بند (ب) ماده  159قانون
برنامه پنجم تولید ،میزان معافیت مالیات واحدهای خدماتی و مبدل مناطق کمتر توسعه یافته تا
سقف مالیاتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی افزایش مییابد.
 آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای بازسازی ،توسعه ،نوسازی و یاتکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید درآن سال
مصرف گردد از  50درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود( .ماده  138قانون مالیات های مستقیم)

سایر مناطق سرزمین اصلی وجود دارد؟

از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
در واقع ،رفتار مالیاتی در مناطق ویژه و سرزمین اصلی یکسان است.
 -102آیا درآمد حاصل از صادرات نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است ؟

بلی100 .درصد درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده صنعتی و کشاورزی و صنایع
تبدیلی و تکمیل آن و  50درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهای غیر نفتی از پرداخت مالیات
معاف است( .ماده 141قانون مالیات های مستقیم) همچنین مطابق بند«ب» ماده  104قانون برنامه
پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات غیر نفتی و خدمات در طول برنامه پنجم
توسعه ممنوع است.
 -103معافیت مالیاتی ترانزیت کاال به چه صورت است؟

• معافیت مالیاتی بخش کشاورزی:

 درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسلو پرورش طیور ،صیادی و ماهیگیری و نوغانداری ،احیای مراتع و جنگلها و باغات و اشجار و
نخیالت بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف میباشد( .ماده  81قانون مالیات های
مستقیم)
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100درصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا
میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند ،از شمول مالیات معاف
است( .بند«ب» ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم).
تهایی که به واحدهای
تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عالوه بر معافی 
 -104آیا شرک 

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

263

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

یگیرد ،از معافیت یا بخشودگی مالیاتی دیگری
صنعتی و معدنی ،کشاورزی و گردشگری تعلق م 
نیز برخوردار می باشند؟

کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام
میگیرد ،معادل  10درصد از مالیات آنها بخشوده میشود ( .ماده  143قانون مالیاتهای مستقیم)
 -105معافیت های مالیاتی مرتبط با سرمایهگذاری کدامند؟

برخی از معافیتهای مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1380/11/27به شرح زیر
می باشد:
ماده  :67معافیت از مالیات در زمان اقاله یا فسخ تا  6ماه بعد از معامله
ماده  :69معافیت از مالیات به نقل و انتقال اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط
قیمت که ظرف  10سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه
و شهرسازی ،امور اقتصادی و دارایی تعیین نمایند. ...

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل های  5ستاره).
ماده  :134معافیت درآمد مدارس غیر انتفاعی ،دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و
مراکز نگهداری معلولین و باشگاههای دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی.
ماده  :136معافیت از پرداخت مالیات وجوه دریافتی بابت بیمه عمر که از طرف موسسه بیمه طی
قرارداد عاید ذینفع میشود.
ماده  :137هزینههای درمانی پرداختی جهت بستگان و همچنین حق بیمه عمر پرداختی هر
شخص حقیقی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد.
ماده  :138معافیت آن قسمت از سود ابزاری که جهت توسعه ،تکمیل و بازسازی مصرف شده
باشد.
ی که از محدوده آبریز کال به خارج از شعاع
تبصره 3ماده  :138معافیت ده ساله کارخانههای 
 120کیلومتری تهران منتقل می گردند.

ماده  :81معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ،دامپروری ،دامداری ،پرورش
ماهی و زنبور عسل ،پرورش طیور ،صیادی ،نوغان داری ،احیای مراتع و جنگلها ،باغات ،اشجار
از قبیل نخیالت.

ماده  :141معافیت  100درصد از درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده کاالی صنعتی
و محصوالت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و  50درصد درآمد حاصل از صادرات
سایر کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهداف کاالهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر
میشود.

ماده  :91معافیت از پرداخت حقوق بگیران که ش��امل رؤس��ا و اعضای مأموریتهای سیاسی
خارجی در ایران ...حقوق بازنشس��تگی و وظیفه و مس��تمری و ...هزینههای س��فر و فوقالعاده
مسافرت و. ...

بند ب ماده  :141معافیت  100درصد از درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت
ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر میشوند.

ماده  :84معافیت میزانی از درآمد یارانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران.

ماده  :91معافیت مسکن واگذاری در محل و  ....وجوه دریافتی از بیمه ،عیدی یا پاداش میزان
موضوع ماده ( )84هزینه معالجه ،حقوق پرسنل نیروهای مسلح و جانبازان انقالب
ماده  %50 :92مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته
ماده  :101معافیت مالیات بر درآمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده ()84
ماده  :107در مورد عملیات پیمانکاری ،درصورتی که کارفرما وزارتخانه ،مؤسسات و شرکتهای
دولتی یا شهرداریها باشند ،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به
مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده  :132معافیت فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی از درآمدهای حاصل از تاریخ شروع
بهرهبرداری.

ماده  :143معافیت معادل  10درصد مالیات شرکتهایی که در بورس پذیرفته شدهاند.
ماده  :145معافیت مالیاتی سود یا جوایز متعلق به سپردههای مختلف اشخاص نزد بانکهای
ایرانی و جوایز اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
ماده  :165بخشودگی معادل خسارت وارده درآمد مشمول مالیات مؤدی ناشی از سیل ،زلزله و
 ...و در مواردی بخشودگی یا تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیانی که بیش از  50درصد اموال آنان در
اثر حوادث مذکور از بین رفته است.
ماده  :168مزایای موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده بین جمهوری اسالمی
ایران و سایر کشورها.
ماده  :172معافیت کمکهای بالعوض واریزی به حسابهای تعیین شده توسط دولت و
همچنین وجوه پرداختی یا تخصیص جهت تعمیر و تجهیز ،احداث و تکمیل مدارس و . ...

تبصره  3ماده  :132معافیت  50درصد مالیات متعلقه هر سال کلیه تأسیسات ایرانگردی و
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ب .تسهیالت و معافیت های گمرکی

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

 - 111بر اساس ماده  35آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی برای

 - 106آیا امکان ورود مواد اولیه ب هصورت ترانزیت و بعد صدور آن ب هصورت کاالی ساخته شده

با برخورداری از معافیت گمرکی وجود دارد؟

بلی .به موادی که بهصورت ترانزیت و به قصد تولید وارد می شود معافیت گمرکی تعلق میگیرد.
چنانچه به هر دلیلی این عوارض در ابتدا دریافت شده باشد ،وجه دریافتی پس از صدور کاالی
تولیدی قابل استرداد میباشد.
 - 107ماشین آالت وتجهیزات دست دوم وارده به کشوردرگمرک به چه قیمتی ارزیابی می شود ؟

کلیه کاالهایی که به کشور وارد می شود به قیمت نو در گمرک ارزیابی میگردد و فقط ماشینآالت
و تجهیزات دست دومی که برای استفاده در خط تولید و بر اساس قانون سرمایهگذاری خارجی به
کشور وارد میشود ،به قیمت واقعی آن (قیمت دست دوم) ارزیابی میگردد.
تسهیالت ورود و اقامت

یگردد؟
چه کسانی روادید بلند مدت صادر م 

با عنایت به بندهای “الف” و “ب” ماده  35آئیننامه اجرائی قانون موصوف و بنا بر قانون کار و اقامت
و جلوگیری از تقابل ادارات مربوطه ،با عنایت به درخواست سرمایهگذار اصلی و اتباعی که در داخل
اشتغال دائم ندارند ،روادید بلند مدت تا سه سال و برای کسانی که قصد اقامت و اشتغال در طرحها
را دارند پس از دریافت روادید سه ماهه و رود ،طی مکاتبات بعدی جهت استفاده از بند “ب” ماده 35
آئین نامه اجرایی قانون فوق و دریافت پروانه کار و اقامت اقدام میگردد.
تنامه سازمان سرمایهگذاری خارجی مبنی بر اخذ روادید چه مدارکی برای
 - 112عالوه بر دعو 

اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه الزم است؟

عالوه بر نامه سازمان سرمایهگذاری با ذکر نوع روادید مدارک زیر نیز الزم است:
الف) نامه درخواست در سربرگ شرکت خطاب به اداره کل کنسولی؛
ب) تکمیل فرم شماره یک (مشخصات مهمان و میزبان)؛

کهای اقتصادی و فنی ایران چه تسهیالتی را در ارتباط با
 - 108سازمان سرمایهگذاری و کم 

یدهد؟
روادید ورود سرمای هگذاران و کارشناسان خارجی ارائه م 

سازمان سرمایهگذاری با معرفی سرمایهگذاران ،مدیران و کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک
آنها به وزارت امور خارجه ،امور مربوط به صدور روادید ،اعم از روادید یک بار ورود و یا مکرر سه ساله با
حق ورود و اقامت سهماهه در هر بار را تسهیل مینماید .سرمایهگذاران خارجی یا شرکتهای مشترک
میتوانند با ارسال فرم مشخصات افراد مورد نظر و ذکر چگونگی نیاز به حضور ایشان در ایران ،تقاضای
روادید نمایند .الزم به ذکراست که تسهیالت سازمان سرمایهگذاری بدان معنا نیست که برای اخذ ویزا
الزم است صرفاً از طریق این سازمان اقدام شود ،بلکه همگان میتوانند طبق مقررات جاری مستقیماً
به نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران درخارج مراجعه و درخواست روادید نمایند.
 - 109آیا تسهیالتی برای اقامت و صدور پروانه کار نیز وجود دارد؟

درص��ورت ضرورت س��ازمان س��رمایهگذاری تس��هیالت و کمکه��ای الزم را در این خصوص به
سرمایهگذاران خارجی ارایه خواهد داد.
یتوان روادید بلند مدت دریافت نمود؟
 - 110به چه صورت م 

بر اساس بند الف ماده  35آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و پس
ی که متضمن تایید
از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی و بر اساس درخواست سازمان سرمایهگذار 
سرمایهگذار بودن متقاضیان است ،و با ارائه مدارک الزم میتوان روادید بلند مدت صادر نمود.
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ج) تصویر گذرنامه تبعه خارجی؛
د) تصویر روزنامه رسمی شرکت و مجوز سازمان سرمایهگذار خارجی.
یباشد؟
 - 113مدت زمان اخذ مجوز روادید چقدر م 

پس از تکمیل مدارک حداکثر یک هفته کاری پاسخ الزم ارائه میگردد.
یپذیرد؟
 - 114تمدید روادید دریافتی در داخل کشور چگونه صورت م 

روادید یکبار ورود پس از انقضاء با نامه س��ازمان س��رمایهگذاری توس��ط پلیس مهاجرت قابل
تمدید میباشد.
 - 115آیا امکان تغییر نوع روادید دریافتی به روادید با حق کار در داخل کشور میسر می باشد؟

با تمهیدات انجام شده ،سرمایهگذاران در صورت حضور در داخل کشور و با ارائه نامه از سازمان
سرمایهگذاری مبنی بر درخواست تبدیل روادید ،پس از اخذ مجوز روادید با حق کار ،وزارت امور
خارجه طی نامه ای به پلیس مهاجرت ،نسبت به تبدیل روادید در داخل کشور اقدام خواهد نمود.
 - 116مدارک الزم جهت تبدیل روادید به روادید با حق کار را نام ببرید؟

الف) اصل و تصویر مجوز روادید با حق کار دریافتی از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی؛
ب) نامه سازمان سرمایهگذاری خطاب به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه؛
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ج) تصاویر گذرنامه اتباع خارجی (صفحه مشخصات ،صفحه روادید و صفحه مهر ورود به داخل
کشور) که گویای حضور شخص خارجی در داخل کشور باشد.
 - 117کد مشخصه روادید سرمایه گذاران چیست؟

از ابتدای سال  1392شمسی برای سرمایهگذاران خارجی روادید یکبار ورود بلند مدت با کد()I
مشخص و به صورت رایگان در نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور صادر میگردد.
 - 118معنای روادید یکبار ورود و یا مکرر با اقامت مشخص را توضیح دهید؟

فصل  - 11پرسش و پاسخهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

در قالب شرکت به ثبت رسیده در کشور مکلف به دریافت کارت بازرگانی میباشند .زیرا برای
مبادرت در امر صادرات و واردات ،داشتن کارت بازرگانی ضروری است.
 - 121آیا در فرآیند دریافت کارت بازرگانی حمایتی از سرمایه گذاران خارجی صورت می پذیرد؟

جهت تسهیل در فرآیند دریافت کارت بازرگانی ،اداره کل مقررات صادرات و واردات ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،به طور خاص به امور ایشان رسیدگی و پاسخگو می باشد.
 - 122مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی چند سال است؟

کسانیکه روادید یکبار ورود با هر مدت اقامت(مثال یکماه یا90روز) دریافت نمایند در مدت مقرر
اعتبار روادید می توانند به کشور وارد شده و در صورت خروج از مرز حتی در فاصله یک روزه روادید
مربوطه باطل و جهت ورود میبایست مجددا درخواست نمایند.

مدت اعتبار کارت بازرگانی یک ساله بوده لیکن تمهیداتی برای دارندگان کارت بازرگانی فعال و
خوش سابقه پیشبینی شده که می توانند از اعتبار چند ساله نیز استفاده نمایند .مالک تمدید و
تجدید کارت بازرگانی ،ارائه مفاصا حساب مالیاتی سالیانه است.

کسانیکه روادید مکرر یا کثیره السفر در یافت نمایند بایستی به مدت اقامتی که در هر بار میتوانند
داشته باشند دقت نمایند .به عنوان مثال اگر یک ماه یا سه ماه اقامت باشد ،قبل از اتمام آن بایستی
از کشور خارج و سپس بالفاصله به کشور وارد شوند تا مدت اعتبار روادید به اتمام برسد .در واقع در
مدت اعتبار روادید بارها میتوانند به کشور وارد شود مشروط بر اینکه مدت اقامت از زمان تعیین
شده تجاوز ننماید.

 - 123اتباع بیگانه نیز مکلف به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای دریافت کارت بازرگانی

صنعت ،معدن و تجارت
 - 119ورود ماشین آالت ،تجهیزات ،قطعات و مواد اولیه (سرمایه غیر نقدی) به ایران مستلزم

چه تشریفاتی است؟

الف -تهیه پرفرم معتبر؛
ب -ورود به سایت اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران  TPO.IRو انتخاب گزینه ثبت سفارش
و پر کردن فرم ثبت سفارش؛
پ -انتخاب گزینه سرمایهگذاری خارجی در فرم ثبت سفارش؛
ت -ارائه مدارک (فرم ثبت سفارش  +پروفرم +کارت بازرگانی) به سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان محل فعالیت؛
ث -اخذ تأییدیه سازمان صنعت ،معدن و تجارت (ثبت سفارش سرمایهگذاران خارجی صرفاً آماری
و بدون پرداخت هزینه است)؛
ج -ارائه تأییدیه به گمرکات جهت ورود قطعی کاال.
 - 120آیا سرمایهگذاران خارجی مکلف به دریافت کارت بازرگانی هستند؟
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هستند؟

اتباع بیگانه نیز مانند متقاضیان ایرانی ،مکلف به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه میباشند که
میبایست به تایید کنسولگری ایران در کشور متبوع آنان برسد.
 - 124آیا در زمینه ثبت سفارش سرمای هگذاران خارجی تسهیالتی وجود دارد؟

بلی ،سرمایهگذاران خارجی ثبت سفارش آماری می شوند و از پرداخت وجه حق ثبت سفارش
معاف میباشند.
 - 125آیا واردات ماشین آالت دست دوم سرمای هگذاران مجاز است؟

آنچه که مطلوب کشور و سیاستهای نظام است ماشین آالت دست اول و نو میباشد که البته در
صورت عدم تولید داخل ماشینآالت و تصویب کمیسیون ماده  1مقررات عمومی واردات و صادرات که
بسیار زمان بر و با رعایت شرایط سختگیرانه است ،امکان ورود ماشین آالت دست دوم نیز مجاز است.
 - 126آیا امکان سرمایهگذاری در بخش معادن ایران وجود دارد؟

بلی ،مشروط به تاسیس یک شرکت در ایران.
 - 127در کدام مرحله از فرآیند سرمایهگذاری خارجی لیست ماشین آالت را می بایست ارائه نمود؟

در هنگام تکمیل فرم تقاضای سرمایهگذاری خارجی ،لیست ماشین آالت جهت بررسی می بایست
ارائه شود.
نالمللی باشد و قصد عرضه آن کاال را در ایران
 - 128اگر سرمای هگذار خارجی دارای برند بی 

داشته باشد ،چه مراحلی را طی نماید؟
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ضمن مراجعه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت مدارک مربوط به
اجازه فعالیت نمایندگیها را دریافت کرده و پس از تکمیل و ثبت آن میتواند نسبت به عرضه کاالی
خود در ایران اقدام کند.
 - 129اجازه فعالیت فروشگا ههای زنجیر های از سوی کدام معاونت وزارت صنعت ،معدن و تجارت

یگردد؟
صادر م 

معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت متولی این امر بوده و مجوز فعالیت
فروشگاههای زنجیرهای توسط این معاونت صادر و بر فعالیت آنها نظارت خواهد نمود.
کهای صنعتی
تهای تولیدی دارای سرمای هگذار خارجی مکلفند در شهر 
 - 130آیا شرک 

فعالیت نمایند؟

یا توجه به امکانات (از قبیل خیابان سازی ،امنیت محیطی ،برق ،آب ،گاز ،تلفن و فاضالب و  )...و شرایط
مناسب شهرکهای صنعتی در ارائه خدمات مورد نیاز و سهولت و تجمیع واحدهای صنعتی ذیربط،
سیاست کلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،استقرار این واحدها در شهرکهای صنعتی میباشد.
 - 131چه مراحلی الزاما می بایست توسط فعالیت واحدهای تولیدی در وزارت صنعت ،معدن و

تجارت طی شود؟

الف) درخواست کتبی جهت اخذ مکان در شهرکها و ناحیههای صنعتی؛
ب) تکمیل مدارک در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان جهت اخذ پروانه تاسیس؛
ج) پرداخت هزینه های خرید مکان و طی نمودن مراحل قانونی و اداری جهت تحویل محل؛
د) تجهیز کارگاه و شروع به ساخت و ساز سوله ،سالنها و ساختمان اداری و ...؛
هـ) اخد کارت بازرگانی و واردات ماشین آالت و نصب آنها؛
و) گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و بازدید کارشناسان از مراحل و تایید آن؛
ز) اخذ پروانه بهرهبرداری همزمان با شروع به کار ماشین آالت از سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان؛
یبایست توسط فعالیت واحدهای معدنی در وزارت صنعت ،معدن و
 - 132چه مراحلی الزام ًا م 

تجارت طی شود؟

الف) مکان یابی و ارائه درخواست کتبی به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان؛
ب) أخذ موافقت اصولی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان؛
ج) مراجعه به اداره مهندسی و خرید و اخذ نقشه های هوایی و ژئوفیزیک معدن؛
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د) نمونهبرداری از محل معدن و آزمایش از نمونهها و مشخص کردن کانیهای موجود؛
هـ) درخواست کتبی پروانه اکتشاف (گزارش اکتشاف)؛
و) بازدید کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست از معدن و تهیه گزارش از عرصه و تعیین
پیشکار ،همزمان با گمانه زنی و ثبت دقیق میزان ذخیره کانیها؛
ز) تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آالت؛
ح) درخواست پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان؛
ت) نمونه برداری اولیه و درخواست بازدید کارشناسان از آن؛
ی) أخذ پروانه بهره برداری چند ساله (با توجه به میزان کانی موجود در معدن از  5الی  25سال
معدن واگذار و پروانه بهرهبرداری صادر میگردد).
یادآور است قانوناً هر فرد تنها میتواند یک معدن را به نام خود ثبت نماید .شرکتها از این قاعده
مستثنی هستند و میتوانند چندین معدن را در مالکیت داشته باشند.
با عنایت به اینکه ماشینآاالت معدنی در کشور تقریباً موجود میباشند ،پیشنهاد میشود از
امکانات داخلی استفاده کنند.
یگیرد؟
 - 133آیا به صادرات عوارضی تعلق م 

 90درصد کاالها فاقد عوارض میباشند و در مورد  10درصد باقیمانده نیز عموماً عوارض اندکی أخذ
میشود .اصوالً صادرات بر اساس تأمین نیازهای داخلی و عدم نیاز ،برنامهریزی و عوارض احتمالی در
نظر گرفته خواهد شد.
 - 134آیا فرآورده ها و مواد معدنی را می توان صادر نمود؟

سیاست کلی نظام عدم صدور مواد معدنی خام است .لیکن فع ً
ال مانع قانونی خاصی در این خصوص
ابالغ نشده است .موارد خاص از طریق اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اعالم و ابالغ عمومی میگردد.
 - 135آیا در تولیدات اولویتی وجود دارد؟

بلی بر اساس نیازها و کمبودها ،جدول اولویت تنظیم شده است و از طریق سایت بهینیاب و
پورتال وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.
 - 136آیا رعایت استاندارد در تولیدات الزامی است؟

بلی ،استانداردها اجباری بوده و کلیه تولیدکنندگان ملزم به رعایت آن میباشند .در این راستا
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،استانداردهای تکلیفی را ابالغ و بر حسن اجرای آن
نظارت دقیق و کامل دارد.
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 - 140آیا ایران عضویت در آژانس چند جانبه تضمین سرمایهگذاری ( )MIGAرا پذیرفته

تنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء
 - 137در حال حاضر ایران با چه کشورهایی موافق 

نها الزم االجرا است؟
نموده و کدامیک از آ 

تا قبل از انقالب اسالمی (سال  )1964ایران با دو کشور فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف امضاء نموده است که پس از پیروزی انقالب اقدامات ذیل در این خصوص صورت
گرفته است.
الف -کشورهایی که موافقتنامه موصوف با آنها الزم االجرا می باشد عبارتند از:
آفریقای جنوبی ،ارمنستان ،ازبکستان ،پاکستان ،ترکمنستان،ترکیه ،تونس ،چین ،سریالنکا ،سوریه،
قرقیزستان ،گرجستان ،لبنان ،بحرین ،سودان ،عمان ،کره جنوبی ،مالزی ،آذربایجان ،الجزایر ،قطر،
کویت ،اندونزی ،اردن ،آلمان ،فرانسه ،اوکراین ،روسیه ،بالروس ،سوئیس ،اتریش ،اسپانیا ،بلغارستان،
لهستان ،ونزوئال ،رومانی ،کرواسی ،عربستان ،تاجیکستان.
ب -کشورهایی که موافقتنامه موصوف با آنها امضاء شده و در جریان تصویب مجالس دو
کشور میباشد عبارتند از :زیمبابوه ،یمن ،سنگال ،مراکش ،کنیا ،عراق ،مونته نگرو ،بوسنی و
هرزگوین و مقدونیه.
ج-کشورهایی که موافقتنامه موصوف با آنها نهایی و پاراف شده است عبارتند از :ویتنام ،غنا،
آلبانی ،قبری ،چک ،بلژیک ،نروژ ،اسلواکی ،اکوادور و اسلونی.
د -کشورهایی که موافقتنامه موصوف با آنها در حال مذاکره و نهایی شدن است عبارتند از:
تانزانیا ،افغانستان ،فیلیپین ،تایلند ،اتیوپی ،سنگاپور ،موریس ،عربستان ،سعودی ،لیبی ،امارات متحده
عربی ،نیجریه و هند.
تنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایهگذاری امضاء نموده
 - 138ایران با چه کشورهایی موافق 

است؟

تاکنون با  54کشور موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری امضاء شده است که از این
تعداد  43موافقتنامه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و 11موافقتنامه نیز مراحل تصویب
نهایی را طی میکند.
تنامه چند جانبه ای نیز امضاء نموده است؟
 - 139آیا در زمینه سرمایهگذاری ،ایران موافق 

بلی .دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه تشویق ،تضمین و حمایت از سرمایهگذاری بین
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی و همچنین موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای عضو
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) ملحق شده است.
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بلی .دولت جمهوری اسالمی ایران به عضویت آژانس چند جانبه تضمین سرمایهگذاری ()MIGA
درآمده و امکان برخورداری از پوششهای تضمینی این آژانس طبق ضوابط مربوطه برای سرمایهگذاران
خارجی فراهم است .هر چند قانون سرمایهگذاری خارجی و موافقتنامههای دو جانبه و چند جانبه
سرمایهگذاری که جمهوری اسالمی ایران با کشورهای مختلف امضاء نموده ،حقوق سرمایهگذار
خارجی را در برابر خطرات غیر تجاری تحت پوشش قرار میدهد ،با این وجود عضویت در ()MIGA
امکان برخورداری از پوشش حمایتی مضاعف را برای سرمایهگذاران فراهم میسازد.
 - 141سرمای هگذار بالقوه خارجی الزم است ازچه قوانین و مقرراتی مطلع باشد؟

عالوه بر قانون سرمایهگذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن که تأمین کننده حقوق اساسی
سرمایهگذار خارجی است ،مطالعه قوانین ذیل نیز به سرمایهگذاران توصیه میشود:
• قانون تجارت (بخش شرکت های سهامی)؛
• مقررات صادرات و واردات؛
• قانون مالیات های مستقیم؛
• مقررات گمرکی؛
• قانون کار (به منظور اطالع از چگونگی استفاده از خدمات اتباع بیگانه).
• قانون ثبت عالئم و اختراعات (بمنظور اطالع از حقوق مالکیت های صنعتی و معنوی).
 - 142جهت صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی در راستای تسهیل در امر

سرمایهگذاری چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

پیرو ابالغ وزیر محترم تعاون،کار ورفاه اجتماعی در خصوص تفویض اختیار به استانها جهت
تشکیل «هیأت فنی اشتغال» ،مطابق با ماده  17آیین نامه اجرایی ماده  129قانون کار جمهوری
اسالمی ایران ،دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال در استانها موضوع تبصره
ماده فوقالذکر اصالح و به ادارات کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استانها جهت صدور ،تمدید و
تجدید پروانه کار با بررسی نمودار سازمانی حداکثر تا  100ردیف به جای  10ردیف قبلی تفویض
اختیار گردید که مطمئناً از این پس مشکلی برای صدور پروانه کار توسط ادارات کل تعاون،کار ورفاه
اجتماعی استانها وجود نخواهد داشت.
 - 143مراحل و زمانبندی صدور مجوز پروانه کار در مراکز استان ها ،در صورت تکمیل و ارائه

مدارک از سوی کارفرما به چه صورت است؟
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 .1تصویب /تمدید /افزایش و کاهش نمودار سازمانی ظرف مدت  5و حداکثر تا  10روز اداری؛
 .2روادید ورود با حق کار در صورت داشتن نمودار سازمانی ظرف مدت  7روز اداری؛

نمایی از شهرک صنعتی بیرجند

توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی

فصل  - 12فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی

 .3صدور پروانه کار ظرف مدت  5الی  7روز اداری؛
 .4تمدید پروانه کار با نمودار سازمانی ظرف مدت  5الی  7روز اداری ،بدون نمودار سازمانی
حداکثر ظرف مدت  15روز اداری؛
 .5تجدید پروانه کار با نمودار سازمانی ظرف مدت  5الی  7روز اداری ،بدون نمودار سازمانی حداکثر
تا  15روز اداری؛
 .6تغییر منطقه جغرافیایی محل اشتغال و نوع کار ظرف مدت  5الی  7روز اداری؛
 .7ابطال پروانه کار ظرف مدت  3روز اداری.
 - 144چنانچه شرکتی خواستار استفاده از خدمات تبعه خارجی باشد ،جهت تخصیص شماره

پروانه کار چه اقدامی باید انجام دهد؟

چنانچه درخواست شرکتهایی که خواستار استفاده از خدمات تبعه خارجی میباشند ،مورد
موافقت هیأت فنی اشتغال استانها قرارگیرد ،مسئول اتباع خارجی نام و مشخصات شرکت و تبعه را
به اداره کل اشتغال اتباع خارجی فکس و اداره کل در همان روز ظرف مدت یک الی  2ساعت شماره
پروانه کار را به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اعالم مینماید .الزم به توضیح است در
صورت راه اندازی کامل سیستم نرم افزار جدید ( ویندوز) اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ارتباط آن
با ادارات کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استانها ،شماره پروانه کار از طریق سیستم و بدون واسطه
در اختیار مراکز استانها قرار می گیرد.

فصل یازدهم :فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی

یتوانند بدون اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی ،شرکت ایرانی
 - 145آیا اشخاص خارجی م 

ثبت کنند؟

بله ،حسب قوانین و مقررات موضوع و جاری کشور ،اشخاص خارجی میتوانند بدون اخذ مجوز
سرمایهگذاری خارجی (مشابه زمانی که مجوز سرمایهگذاری خارجی اخذ کردهاند) شرکت ایرانی با
هر نسبت سهام تا  100درصد متعلق به خود ثبت نمایند.
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 پرورش شتر مرغ توام: عنوان پروژه
 طبس و نهبندان: محل اجرای پروژه
 تخم شتر مرغ و جوجه یک روزه، گوشت شتر مرغ: خدمت/محصول
 قطعه شتر مرغ توام525  احداث واحد: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
سال2 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبo  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
10500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه
Project Title: Ostrich Breeding
Project Location: Tabas & Nehbandan
Products/Services: Ostrich meat, egg and Day old chicks
Project Description: Construction of a combined 525 pieces of ostrich unit
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials):10,500
Project Type: Establishment
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 محصول کشاورزی خراسان جنوبی- زرشک

 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 فرآوری زرشک وکنسانتره زرشک: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
 شربت، مربا، رب، کنسانتره: خدمت/محصول
 فرآوری و بسته بندی با تکنولوژی روز: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبo  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
165981 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

 فرآوری خرما: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
 شیره و شکالت خرما، سرکه خرما، بسته بندی خرما: خدمت/محصول
 بسته بندی و فرآوری خرما با درنظر گرفتن تکنولوژی روز: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
93201 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

Project Title: Barberry processing, Barberry Concentrates
Project Location: Industrial Zone
Products / Services: Concentrated, paste, jam, syrup
Project Description: Processing and Packaging using modern technology
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 165,981
Project Type: Establishment

Project Title: Dates Processing
Project Location: Industrial Zone
Products / Services: Dates packaging, Dates vinegar, molasses and chocolate
Project Description: Dates Packaging and Processing with respect to modern technology
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 93,201
Project Type: Establishment

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی
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 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 خدمات سردخانه ای: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
 محصوالت باغی: خدمت/محصول
 نگهداری محصوالت باغی: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn  امکان سنجی: وضعیت پروژه
54731 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

 بسته بندی و قطعه بندی ماهی:عنوان پروژه
 منطقه صنعتی:محل اجرای پروژه
 قطعه بندی و بسته بندی ماهی:خدمت/محصول
 فرآیند عمل آوری و بسته بندی بر روی ماهی صید شده:شرح پروژه
- :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 :دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn  امکان سنجی: وضعیت پروژه
48500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Cold Storage Services
Project Location: Industrial Zone
Products / Services: Garden Products
Project Description: Maintenance of garden products
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 54,731
Project Type: Establishment

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Fish Packaging and Segmentation
Project Location: Industrial Zone
Products / Services: Fish Packaging and Segmentation
Project Description: Processing and Packaging the caught fish
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 48,500
Project Type: Establishmen

Photo Archive
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 تولید کود آلی: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 کود آلی کود ترکیبی: خدمت/محصول
 بسته بندی کود با تکنولوژی روز: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
21000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production of Organic Fertilizer
Project Location: Birjand
Products / Services: Organic fertilizer, Compound fertilizer
Project Description: The fertilizer packaging using modern technology.
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 21,000
Project Type: Establishment

Photo Archive

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب

 کشتارگاه صنعتی طیور: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
 گوشت بسته بندی شده: خدمت/محصول
 قطعه و بسته بندی گوشت: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
o  زمینn  امکان سنجی: وضعیت پروژه
38800 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

Project Title: Poultry Industrial Slaughterhouse
Project Location: Industrial Zone
Products / Services: Packed Meat
Project Description: Meat Packaging and Segmentation
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 38,800
Project Type: Establishment

Photo Archive
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 مرغ اجداد گوشتی: عنوان پروژه
 سربیشه، خوسف: محل اجرای پروژه
 تولید تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه مادر گوشتی: خدمت/محصول
 قطعه30000  احداث واحد به ظرفیت: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn  امکان سنجی: وضعیت پروژه
31500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

 تولید اتصاالت و لوازم آبیاری تحت فشار: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
 اتصاالت و لوازم آبیاری تحت فشار: خدمت/محصول
 تولید اتصاالت با تکنولوژی روز: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
120000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project: Broiler Chicken
Project Location: Khosf, Sarbishe
Products / Services: Production of fertilized eggs and day-old broiler breeder chickens.
Project Description: Construction of a capacity of 30,000 pieces unit
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 31,500
Project Type: Establishment

Photo Archive

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production of pressurized irrigation fittings and accessories
Project Location: Industrial Zone
Product / Service: Pressurized irrigation fittings and accessories
Project Description: Production of fittings using modern technology.
Access to domestic raw materials: Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 120,000
Project Type: Establishment

Photo Archive
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company: Sahlabad farm-corporation company

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 توسعه شرکت سهامی زراعی سهل آباد: عنوان پروژه
 روستای سهل آباد، شهرستان نهبندان، خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
) دامی، باغی،  تولیدی ( زارعی: خدمت/محصول
، منبع آبی17  با در اختیار گرفتن84  شرکت سهامی زراعی سهل آباد در سال: شرح پروژه
 لیتر در ثانیه آب تعیین شده این شرکت با دارا بودن منابع450  هکتار زمین و1200 بالغ بر
 میلیارد ریال در زیرساختهای تولیدی آمادگی احداث پروژه واحد21 فوق و هزینه کرد بالغ بر
. تن در روز ) را دارد200(  رأس) و کارخانه لبنی1000( گاوداری صنعتی
 تن محصوالت زراعی و دامی در سال2500 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾قرارداد تامین مالی
¾ قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
52339 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
32613 :سرمایه ثابت
19726 :سرمایه در گردش
3/7 : )منابع خارجی(میلیون یورو
2/3 :سرمایه ثابت
1/4 :سرمایه در گردش
 تکمیلی-  توسعه ای: نوع پروژه

 مرغ مادر تخم گذار: عنوان پروژه
 قاین،سربیشه،  بیرجند، خوسف: محل اجرای پروژه
 تولید تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه تخم گذار: خدمت/محصول
 قطعه50000  ایجاد واحد به ظرفیت: شرح پروژه
- : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
o  زمینn  امکان سنجی: وضعیت پروژه
52500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تأسیسی: نوع پروژه

 شرکت سهامی زراعی سهل آباد: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Sahlabad’s farm-corporation company Development
Project Location: Sahlabad, Nehbandan , South Khorasan
Products/Services: Producing (farming, gardening, livestock)
Project Description: Sahlabad’s farm - corporation company has been established
in 2005, with being provided 17 water sources, over 1,200 Acers land and 450 liter
of water per second. This company having these resources and spending an amount
of 21 billion Rials in productive infrastructure has readiness for construction of a
Dairy factory (200 tons per day) and an Industrial cattle breeding (1,000 cows).
Annual earnings capacity: 2,500 ton Animal and farming products (2,500,000 kg )
Access to domestic raw material: 100%
Construction Period of Time of time: 2 Years
Project Status : Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
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 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: laying mother hen
Project Location: Khosf, Birjand, Sarbishe, Qaen
Products / Services: Production of fertilized eggs and day old laying chicks
Project Description: Construction of a capacity of 50,000 pieces unit
Access to domestic raw material:Construction Timeframe: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
land o
Infrastructural Facilitieso
Capital Requirements (million rials): 52,500
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

 شرکت کشت و صنعت پدیده سبز بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Padideh-e-sabz e Birjand’s Agro-Industry Company

 توسعه شرکت کشت و صنعت پدیده سبز بیرجند: عنوان پروژه
 جاده کرمان15  خراسان جنوبی – بیرجند – کیلومتر: محل اجرای پروژه
 تولیدی (ترشیجات و شوری جات) و پرورش گاو گوشتی: خدمت/محصول
 تشکیل و با دارا بودن1388  شرکت کشت و صنعت پدیده سبز بیرجند درسال: شرح پروژه
 میلیارد ریال15  هکتار زیرساخت احداث گلخانه و هزینه کرد مبلغ35 یک حلقه چاه عمیق و
.آمادگی سرمایهگذاری در بخشهای احداث سازمانهای گلخانهای و تولیدات گلخانه ای را دارد
 تن واحد ترشیجات و شوری جات6000 : ظرفیت سالیانه
%80 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد مشارکت¾ قرارداد تامین مالیn مجوزهای قانونی
169950 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
37221 : سرمایه در گردش132729 :سرمایه ثابت
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها
Legal permissionsn
Partnership agreementn
Capital Requirements (million rials): 52,339
Fixed Capital : 32,613
Working Capital:19,726
Foreign resources (Million Euro): 3.7
Fixed Capital:2.3
Working Capital:1.4
Project Type: Expansion and completion

Project Title: Development of Padideh-e-Sabz of Birjand Agro-Industry Company
Project Location: Kerman Road 15 km - Birjand- South Khorasan
Products/Services: Producing (Marinades and Salinities) and Meat cattle breeding
Project Description: Established in 2005, Padideh-e-sabz of Birjand Agro-Industry
Company having a deep well and 35 Acers for construction of the green house and
spending 15 billion Rials is ready to invest in green house Productions.
Annual earnings capacity: 6,000 tons of marinades and salinities
Access to domestic raw materials: 80%
Construction Period of Time of time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilities n
Legal permissionsn
Partnership agreementn financing agreementn

Capital Requirements (million rials): 169,950
Fixed capital: 132,729
Working Capital: 37,221
Project Type: Expansion and completion
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Financing agreementn

 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company: Top Toos Company

Administration/Company: Isargaran Khoshab Farming-Corporation Company

 تولید و بسته بندی مواد غذایی: عنوان پروژه
 شرکت تاپ توس97715/664  خراسان جنوبی – فردوس – صندوق پستی: محل اجرای پروژه
 تولیدی و بسته بندی: خدمت/محصول
 مجموعه گروه غذایی شاد با هدف جذب مواد خام کشاورزی موجود در منطقه با: شرح پروژه
 نفر بصورت مستقیم و در زمینی به مساحت45  میلیارد ریال با اشتغال زایی30سرمایه ای بالغ بر
-2008 ، haccp، ISO 22000  متر مربع با اخذ گواهینامه های400  هکتار با زیر بنایی بالغ بر1
. شروع به فعالیت نموده است88  انگلستان در سالQAL  ازISO 9001
 تن7000 : ظرفیت سالیانه
%90 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 ماه18 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
30000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
20000 :سرمایه ثابت
10000 :سرمایه در گردش
15 : )منابع خارجی(میلیون یورو
0:سرمایه ثابت
15 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 توسعه شرکت سهامی زراعی ایثارگران خوشاب: عنوان پروژه
 خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – دشت خوشاب: محل اجرای پروژه
 تولیدی: خدمت/محصول
 منبع آبی12  تشکیل و دارای1385  شرکت سهامی زراعی ایثارگران خوشاب در سال: شرح پروژه
 این شرکت با هزینه کرد. لیتر در ثانیه آب در اختیار دارد350  هکتار زمین و1455 بوده که حدود
راس) و1000(  میلیارد ریال در زیر ساختهای تولیدی آمادگی احداث واحد گاوداری صنعتی22 مبلغ
.راس) را دارد300( واحد پرورش گوسفند
 تن محصوالت زراعی و دامی3000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال5 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد مشارکت¾ قرارداد تامین مالیn مجوزهای قانونی
37379 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
17246 : سرمایه در گردش20133 :سرمایه ثابت
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 شرکت تاپ توس: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production and packaginging of Food stuffs.
Project Location: Top Toos company- Post Box No: 97715/664 Ferdows- South
Khorasan
Products/Services: Producing and packaging.
Project Description: Shad Food group started to work in 2009 aimed at
attracting agricultural raw materials in the region with an investment of over 30
billion rials creating jobs for 45 people directly and a land area of 1 acre with
underlying totaled 400 square meters. So far the company has received license
22000 iso, haccp , and 2008-9001iso from the UK QAL.
Annual earnings capacity: 7,000 Ton
Access to domestic raw materials: 90%
Construction Period of Time of time: 18 month
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 شرکت سهامی زراعی ایثارگران خوشاب: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Development of Isargaran Khoshab Farming-corporation company.
Project Location: Plaine of khoshab-Birjand- South Khorasan
Products/Services Producing
Project Description: Isargaaran Khoshab Farming- corporation company
established in 2006 and has 12 water resources that provide 350 liter of water per
second covering around 1,455 Acers land. Spending an amount of 22 billion Rials
on producing infrastructures, this company has readiness for the construction of
Industrial cattle breeding unit (1,000 cows) and sheep breeding( 300 sheep).
Annual earnings capacity: Animal and farming products (300 ton)
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time of time: 5 years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilities n
Legal permissionsn
Partnership agreementn financing agreementn

Capital Requirements (million rials): 37,379
Fixed capital: 20,133
Working Capital: 17,246
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

 شرکت سهامی زراعی ایثارگران سرچاه عماری: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Isargaran-e-Sarchah-e-Ammary Farming
Corporation Company

 توسعه شرکت سهامی زراعی ایثارگران سرچاه عماری: عنوان پروژه
 منطقه سرچاه عماری-  شهرستان بیرجند- خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
 تولیدی: خدمت/محصول
 منبع15  تشکیل و دارای1386  شرکت سهامی زراعی ایثارگران سرچاه عماری در سال:شرح پروژه
 میلیارد ریال در زیر20  لیتر در ثانیه آب و هزینه کرد مبلغ320 هکتار زمین و1200 آبی که بالغ بر
.راس) را دارد3000(  راس) و پرواربندی300( ساختها آمادگی احداث واحد شتر داری صنعتی
 تن2000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
7804 :سرمایه ثابت
14743 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
6934 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها
Project Status : Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn Agreement with contractor n
Capital Requirements (million rials): 30,000
Foreign Resources (Million Euros): 15
Fixed Capital: 20,000
Working Capital: 10,000
Fixed Capital:0
Working Capital: 15
Project Type: Expansion and completion

Project Title: Devlopment of Isargaran Sarchah Ammary Farming- Corporation Company.
Project Location: Sarchah Ammary –South Khorasan
Products/Services : Producing
Project Description: Isargaran Sarchah Ammary Farming- Corporation Company
established in 2007 and has 15 water resources that provide 320 litre of water per
second covering around 1,200 Acres land. Spending an amount of 20 billion Rials on
infrastructures, it has readiness for the construction of an industrial camel husbandry
(300 camels) and a camel fattening unit( 3,000 camels).
Annual earnings capacity: 2,000 Ton
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time of time: 2 years
Project Status : Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreementn
Capital Requirements (million rials):14,743
Fixed Capital: 7,804
Working Capital: 6,934
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 کشتارگاههای صنعتی دام سبک و سنگین: عنوان پروژه
 در سطح استان خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
-  پوست- جگر- پیه- سیراب-  کله پاچه-  چربی-  استخوان- گوشت قرمز: خدمت/محصول
پودر خون
 با توجه به وجود دام سبک و سنگین در منطقه و همچنین ورود دامهای قانونی: شرح پروژه
از مرزهای شرقی این طرح در شهرستانهای مرزی از قبیل نهبندان سربیشه و همچنین
.بیرجند و درمیان از توجیه خوبی برخوردار میباشد
 متر مربع11000 :  مترمربع زیربنا30000 : وسعت طرح
 راس گوسفند500  راس گاو و گوساله و100 : ظرفیت روزانه
% 80 :بازار مصرف داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر88 : اشتغال
110000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 بسته بندی عسل: عنوان پروژه
 خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
 شیشه ای و دیگر اقالم بسته بندی، عسل پاکتی: خدمت/محصول
 گرم و در200  گرم در دنیا478  طبق آمار مصرف سرانه عسل در ایران: شرح پروژه
 سرانه مصرف در ایران دو برابر سرانه بین المللی. گرم است200 کشورهای صنعتی یک کیلو و
است از طرفی با توجه به کیفیت باالی عسل منطقه خراسان جنوبی بدلیل وجود شهد گیاهان
.دارویی از نظر اقتصادی نیز جزو اقالم صادراتی می باشد
 متر مربع871 : زیربنا
 مترمربع3000 : وسعت طرح
 تن100 : ظرفیت سالیانه
% 80 :بازار مصرف داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر13 : اشتغال
4000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

Project Title: Industrial slaughterhouse of livestock
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Meat – bone – fat – sheep’s head and trotters- tripe – suetliver- skin -blood meal
Project Description: Due to heavy and light livestock in the area as well as
legal livestock entering from the eastern borders, the project in the border cities
as Nehbandan and Sarbishe as well as Birjand and Darmian is well justified.
Project Extent: 30,000 m2
Constructed area: 11,000 m2
Daily capacity: 100 cow, 500 sheep
Domestic customer market: 80%
Access to domestic raw materials (million rials): 100%
Employment: 88 persons
capital Requirements (million rials):110,000
Project Type: Establishment

Project Title: Honey packaging
Project Location: South Khorasan
Products/Services : packet honey, glass bottle and other packing items
Project Description: According to statistics the per capita consumption of honey
in Iran is 478 grams, in the world 200 grams and in industrial countries about 1.2
kilogram. Per capita consumption is doubledn in Iran compared to the world per
capita consumption. Regarding the high quality of this province honey due to
medicinal herbs nectare, in economic terms it is also of exporting goods.
Project Extnet: 3000 m2
Constructed area: 871 m2
Annual earnings capacity: 100 Ton
Domestic customer market: 80%
Access to domestic raw materials (million rials):100%
Employment : 13 persons
Capiital requirements (million rials): 4,000
Project Type: Establishment

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی
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 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی
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 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 پرورش شترمرغ: عنوان پروژه
 خراسان جنوبی – شهرستانهای استان:محل اجرای پروژه
...  تخم شترمرغ و- جگر- پوست- بسته بندی گوشت:خدمت/محصول
 خراسان جنوبي با توجه به آب و هوای خشک و کم رطوبت بسیار مستعد برای:شرح پروژه
پرورش شتر مرغ بوده و پرورش دهنده با بيماريهاي خاص ماكيان باالخص مشکالت تنفسی
 و صنعتی کردن پرورش شتر مرغ.وگوارشی در دوران اولیه زندگی شترمرغ مواجه نخواهد گردید
. راندمان باال و مقاوم بودن به صرفه اقتصادی میباشد،به لحاظ هزینه کم
 متر مربع652 :  مترمربع زیربنا90000 :وسعت طرح
 قطعه425 :ظرفیت سالیانه
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
% 100 :بازار فروش داخلی
 نفر6 : اشتغال
1453/73 : سرمایه در گردش2216/91 : سرمایه ثابت3670/64 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 فرآوری گیاهان دارویی:عنوان پروژه
 در سطح استان خراسان جنوبی:محل اجرای پروژه
 تولید عرقیجات و اسانس: خدمت/محصول
) با توجه به وجود منابع سرشار گیاهان دارویی در این منطقه از کشور(خراسان جنوبی: شرح پروژه
که به عنوان پایتخت گیاهان دارویی شناخته شده است و نبود واحدهای مشابه در سطح استان لزوم
.ایجاد صنایع فراوری گیاهان دارویی درکلیه شهرستانهای استان امری ضروری به نظر میرسد
 متر مربع800 :  مترمربع زیربنا2000 : وسعت طرح
 تن2000 : ظرفیت سالیانه
% 50 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر10 : اشتغال
3000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Ostrich Breeding
Project Location: South Khorasan
Products/Services: Packed meat, skin, liver, ostrich eggs and ….
Project Description: South Khorasan is very apt for breeding ostrich due
to dry weather and less humidity which provides the grower with less facing
certain poultry diseases, digestion and respiratory problems especially in early
life. Ostrich farming industrialization in terms of low cost, high efficiency and
robustness is cost-effective..
Project Extent: 90,000 m2
Constructed area: 652 m2
Annual earnings capacity: 425 pieces
Status of prject: Feasibility studyn
Domestic customer market:100%
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 6 persons
Capital Requirements(million rials): 3670.64
Fixed Capital : 2216.91 Working Capital:1453.73 Project Type: Establishment
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 سازمان جهاد کشاورزی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Processing of Medicianl herbs
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Production of Herbs Essence
Project Description: Due to the rich resources of medicinal plants in this
region of the country (South Khorasan province), which is known as the
capital of medicinal plants and the lack of similar units in the area it seems
necessary to establish industrial processing units for medicinal plants all over
the province.
Project Extent: 2,000m2
Constructed area: 800 m2
Annual earnings capacity: 2,000 ton
Domestic customer market: 50%
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 10 persons
capital Requirements (million rials): 3,000
Project Type: Establishment
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 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company: Behravesh Aspian Shargh business research company

Administration / Company: Jihad Agriculture Organization of province

 تولید کود بیولوژیک ورمی کمپوست: عنوان پروژه
 استان خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
Eisenia کرم، ورمی کمپوست: خدمت/محصول
 گسترش مزارع و درختان میوه نیازمند،  نگهداری گلخانه ها،  برای حفظ گیاهان:شرح پروژه
 ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی.مواد آلی می باشیم
( است كه به خوبي تغيير فرمpeat) ورمي كمپوست ماده اي شبيه به پيت. می باشدEisenia fotida
. زهكشي و ظرفيت نگهداري رطوبت آن در حد عالي ميباشد، تهويه، تخلخل،يافته و ساختار
 تن1400 : ظرفیت سالیانه
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر10 : اشتغال
2128 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
299 :سرمایه در گردش
1829 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

 پرورش شتر: عنوان پروژه
 شهرستانهای استان- خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
 پوست و غیره- شیر- گوشت: خدمت/محصول
 در میان موجودات سازگار که می توانند مشکالت کم آبی و گرمای شدید و طاقت: شرح پروژه
فرسا و سرمای شدید و طوفان های شن و ماسه را تحمل کند و خود را با اين شرایط آب و هوایی ایران
 شتر سازگارترین حیوان با آب و هوای استان است و در دماهای بسیار باال با خوردن آب.تطبیق دهد
.های شور و بعضاً تلخ به حيات ادامه میدهد
 نفر شتر50 : ظرفیت سالیانه
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر مستقیم2 : اشتغال
600 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
360 : سرمایه در گردش240 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

Project Title: Production of Bio-Fertilizers, Wormy Compost
Project Location: South Khorasan Province
Products / Services: Wormy Compost, Eisenia worm
Project Description: To preserve the plants, maintenance of greenhouses, expanding
fields and fruit trees we need organic fertilizers. Wormy Compost is produced as the
result of a kind of earthworm biological activity scientifically called Eisenia fotida.
Wormycompost is similar to peat which is well-deformed and its structure, porosity,
aeration, drainage and water holding capacity is excellent.
Annual earnings capacity: 1400 tons
Project Status: Feasibility studyn
Domestic customermarket: 100%
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 10 persons
Capital Requirements (million rials): 2128 Fixed Capital :1829
Working Capital: 299
Project Type: Establishment

Project Title: Camel Breeding
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: packed meat, milk, skin and ….
Project Description: Among creatures that can tolerate problems of water
shortage, extreme heat, extreme cold and severe sand storms and adapt to the
climatic conditions of Iran, camel is the most compatible one with the climate
of the province that can survive at very high temperatures drinking salty and
sometimes bitter water.
Annual earnings capacity: 50 camel
Project Status: Feasibility studyn
Domestic customer market: 100%
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 2 persons directly
Capital Requirements (million rials): 600
Fixed Capital : 240
Working Capital: 360
Project Type: Establishment

 شرکت تحقیقاتی بازرگانی بهروش آسپیان شرق: شرکت/دستگاه اجرایی
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Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company : General Department of Veterinary

Administration / Company:

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 كشتارگاه صنعتي دام: عنوان پروژه
 نهبندان-  فردوس- شهرستان های بيرجند: محل اجرای پروژه
 گوشت قرمز و فرآورده هاي خام دامي: خدمت/محصول
 راس550  روزانه: ظرفیت روزانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر40 : اشتغال
 سال3 : دوره زمانی ساخت
30000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Industrial Livestock Slaughterhouse
Project Location: Birjand –Ferdows - Nehbandan
Products/Services: Raw animal products and meat
Annual earnings capacity: 550 sheep daily
Access to domestic raw material: 100%
Employment: 40 persons
Construction Period of Time of time: 3 years
Capital Requirements (million rials): 30,000
Project Type: Establishment

 کشت و صنعت آبیاران سبز خاوران: شرکت/دستگاه اجرایی

 تولید قارچ دکمه ای: عنوان پروژه
 استان خراسان جنوبی: محل اجرای پروژه
 ترشی و شوری قارچ، مربا، کنسرو،  بسته بندی: خدمت/محصول
 تن2000  تن برای تولید22  این مزرعه شامل دو بخش پرورش و تولید قارچ با ظرفیت:شرح پروژه
، کنسرو، قارچ مورد نیاز جهت تهیه محصوالتی نظیر قارچ بسته بندی شده، بخش تولید.در سال است
. پودر خشک و همچنین سس قارچ را فراهم می کند،  شوری، ترشی،مربا
 تن2000 : ظرفیت سالیانه
n  امکان سنجی:وضعیت پروژه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر10 :اشتغال
65614 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
11288 :سرمایه در گردش
54326 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production of button mushroom
Project Location: South Khorasan province
Products/Services: Packed, canned ,jam ,pickle and brininess mushroom
Project Description: This farm consist two part include growing and
manufacturing of mushroom with 22 ton capacity to produce 2000 ton annually.
manufacturing sector manufacture mushroom to products like packed mushroom,
vacuumed slice, canned, pickle, brininess and dry powder and also mushroom
sauce.
Annual earnings capacity: 2,000 tons
Project Status: Feasibility studyn
Domestic customer market: 100%
Access to domestic raw material: 100%
Employment: 10 persons
Capital Requirements (million rials): 65,614
Fixed Capital: 54,326
Working Capital : 11,288
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company: General Department of Veterinary

Administration/Company: General Department of Veterinary

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث كارخانه توليد و بسته بندي كود پاستوريزه: عنوان پروژه
 شهرستان های بيرجند و نهبندان: محل اجرای پروژه
 كود بسته بندي و پاستوريزه مرغي: خدمت/محصول
 تن100  روزانه: ظرفیت روزانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر10 : اشتغال
 سال1 : دوره زمانی ساخت
5000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production and packaging of pasteurized fertilizer plant construction
Project Location: Birjand & Nehbandan cities
Products/Services: Packaged and pasteurized poultry fertilizer
Annual earnings capacity: 100 ton daily
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 10 persons
Construction Period of Time of time: 1 years
Capital Requirements (million rials): 5,000
Project Type: Establishment

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث كارخانه توليد دارو و مكمل هاي درماني دام و طيور: عنوان پروژه
 شهرستان بيرجند: محل اجرای پروژه
 طيور و آبزيان، انواع دارو و مكمل هاي درماني دام: خدمت/محصول
 تن150  روزانه: ظرفیت روزانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر40 : اشتغال
 سال4 : دوره زمانی ساخت
50000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 هزار دالر100 : )منابع خارجی(میلیون یورو
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of medicines and health supplements for livestock
plant and poultry
Project Location: Birjand city
Products/Services: medicines and health supplements for livestock, poultry
and aquatics.
Daily capacity: 150 ton daily
Access to domestic raw material: 100%
Employment: 40 persons
Construction Period of Time of time: 4 years
Capital Requirements (million rials): 50,000
Foreign resources (Million $): 0.1
Project Type: Establishment
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Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company : General Department of Veterinary

Administration/Company : General Department of Veterinary

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 بيمارستان دامپزشكي: عنوان پروژه
 شهر بیرجند: محل اجرای پروژه
 انواع خدمات دامپزشكي: خدمت/محصول
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر8 : اشتغال
 سال2 : دوره زمانی ساخت
1000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Veterinary Hospital
Project Location: Birjand
Products/Services: Veterinary services
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 8 persons
Construction Period of Time of time: 2 year
Capital Requirements (million rials): 1,000
Project Type: Establishment

Photo Archive

 احداث كارگاه بسته بندي گوشت قرمز: عنوان پروژه
 شهرستان نهبندان: محل اجرای پروژه
 گوشت قرمز بسته بندي: خدمت/محصول
 تن15  روزانه: ظرفیت روزانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر20 : اشتغال
 سال1 : دوره زمانی ساخت
10000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of meat packaging workshop
Project Location: Nehbandan
Products/Services: Packed meat
Daily capacity: 15 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 20 persons
Construction Period of Time of Time: 1 year
Capital Requirements (million rials): 10,000
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Investment opportunities in agriculture in South Khorasan Province

Administration/Company : General Department of Veterinary

Administration/Company : General Department of Veterinary

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 آزمايشگاه دامپزشكي: عنوان پروژه
 شهر قاین: محل اجرای پروژه
 خدمات تشخيصي دامپزشكي: خدمت/محصول
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر2 : اشتغال
 سال1 : دوره زمانی ساخت
500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Veterinary laboratory
Project Location: Qaen
Products/Services: Veterinary Diagnostic Services
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 2 persons
Construction Period of Time of time: 1 year
Capital Requirements (million rials): 500
Project Type: Establishment

Photo Archive

 اداره کل دامپزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

 كلينيك و درمانگاه دامپزشكي: عنوان پروژه
 سرایان- آرین شهر- نهبندان-  سربیشه- شهرهای اسدیه– فردوس: محل اجرای پروژه
 خدمات درماني و مايه كوبي دام و طيور: خدمت/محصول
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 نفر4 : اشتغال
 سال1 : دوره زمانی ساخت
300 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Veterinary Clinic
Project Location: Asadiyeh,Ferdows,Sarbisheh,Nehbandan,Ariyanshahr and
Sarayan
Products/Services: Livestock and poultry care and inoculations
Access to domestic raw materials: 100%
Employment: 4 persons
Construction Period of Time of time: 1 year
Capital reqirements(million rials): 300
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Administration/Company: Kavir Tire Company

Administration/Company: Ferdows white cement company

 طرح توسعه کویر تایر: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 انواع تایر: خدمت/محصول
. اندازه که غالب آنها در کشور تولید نمیشود16  تولید تایر رادیال سیمی پیشرفته در:شرح پروژه
 نفر غیرمستقیم2500  نفر به صورت مستقیم و350 :اشتغال
 میلیون حلقه5/3 : ظرفیت سالیانه
%60 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%70 :بازار فروش داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n )... راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
80000 : سرمایه در گردش80000 : سرمایه ثابت:)سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
0 :سرمایه در گردش
59 :سرمایه ثابت
:)منابع خارجی(میلیون یورو
 تکمیلی-  توسعه ای: نوع پروژه

 احداث کارخانه سیمان سفید فردوس: عنوان پروژه
 شهرستان فردوس: محل اجرای پروژه
 سیمان سفید و رنگی: خدمت/محصول
 شرکت سیمان سفید فردوس در نزدیکی شهر فردوس استان خراسان جنوبی با: شرح پروژه
. تن می باشد700 ظرفیت روزانه
 تن165000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%60 :بازار فروش داخلی
 سال4 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
20000 : سرمایه در گردش280000 : سرمایه ثابت: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
0 :سرمایه در گردش
31 :سرمایه ثابت
: )منابع مالی خارجی(میلیون یورو
 تأسیسی: نوع پروژه

 شرکت کویر تایر: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Kavir Tire development plan
Project Location: Birjand
Products/Services: different types of Tire
Project Description: Advanced wired radial tire production in 16 sizes most
of them are not produced in the country.
Employment : 350 persons direct & 2,500 persons indirect
Annual capacity: 5.3 million tire rings
Access to domestic raw materials: 60%
Domestic customer market: 70%
Construction Period of Time of time: 3 Years
Project Status : Feasibility studyn landn
Infrastructural Facilities n
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):
FixedCapital : 80,000
Working Capital:80,000
Foreign resources (Million Euro): Fixed Capital:59 Working Capital:0
Project Type: Expansion and completion
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 شرکت سیمان سفید فردوس: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Constructon of Ferdows white cement factory
Project Location: Ferdows
Products/Services: white and color cement
Project Description: This is a new factory producing white cement, located near
ferdows , South Khorasan province with the daily production capacity of 700 tons
Annual capacity: 165,000 Tones/ years
Access to domestic raw material: 100%
Domestic customer market: 60%
Construction Period of Time of time: 4 Year after L.C
Project Status : Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 280,000 Working Capital:20,000
Foreign resources (Million Euro):
Fixed Capital:31 Working Capital:0
Project Type: Establishment
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Fixed Capital: 1,587,750 Working Capital: 60,143
Foreign resources (Million Euro):
Fixed Capital:286.1
Working Capital:2.56
Project Type: Establishment

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

 شرکت ذوب و شمش فردوس:  شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Ferdows melting and bullion company

 تولید فوالد: عنوان پروژه
 شهرستان فردوس: محل اجرای پروژه
 فوالد و ورق: خدمت/محصول
 تن از800000  مجوزهای قانونی برای تاسیس کارخانه با ظرفیت87/02/28  در تاریخ: شرح پروژه
 بر این اساس.هر دو نوع بلوم و ورق فوالدی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی صادر شد
 منطقه را مورد ارزیابی قرار دادند و در نهایت زمینی به7 کارشناسان منابع طبیعی فردوس و سرایان
 زمین انتخاب شده در مجاورت جاده. هکتار برای ساخت کارخانه فوالد به تصویب رسید500 مساحت
. کیلووات و کابل های مخابرات می باشد132  گاز و برق،  لوله آب،آسفالت
 تن800.000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%60 :بازار فروش داخلی
 سال5 : دوره زمانی ساخت
n  مجوزهای قانونیn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
60143 : سرمایه در گردش1587750 : سرمایه ثابت: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
2/56 :سرمایه در گردش
286/1 :سرمایه ثابت
:)منابع خارجی(میلیون یورو
 تاسیسی: نوع پروژه
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Project Title: Production of steel
Project Location: Ferdows
Products/Services: Steel and Plate
Project Description: Legal permissions were issued on May17,2008 to establish the
factory with the capacity of 800,000 tons of both Bloom and steel plate in Ferdows,
South Khorasan Province. accordingly, experts from Ferdows and Sarayan Natural
Resources Organization assessed 7 areas and eventually a land area of 500 hectares
for the construction of the steel factory was adopted. Selected land is adjacent to
the paved road, water tube, 132 KW electricity, gas and telecommunications cables.
Annual capacity: 800000 Ton
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 60%
Construction Period of Time of time: 5 Year
Project Status: Feasibility studyn
landn Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

310
355

 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

 تولید ماشین آالت حفر معدن: عنوان پروژه
 نهبندان: محل اجرای پروژه
. ...  دستگاه برش و، تولید انواع ماشین آالت معدنی از قبیل دستگاه حفاری: شرح پروژه
 نفر220 :اشتغال
 دستگاه1500 : ظرفیت سالیانه
% 30 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال650 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

 انواع لعاب کاشی و سرامیک: عنوان پروژه
 بیرجند: محل اجرای پروژه
 تولید لعاب کاشی و رنگدانه های سرامیک سازی جهت استفاده در صنایع کاشی و: شرح پروژه
.سرامیک با توجه به وجود کارخانجات متعدد کاشی و سرامیک در منطقه
 نفر45 :اشتغال
 تن4.000 : ظرفیت سالیانه
% 90 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%60 :بازار فروش داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
7000 :سرمایه در گردش
80000 : سرمایه ثابت: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production of Mining Machinery
Project Location: Nehbandan
Project Description: Producing all kinds of mining machinery, such as drilling,
cutting and ...
Employment : 220 persons
Annual capacity: 1,500 pieces
Access to domestic raw materials: 30%
Project Status :Infrastructural Facilities n landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 650
Project Type: Establishment

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Various glazed tile and ceramic
Project
Location: Birjand
Project Description: Production of tiles glaze and ceramic pigments used in
ceramicand tiles industry with regard to numerous factories in the area.
Employment: 45persons
Annual capacity: 4,000 Tons
Access to domestic raw materials: 90%
Domestic customer market: 60%
Construction Period of Time of time: 2 Years
Project Status: Infrastructural Facilities n landn Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital:80,000
Working Capital: 7,000
Project Type: Establishment
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 جرمها و مواد ویژه نسوز، تولید آجر:عنوان پروژه
 سربیشه:محل اجرای پروژه
. ...  منیزیتی و،  تولید انواع جرمهای نسوز دولومیتی:شرح پروژه
 نفر40 :اشتغال
 تن60000 :ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
n)...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین:وضعیت پروژه
 میلیارد ریال100 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی:نوع پروژه

 تولید الیاف کربن: عنوان پروژه
 قائنات: محل اجرای پروژه
 تولید الیاف از احتراق مواد سوختنی: شرح پروژه
 نفر80 :اشتغال
تن1000 : ظرفیت سالیانه
% 90 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )... راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال600 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production of bricks, masses and special refractory materials
Project Location: Sarbisheh
Project Description: Producing all kinds of dolomitic, magnesite refractories and ...
Employment: 40 persons
Annual capacity: 60,000 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Infrastructural Facilities n landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements (billion rials): 100
Project Type: Establishment

Photo Archive

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production of carbon fibers
Project Location: Qaen
Project Description: Production of fibers from fuel combustion
Employment: 80 persons
Annual capacity: 1,000 Tons
Access to domestic raw materials: 90%
Project Status: Infrastructural Facilities n
landn
Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements (billion rials): 600
Project Type: Establishment
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 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 توليد اسید فسفریک:عنوان پروژه
 فردوس:محل اجرای پروژه
 تولید اسید فسفریک قابل استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی:شرح پروژه
 نفر50 :اشتغال
 تن50000 :ظرفیت سالیانه
% 100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال140 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production of phosphoric acid
Project Location: Ferdows
Project Description: Production of phosphoric acid used in food and agriculture
Employment: 50 persons
Annual capacity: 50,000 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 140
Project Type: Establishment

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 تولید سیگارت با مشارکت شرکت دخانیات ایران: عنوان پروژه
 درمیان: محل اجرای پروژه
 معدن و تجارت، تولید انواع سیگارت با عنایت به مجوز وزارت صنعت: شرح پروژه
 نفر220 :اشتغال
 میلیارد نخ10 : ظرفیت سالیانه
% 80 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
n شريك داخليn )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
 میلیارد ریال450 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production cigarette in partnership with Iran tobacco
company.
Project Location: Darmian
Project Description: Production of cigarette types with regard to the authorization
of the Ministry of Industries and Mines
Employment: 220 persons
Annual capacity: 10 billion pcs
Access to domestic raw materials: 80%
Project Status: Local copartnern
Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 450
Project Type: Establishment
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 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 طرح تولید کامیون تحت برند معتبر: عنوان پروژه
 بیرجند: محل اجرای پروژه
 نفر500 :اشتغال
 دستگاه4000 : ظرفیت سالیانه
%50 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال1200 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Truck manufacturing (Under a well-known brand license)
Project Location: Birjand
Employment: 500 persons
Annual capacity: 4,000 pcs
Access to domestic raw materials: 50%
Project Status: Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 1,200
Project Type: Establishment

Photo Archive

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 توليد الیاف شیشه و محصوالت الیاف شیشه: عنوان پروژه
 نهبندان: محل اجرای پروژه
 تولید الیاف شیشه از سیلیس و با عنایت به وجود ذخایر غنی منطقه: شرح پروژه
 نفر70 :اشتغال
 تن2400 : ظرفیت سالیانه
% 100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
میلیارد ریال220 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project title: Production of glass fiber and glass fiber products
Project Location: Nehbandan
Project Description: Production of glass fibers from silica with regard to rich
region resources
Employment: 70 persons
Annual capacity: 2,400 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Infrastructural Facilities n landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 220 Project Type: Establishment
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 تولید ورق آلومینیومی کامپوزیتی: عنوان پروژه
 بیرجند: محل اجرای پروژه
 تولید ورق های آلومینیومی کامپوزیتی جهت استفاده در ساختمان سازی: شرح پروژه
 نفر50 :اشتغال
 متر مربع1000000 : ظرفیت سالیانه
%60 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال90 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

 فرآوری کرک و پشم: عنوان پروژه
 سربیشه: محل اجرای پروژه
 فراوری کرک و پشم با توجه به وجود گونه های ممتاز بزکرکی در منطقه سربیشه: شرح پروژه
 نفر80 :اشتغال
 تن1000 : ظرفیت سالیانه
% 100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال250 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

Project Title: Production of aluminum composite sheets
Project Location: Birjand
Project Description: Production of aluminum composite sheet for use in construction
Employment: 50 persons
Annual capacity: 1,000,000 sq. meters
Access to domestic raw materials: 60%
Project Status: Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 90
Project Type: Establishment

Project Title: Fleece and wool processing
Project Location: Sarbisheh
Project Description: Fleece and wool processing with regard to distinguished
species of woolen goat in Sarbisheh region
Employment: 80 persons
Annual capacity: 1,000 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 250
Project Type: Establishment

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی
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 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 آهک صنعتی: عنوان پروژه
 بیرجند و قائنات: محل اجرای پروژه
 تولید آهک به منظور تامین نیاز منطقه و همچنین استفاده در صنایع فوالد: شرح پروژه
 نفر60 :اشتغال
 تن100000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال120 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Industrial lime production
Project Location: Birjand, Qaenat
Project Description: Lime production to meet local needs as well as the steel industry
Employment: 60 persons
Annual capacity: 100,000 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 120
Project Type: Establishment
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 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 نفر100 :اشتغال
 تن100 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال30 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی:نوع پروژه
Project Title: Precious and semi-precious stone processing
Project Location: South Khorasan area
Employment: 100 persons
Annual capacity: 100 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilities n
landn
Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 30
Project Type: Establishment
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 فرآوری کرومیت:عنوان پروژه
 سربیشه:محل اجرای پروژه
 با عنایت به وجود معادن متعدد در منطقه:شرح پروژه
 نفر40 :اشتغال
 تن20000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال25 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

 فرآوری آنتیموان: عنوان پروژه
 نهبندان: محل اجرای پروژه
 نفر70 :اشتغال
 تن4000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال30 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Chromites processing
Project Location: Sarbisheh
Project Description: Considering the numerous mines in the area
Employment: 40 persons
Annual capacity: 20,000 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilities n landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 25
Project Type: Establishment

Photo Archive

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Antimony processing
Project Location: Nehbandan
Employment: 70 persons
Annual capacity: 4,000 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilities n
landn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 30
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Legal permissionsn

 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

 سنگبری سنگهای گرانیتی:عنوان پروژه
 نهبندان و سربیشه:محل اجرای پروژه
، علیرغم وجود معادن متعدد و غنی در منطقه به جهت نبود تجهیزات الزم در این خصوص: شرح پروژه
.سنگ های گرانیتی استان به استان های دیگر صادر می شود
 نفر40 :اشتغال
 تن200000 : ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
n  مجوزهای قانونیn  زمین:وضعیت پروژه
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
 میلیارد ریال75 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی:نوع پروژه

 تولید الیاف بازالت: عنوان پروژه
 بیرجند: محل اجرای پروژه
 تولید الیاف از سنگ بازالت و وجود ماده اولیه در منطقه: شرح پروژه
 نفر200 :اشتغال
 تن100 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال220 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Granite stone cutting
Project Location: Nehbandan, Sarbisheh
Project Description: In spite of numerous rich mines in the area due to
lack of the necessary equipment, the state Granite stone is exported to other
provinces.
Employment: 40 persons
Annual capacity: 200,000 Tons
Access to domestic raw materials:100%
Project Status: Infrastructural Facilities n landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 75
Project Type: Establishment

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production of Basalt fiber
Project Location: Birjand
Project Description: Basalt fiber production and raw material in the region
Employment: 200 persons
Annual capacity: 100 Tons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 220
Project Type: Establishment

Photo Archive
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فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade
CCGRP  لولههای کامپوزیت از رزین اپوکسی و الیاف شیشه:عنوان پروژه

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 بیلت استیل فردوس:عنوان پروژه
 فردوس:محل اجرای پروژه
 تن ساالنه800000  مجوز اجرای ساخت کارخانه با ظرفیت تولید87/02/28  در تاریخ:شرح پروژه
 معدن و تجارت استان،) بوسیله سازمان صنعت400000 برای تولید بیلت و شمش استیل( هر کدام
.خراسان جنوبی در فردوس صادر شده است
 تن800000 :ظرفیت سالیانه
 سال5 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمین: وضعیت پروژه
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
60143 : سرمایه در گردش1587750 :سرمایه ثابت
: )منابع خارجی مورد نیاز(میلیون یورو
3 : سرمایه در گردش286 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Ferdows Billet Steel
Project Location: Ferdows
Project Description: On May17,2008 Construction licenses for a factory
With an annual production capacity of 800,000 tons to produce steel billet and
bullion (each 400,000) in Ferows was issued by the Organisation of Industry,
Mine and Trade of South Khorasan.
Annual capacity: 800,000 tons
Construction Period of Time: 5 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:landn
Legal permissionsn Infrastructural Facilities o
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 1,587,750 Working Capital: 60,143
Foreign resources (Million Euro):
Fixed Capital : 286 Working Capital: 3
Project Type: Establishment

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 بیرجند:محل اجرای پروژه
 نفر170 :اشتغال
 تن100.000 :ظرفیت سالیانه
%90 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n)...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn مجوزهای قانونیn  زمین:وضعیت پروژه
 میلیارد ریال750 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Epoxy resin and glass fiber composite tubes CCGRP
Project Location: Birjand
Employment: 170 persons
Annual capacity: 100,000 Tons
Access to domestic raw materials: 90%
Project Status:Infrastructural Facilities n
landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials): 750
Project Type: Establishment

Photo Archive
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 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: Group of Knowledge Based firms Covenant

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

 گروه شرکتهای دانش بنیان میثاق:  شرکت/دستگاه اجرایی

 تولید انواع کرم های گیاهی: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
). . .  انواع کرم های گیاهی (جوان کننده و ضد چین و چروک و ضد لک و: خدمت/محصول
 کرمهای گیاهی سلولهای پوستی مرده را از بین میبرد و سلول های جوان جایگزین: شرح پروژه
 مانع از پیری پوست و چروك آن میگردد و سبب.شده بنابراین پوست را تازه و درخشان میسازد
افزایش قدرت جذب رطوبت پوست گردیده و پوست را انعطافپذیر ساخته بنابر این بهترین مرطوب
. همچنین در پیشگیری از بیماریهای پوستی موثر میباشد.كننده برای پوست میباشد
 تن165 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
% 70 :بازار فروش داخلی
 سال1 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n زمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
70000 : سرمایه در گردش43158/25 :سرمایه ثابت
 تکمیل و توسعه: نوع پروژه
Project Title: Produce all kinds Herbal creams
Project Location: Industrial Estate
Products/Services: Produce all kinds Herbal creams (skin rejuvenating and

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 تولید دارو و فرآورده های داروئی:عنوان پروژه
 بیرجند: محل اجرای پروژه
 تولید انواع دارو با منشا گیاهی و شیمیایی و تولید انواع داروهای نو ترکیب: شرح پروژه
 نفر180 :اشتغال
تن1500 : ظرفیت سالیانه
% 90 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn زمین: وضعیت پروژه
 میلیارد ریال150 :سرمایه ثابت مورد نیاز
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production of pharmaceuticals and medical products
Project Location:: Birjand
Project Description: Production of a variety of drugs of plant origin and
chemical composition and production of new drugs
Employment: 180 persons
Annual capacity: 1,500 Tons
Access to domestic raw materials: 90%
Project Status:landn Legal permissionsn
Infrastructural Facilities n
Fixed Capital Requirements( billion rials): 150
Project Type: Establishment

anti-wrinkle and anti-stain and...(.
Project Description: Herbal creams, dead skin cells destroyed and Replaced
by younger cells, thus making the skin fresh and glowing. It will prevent
the skin from aging and wrinkling and Increase the skin’s ability to absorb
moisture has been made flexible Thus is the best moisturizer for the skin.
Also effective in the prevention of skin diseases.
Annual capacity: 165 Ton
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 70%
Construction Period of Time of time: 1 Year
Project Status: Feasibility studyn
landn

Infrastructural Facilitiesn
Photo Archive
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

 گروه شرکت های دانش بنیان میثاق:  شرکت/دستگاه اجرایی
Administration/Company: Group of Knowledge Based firms Covenant

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 43,158.25
Working Capital: 70,000
Project Type: Expansion and completion

 فرآوری و بسته بندی زعفران: عنوان پروژه
 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
 سال) جهت صادرات و3( تولید پودر زعفران با ماندگاری باالی خواص طبیعی:خدمت/محصول
مصرف بازار داخلی شرح پروژه استفاده از این روش ماندگاری خواص طبیعی زعفران پودر زعفران
 قابل ذکر است که در این روش فرآیندی کلیه ناخالصیهای. سال افزایش میدهد3 تا بیش از
زعفران از قبیل موی سر وحتی پرز الیاف نخی که هنگام جمع آوری زعفران به دور کالله زعفران
.می پیچند جداسازی میگردد
 کیلوگرم در سال5173 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%90 :بازار فروش داخلی
 سال1 : دوره زمانی ساخت
n )... راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n زمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
:)سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
50000 : سرمایه در گردش43800 :سرمایه ثابت
 تکمیل و توسعه: نوع پروژه
Project Title: saffron powder with long-lasting natural properties
Project Location: Industrial Estate
Products/Services: Production of saffron powder with long-lasting natural

properties (3 years)

Photo Archive

Project Description: Using this method, the natural properties Saffron

powder, Saffron lasting more than 3 years increases. It is notable that
in this process, all Saffron impurities such as hair and even And even
Yarns lint When gathering Saffron furl around the saffron stigma.
Annual capacity: 5173 kg
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 90%
Construction Period of Time of time: 1 Year
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
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توانمندیها ،پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital:43,800
Working Capital: 50,000
Project Type: Expansion and completion

فصل  - 12فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

دستگاه اجرایی /شرکت  :گروه شرکت های دانش بنیان میثاق

Administration/Company: Group of Knowledge Based firms Covenant

عنوان پروژه  :تولید ،فرآوری و بسته بندی داروهای گیاهی
محل اجرای پروژه  :منطقه صنعتی
محصول/خدمت  :فرآوری و بسته بندی داروهای گیاهی انواع عرقیات ،اسانس ها ،روغن ها،
افشره ها و ضمادها و ....
ً
شرح پروژه  :داروهای شیمیایی میتواند ،عوارض جانبی بر جا گذارد كه بعضا از خود بیماری
نیز خطرناكتر هستند به همين دليل گرایش عمومی به استفاده از داروهای گیاهی و به طور
كلی فرآوردههای آنها رو به افزایش است.
ظرفیت سالیانه  2280 :تن
دسترسی به مواد اولیه داخلی %100 :
بازار فروش داخلی%75 :
دوره زمانی ساخت  1 :سال
وضعیت پروژه  :امکان سنجی nزمین  nامکانات زیربنایی(آب ،برق،راه و تلفن وn )...
قرارداد تامین مالیo
قرارداد مشارکتo
مجوزهای قانونی n
سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال) :
سرمایه ثابت43400 :
سرمایه در گردش40140/9 :
نوع پروژه  :تکمیل و توسعه
Project Title: Processing and packaging of herbal medicines
Project Location: Industrial Estate
Products/Services: Various distillates, essences, oils, juice or poultice,

Photo Archive

etc.

Project Description: Chemical medicines can be, on the side effects

where the leaves are sometimes more dangerous than the disease itself
Thus the general tendency to use herbal products are in general on the
rise.
Annual capacity: 2,280 Ton

Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 75%
Construction Period of Time of time: 1 Year
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

 گروه شرکت های دانش بنیان میثاق:  شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Group of Knowledge Based firms Covenant
LED  تولید چراغ های روشنایی: عنوان پروژه

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreement o Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 43,400
Working Capital: 40,140.9
Project Type: Expansion and completion

 منطقه صنعتی: محل اجرای پروژه
LED  انواع المپ و چراغهای روشنایی: خدمت/محصول
 با منبع نورLED  چراغ های،  برای جایگزینی المپ های فلورسنت و معمولی: شرح پروژه
 درصدی در مقایسه70  صرفهجویی قابل توجه. با فناوری مدیریت انرژی است، بسیار کم مصرف
50000  هزینه نگهداری اندک به دلیل داشتن عمر طوالنی. معمولی،با المپهای فلورسنت
 منبع نور. درصدی در هزینه برق با نصب کنترل خودکار سنسورهای نور70  صرفه جوئی.ساعت
 منبع نور بهینه شده کمتر از. کمتری تولید میکندCO2 سازگار با طبیعت که فاقد جیوه بوده و
. که توزیع یکنواخت نور و خیره کنندگی کمتری را برای آسایش چشم به همراه داردUGR19
 عدد6500000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%80 :بازار فروش داخلی
 سال1 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
oقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
42940 : سرمایه در گردش23060 :سرمایه ثابت
 تکمیل و توسعه: نوع پروژه
Project Title: Production of LED lighting lamps
Project Location: Industrial Estate
Products/Services: LED lighting lamps and lights
Project Description: To replace conventional fluorescent lamps, LED lamps
light source very low consumption, energy management technology. Significant
savings of 70% compared to fluorescent lamps, typical. Low maintenance costs
due to long lifetime of 50,000 hours. Save 70 percent on electricity costs by
installing automatic light sensors. Consistent with the nature of the light source
with no mercury, less CO2 is produced. optimized Less than UGR19 that has
Uniform distribution of light and less glare with comfort for eyes
Annual capacity: 6,500,000 pcs
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 80%
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

 شرکت تحقیقاتی بازرگانی بهروش آسپیان شرق: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Behravesh Aspian shargh Business research firm

) و سواریSUV ، واحد تولید خودرو (وانت:عنوان پروژه
 بیرجند:محل اجرای پروژه
 و سه مدل سواری) با مشارکتSUV  دو مدل، مدل خودرو (یک مدل وانت6  تولید:شرح پروژه
 در شروع تولید خودرو از طریق مونتاژ قطعات.دو کمپانی چینی جیلی و هيوانگهای صورت میگیرد
 پیش بینی شده است و مواد خام اولیه داخلی برای این مرحله فقط رنگ وCKD وارداتی به شکل
.الستیک می باشد
 نفر1495 :اشتغال
 خودرو70000  و50000 ، 30000  دوم و سوم به ترتیب با حداکثر ظرفیت، در فاز اول:ظرفیت سالیانه
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
%20 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
، امکانات زیربنایی(آبo مجوزهای قانونیn    زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
o )...راه و تلفن و،برق
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
1513892 :سرمایه در گردش
3538085 :سرمایه ثابت
: )منابع خارجی مورد نیاز(میلیون یورو
43/35 :سرمایه در گردش
41/5:سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها
Construction Period of Time of time: 1 Year
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 23,060 Working Capital: 42,940
Project Type: Expansion and completion

Project Title: Automobile Manufacturing ( Van, SUV and Passenger car)
Project Location: Birjand
Project Description: Manufacturing 6 car models (Van: one model , SUV
: two models and Passenger cars: 3 models) in partnership with two Chinese
companies ,Jilly and Hwang hai. At the start it is anticipated to produce vehicles
by assembling imported components in the form of CKD and domestic raw
materials at this stage arejust paint and tires.
Employment: 1495 persons
Annual capacity: 30,000 , 50,000 and 70,000 Automobiles in the first, second
and third phases, recpectively.
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 20%
Project Status: Feasibility studyn   Infrastructural Facilitieso
landn  
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی
Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

 شرکت تحقیقاتی بازرگانی بهروش آسپیان شرق: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Behravesh Aspian shargh Business research firm

 تولید پودر بنتونیت:عنوان پروژه
 سطح استان:محل اجرای پروژه
 موادشوینده و بهینه سازی،  فرآوری رنگ، پودر فرآوری بنتونیت برای کاشی:شرح پروژه
. سوخت های زیستی استفاده می شود
 نفر27 :اشتغال
 تن50400 :ظرفیت سالیانه
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn مجوزهای قانونیn  زمین:وضعیت پروژه
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
2163 : سرمایه در گردش12458 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها
Legal permissionso
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 3,538,085
Working Capital: 1,513,892
Foreign resources (Million Euro):
Fixed Capital : 41.5 Working Capital: 43.35
Project Type: Establishment

Project Title: Bentonite powder
Project Location: South Khorasan area
Project Description: Bentonite powders will be used for ceramic processing,
color processing, detergents and biofuels optimizations.
Employment: 27 persons
Annual capacity: 50,400
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilitieso landn Legal permissionsn
Fixed Capital Requirements( billion rials):
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 12,458
Working Capital: 2,163
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: Behravesh Aspian shargh Business research firm

Administration/Company: Behravesh Aspian shargh Business research firm

 تولید پودر سیلیس:عنوان پروژه
 سطح استان:محل اجرای پروژه
 تولید، تولید آجر آهکی، سرامیک، سفالگری، پودر سیلیس در ساخت شیشه:شرح پروژه
. پشم شیشه و رساناهای الکتریکی استفاده می شود، سیلیکات،سدیم
 نفر31 :اشتغال
 تن50400 :ظرفیت سالیانه
 سال1 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn مجوزهای قانونیo  زمین:وضعیت پروژه
:)منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
2054 : سرمایه در گردش20099 :سرمایه ثابت
 تاسیسی:نوع پروژه

 فرآوری آهک و تولید آهک هیدراته:عنوان پروژه
:محل اجرای پروژه
 در این کارخانه پودر آهک و آهک هیدراته تولید می ش��ود که در تولید اس��تیل و:ش�رح پروژه
 صنایع ش��یمیایی و،مس و روی و آهن مورد اس��تفاده قرار می گیرد و همچنین برای تصفیه آب
.نفتی کاربرد دارد
 نفر60 :اشتغال
 تن84000 :ظرفیت سالیانه
 سال1 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیo  زمین:وضعیت پروژه
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
8079 : سرمایه در گردش68455 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

 شرکت تحقیقاتی بازرگانی بهروش آسپیان شرق: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Silica powder production
Project Location: South Khorasan area
Project Description: Silica powder is used in the manufacture of glass,
ceramics, porcelain, limestone brick manufacturing sodium silicate, fiberglass
and electrical conductors .
Employment: 31 persons
Annual capacity: 50400 tons
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials:
Project Status: Infrastructural Facilitieso
lando
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 20,099 Working Capital: 2,054
Project Type: Establishment
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 شرکت تحقیقاتی بازرگانی بهروش آسپیان شرق: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Processing of lime and productionof Lime Hydrated
Project Location: South Khorasan area
Project Description: Lime and Lime Hydrated powder produced in this factory
is used in producing steel ,copper, zinc and iron and also for water refinery, oil
and chemical industry
Employment: 60 persons
Annual capacity: 84000 tons
Construction Period of Time:1 year
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status:Infrastructural Facilitieso
lando
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 68,455 Working Capital: 8,079
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: The province Industrial Zones Corporation

Administration/Company: Mehr industry development company

 تولید ترمینالهای الکتریکی:عنوان پروژه
 منطقه صنعتی:محل اجرای پروژه
 عدد200.000 :ظرفیت سالیانه
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
:)منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
10199 :سرمایه ثابت
1772 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه

 فرآوری سیلیس:عنوان پروژه
 سطح استان:محل اجرای پروژه
 تن50000 :ظرفیت سالیانه
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )... راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
nقرارداد تامین مالی
nقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
7000 : سرمایه در گردش22000 :سرمایه ثابت
: )منابع خارجی مورد نیاز(میلیون یورو
- : سرمایه در گردش0/8 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

 شرکت شهرکهای صنعتی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Production of electrical terminals
Project Location: Industrial Zone
Annual capacity: 200,000 pieces
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitieso
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 10,199
Working Capital: 1,772
Project Type: Establishment
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 شرکت توسعه صنعت مهر: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Silica Processing
Project Location: South Khorasan area
Annual capacity: 50,000 tons
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitieso
Legal permissionsn
Partnership agreementn Financing agreementn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 22,000
Working Capital: 7,000
Foreign resources (Million Euro):
Fixed Capital: 0.8
Working Capital: Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: The province Industrial Zones Corporation

Administration/Company: The province Industrial Zones Corporation

 شرکت شهرکهای صنعتی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

n)...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
oقرارداد تامین مالی

 بنتونیت فعال:عنوان پروژه
 منطقه صنعتی:محل اجرای پروژه
 تن5000 :ظرفیت سالیانه
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد مشارکت
o مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
40426 :سرمایه ثابت
3495 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه

Project Title: Activated bentonite
Project Location: Industrial Zone
Annual capacity: 5000 tons
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionso
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 40,426
Working Capital: 3,495
Project Type: Establishment
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 شرکت شهرکهای صنعتی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 تولید سیم و کابل آلومینیومی با مغزی فوالدی:عنوان پروژه
 منطقه صنعتی:محل اجرای پروژه
 تولید س��یم و کابل آلومینیوم��ی با مغزی فوالدی قابل جایگزینی ب��ا کابل های رایج با:ش�رح پروژه
هادی مسی
 تن200 :ظرفیت سالیانه
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
oقرارداد مشارکت
o مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
8553 :سرمایه ثابت
1791 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Production of aluminum cable with steel core
Project Location: Industrial Zone
Annual capacity: 200 tons
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitieso
Legal permissionso
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 8,553
Working Capital: 1,791
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن استان خراسان جنوبی

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan

Administration/Company: Setareh Kavir car service provider company

Administration/Company: The province Industrial Zones Corporation

 خدمات خودرویی ستاره کویر: شرکت/دستگاه اجرایی

 خدمات خودرویی:عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند:محل اجرای پروژه
 ارائه خدمات خودرویی:شرح پروژه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
% 60 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمین
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
oقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
10000 :سرمایه ثابت
6000 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه
Project Title: Car Services
Project Location: Birjand
Project Description: Providing Car Services
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 60%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento
Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 10,000
Working Capital: 6,000
Project Type: Expansion and completion
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 شرکت شهرکهای صنعتی استان: شرکت/دستگاه اجرایی

n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
oقرارداد تامین مالی

 چینی بهداشتی:عنوان پروژه
 منطقه صنعتی:محل اجرای پروژه
 تن800 :ظرفیت سالیانه
 سال2 :)دوره زمانی ساخت(سال
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
n  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
o قرارداد مشارکتo مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
38920 :سرمایه ثابت
5548 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه

Project Title: Hygienic porcelain
Project Location: Industrial Zone
Annual capacity: 800 tons
Construction Period of Time: 2 years
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionso
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 38,920
Working Capital: 5,548
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Administration/Company: Hadyeh Koohestan Mushroom

Administration/Company: Sima Sang Quhistan Cooperative

 تولید کمپوست:عنوان پروژه
 شهرستان فردوس:محل اجرای پروژه
 تن5000 :ظرفیت سالیانه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمین
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
oقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
12000 :سرمایه ثابت
8000 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 تولید انواع سنگ مصنوعی نما و کف:عنوان پروژه
 شهرستان قاین:محل اجرای پروژه
، جداول خیابانی، پله، نما، کف، سنگ مصنوعی، آجرنماها، تولید انواع موزائیک:شرح پروژه
.انواع نمادهای طبیعی بیرون با انواع اشکال حجمی
- :اشتغال
 متر مربع90.000 :ظرفیت سالیانه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
% 90 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبo  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
oقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
3755 :سرمایه ثابت
824 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 قارچ هدیه کوهستان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Compost Production
Project Location: Ferdows
Annual capacity: 5000 tons
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
land n
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital:12,000
Working Capital: 8,000
Project Type: Expansion and completion
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 تعاونی سیما سنگ قهستان: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Producing various facades and floor artificial stone
Project Location: Qaen
Poject Description: Producing various kinds of mosaic, rowlock, artificial
stone, floors, facades, stairs, street tables, and a variety of natural out symbols
in a variety of volumetric shapes.
Employment:
Annual capacity: 90,000 Sq meter
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 90%
Project Status: Feasibility studyn
lando Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 3,755
Working Capital: 824
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Administration/Company: Birjand Ba-Barkat Cooperative

Administration/Company: Bahar naranj-e Golshan cooperative

 تعاونی بیرجند بابرکت: شرکت/دستگاه اجرایی

n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
oقرارداد تامین مالی

 تولید مرغ مادر گوشتی:عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند:محل اجرای پروژه
 قطعه50.000 :ظرفیت سالیانه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
%70 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
10000 :سرمایه ثابت
20000 :سرمایه در گردش
 توسعهای – تکمیلی: نوع پروژه

Project Title: Production of broiler breeder
Project Location: Birjand
Annual capacity: 50000 pieces
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 70%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento   Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 10,000
Working Capital: 20,000
Project Type: Expansion and completion
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 تعاونی بهارنارنج گلشن: شرکت/دستگاه اجرایی

n )... راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
oقرارداد تامین مالی

 تولید روغن کنجد:عنوان پروژه
 شهرستان طبس:محل اجرای پروژه
 تن150 :ظرفیت سالیانه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
% 70 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد مشارکت
n مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
1500 :سرمایه ثابت
500 :سرمایه در گردش
 توسعهای – تکمیلی: نوع پروژه

Project Title: Production of sesame oil
Project Location: Tabas
Annual capacity: 150 tons
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 70%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento
Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 1,500
Working Capital: 500
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تعاون استان خراسان جنوبی

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Industrial investment opportunities in South Khorasan province

Administration/Company: Cooperative Silk hand woven carpet

Administration/Company: Shirg Koohestan Coperative

 تولید فرش دستباف:عنوان پروژه
 شهرستان بشرویه:محل اجرای پروژه
 متر مربع12000 :ظرفیت سالیانه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
% 80 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(محلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
nقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
7571 :سرمایه ثابت
164 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 پرورش شتر مرغ:عنوان پروژه
 شهرستان قاین:محل اجرای پروژه
 رأس100 :ظرفیت سالیانه
 سال1 :)دوره زمانی ساخت(سال
% 50 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
nقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
: )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
7571 :سرمایه ثابت
164 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه

 تعاونی فرش دستباف ابریشم: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Hand woven Carpet Production
Project Location: Boshruyeh
Annual capacity: 12000 sq meters
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 80%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Partnership agreemento
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 7,571
Working Capital:164
Project Type: Expansion and completion
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 تعاونی کوهستان شیرگ: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Ostrich Breeding
Project Location: Qaen
Annual capacity: 100 pieces
Construction Period of Time: 1 year
Access to domestic raw materials: 50%
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreementn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 7,571
Working Capital: 164
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش گردشگری استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش گردشگری استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasan

 صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اداره کل میراث فرهنگی: شرکت/دستگاه اجرایی

 صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اداره کل میراث فرهنگی: شرکت/دستگاه اجرایی

 ایجاد مجتمع سیاحتی تفریحی روستای ازمیغان: عنوان پروژه
 روستای ازمیغان- طبس: محل اجرای پروژه
 اقامتی و پذیرایی: خدمت/محصول
 ایجاد مجتمع سیاحتی و تفریحی: شرح پروژه
 نفر52 :اشتغال
 نفر300000 :ظرفیت سالیانه
100 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
100 :)بازار فروش داخلی(درصد
 سال3 : )دوره زمانی ساخت(سال
o)...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبo  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتo مجوزهای قانونی
 تاسیسی: نوع پروژه

 ایجاد منطقه نمونه گردشگری چشمه مرتضی علی: عنوان پروژه
 طبس: محل اجرای پروژه
 پذیرایی-  اقامتی: خدمت/محصول
 ایجاد مجتمع ساحتی و تفریحی: شرح پروژه
 نفر25 :اشتغال
 نفر500000 :ظرفیت سالیانه
o )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
o مجوزهای قانونی
 تاسیسی: نوع پروژه

Administration/Company:South Khorasan Administration of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism

Project Title: Construction of Azmighan recreational and resort complex
Project Location: Azmighan village-Tabas
Products/Services: Accommodation and catering
Project Description: Construction of a recreational and resort complex
Employment : 52 people
Annual capacity: 300000 people
Access to domestic raw materials:100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn lando Infrastructural Facilitieso
Legal permissionso
Partnership agreemento Financing agreemento
Project Type: Establishment
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Administration/Company:South Khorasan Administration of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism

Project Title: Construction of Morteza Ali Spring Tourism Sample Zone
Project Location:Tabas
Products/Services: Catering - Residental
Project Description: Construction of a recreational and resort complex
Employment: 25 people
Annual capacity: 500,000 people
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitieso
Legal permissionso
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

 صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اداره کل میراث فرهنگی:شرکت/دستگاه اجرایی

 صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اداره کل میراث فرهنگی:شرکت/دستگاه اجرایی

 كمپ كويرنوردي همت آباد زيركوه:عنوان پروژه
 شهرستان زیرکوه:محل اجرای پروژه
 احداث فضاهاي مورد نياز گردشگران و كويرنوردان:خدمت/محصول
، آالچيق، سرويس بهداشتي و نمازخانه، احداث كمپينگ شامل فضاهاي استراحت: شرح پروژه
 ورزشهاي كويري شامل شترسواري و رالي،... فضاهاي پذيرايي شامل رستوران و كافي شاپ و
.و مسابقات ماشين سواري كوير
 نفر در سال200.000  حداقل: ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 :دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
 تأسیسی:نوع پروژه

 كمپ كويرنوردي دهسلم:عنوان پروژه
 نهبندان:محل اجرای پروژه
 احداث فضاهاي الزم جهت استفاده گردشگران و كويرنوردان:خدمت/محصول
، آالچيق، سرويس بهداشتي و نمازخانه، احداث كمپينگ شامل فضاهاي استراحت: شرح پروژه
... فضاهاي پذيرايي شامل رستوران و كافي شاپ و
 نفر در سال500.000  حداقل: ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 :دوره زمانی ساخت
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
o مجوزهای قانونی
 تأسیسی:نوع پروژه

Administration/Company:South Khorasan Administration of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism

Project Title: Hemat Abad Desert trekking camp
Project Location: Zirkuh
Products/Services: Construction of necessary facilities for tourists
Project Description: Construction of camping areas covering rest positions,
restrooms and prayer room, Bower, food serving spaces including a restaurant
and a coffee shop ...and desert sports as camel riding, rally, and desert car racing.
Annual capacity: 200,000 persons.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn Agreement with contractorn
Project Type: Establishment
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Administration/Company:South Khorasan Administration of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism

Project Title: Deh-Salm Desert trekking camp
Project Location: Nehbandan
Products/Services: Construction of necessary facilities for tourists
Project Description: Construction of camping areas covering rest positions,
restrooms and prayer room, Bower, food serving spaces including a restaurant
and a coffee shop ...
Annual capacity: 500,000 persons.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitieso
Legal permissionso
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Administration/Company:South Khorasan Administration of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism

Administration/Company: Khezri Municipality

 صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، اداره کل میراث فرهنگی:شرکت/دستگاه اجرایی
 مجتمع آبدرمانی آبترش سربیشه:عنوان پروژه
 بخش مرکزی، شهرستان سربیشه:محل اجرای پروژه
 پذیرایی و تفریحی، اقامتی،  ارائه خدمات آبدرمانی:خدمت/محصول
 رستوران، احداث سوئیتهای اقامتی، احداث ساختمانهای اصلی مجتمع آبدرمانی: شرح پروژه
 نفر در سال1.000.000  حداقل: ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
16000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
1000 :سرمایه در گردش
15000 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه
Project Title: Sarbisheh sour water hydrotheraphy complex
Project Location: Sarbisheh central part
Products/Services: Hydrotheraphy, Residential, Catering and recreational service.
Project Description: Construction of Hydrotherapy complex main building,
Constraction of Residential suites and Restaurant.
Annual capacity: 1,000,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 Years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn Agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials):16,000
Fixed Capital:15,000
Working Capital:1,000
Project Type: Establishment

361
304

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

 شهرداری خضری:شرکت/دستگاه اجرایی

 کمپ گردشگری خضری:عنوان پروژه
 بخش نیمبلوک، شهرستان قاین:محل اجرای پروژه
 پذیرایی و تفریحی، ارائه خدمات اقامتی:خدمت/محصول
، احداث کمپ جهت استفاده مسافران و گردشگران شامل احداث آالچیقها:شرح پروژه
...  تاالر و غیره، رستوران،  سفره خانه،کافی شاپ
 نفر در سال2.000.000  حداقل:ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
¾قرارداد با پیمانکار
¾ قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
16000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
1000 :سرمایه در گردش
15000 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه
Project Title: Khezri Tourist camp
Project Location: Nimboluk - Qaen
Products/Services: Residential , cateringand recreational services.
Project Description: Construction of a camp for travelers and tourists,
including pavilions, coffee, coffee shop, restaurant, hall, etc ...
Annual capacity: 2,000,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 Years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn Partnership agreementn Agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials):16,000
Fixed Capital : 15,000
Working Capital:1,000
Fixed Capital:0 Working Capital:0
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Administration/Company: Fourg rural municipality

Administration/Company: Tourism Development Corporation of South
Khorasan

 دهیاری روستای فورگ: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث مجتمع تفریحی روستای هدف گردشگری فورگ: عنوان پروژه
 روستای فورگ، بخش مرکزی، شهرستان درمیان: محل اجرای پروژه
 تفریحی، پذیرایی،  ارائه خدمات اقامتی: خدمت/محصول
 شهربازی، رستوران، سوئیت، سفره خانه، احداث آالچیق: شرح پروژه
 نفر در سال500.000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
9000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
1000 : سرمایه در گردش
8000 : سرمایه ثابت
 تأسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of fourg recreational complex.
Project Location: Darmian-fourg
Products/Services: Residential, catering and recreational services.
Project Description: Construction of pergola, Suite , Restaurant , Amusement park
Annual capacity: 500,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 Years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):9,000
Fixed Capital : 8,000
Working Capital: 1,000
Project Type: Establishment
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 شرکت توسعه گردشگری خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 ستاره قاین3  هتل:عنوان پروژه
 بخش مرکزی، شهرستان قاین:محل اجرای پروژه
 پذیرایی،  ارائه خدمات اقامتی:خدمت/محصول
 ستاره در منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاین3  احداث هتل: شرح پروژه
 نفر پذیرایی800.000 ،  نفر شب اقامت3.000 : ظرفیت سالیانه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
72000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
2000 :سرمایه در گردش
70000 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه
Project Title: Qaen three star Hotel.
Project Location: Qaen central part
Products/Services: Residential and Catering services.
Project Description: Constraction of three star Hotel in Bouzarjomehr- Qaen
Tourism Sample Zone
Annual capacity: 3000 persons.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 Years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):72,000
Fixed Capital : 70,000
Working Capital: 2,000
Project Type: Establishmen
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فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Administration/Company: Pooyesh company of birjand

Administration/Company: Ferdows Municipality

 ایجاد منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند: عنوان پروژه
 بخش مرکزی، شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 تفریحی، پذیرایی، ارائه خدمات اقامتی: خدمت/محصول
، اقامتی، شامل المانهای تأسیساتی، ایجاد منطقه نمونه گردشگری بند دره: شرح پروژه
... پارکهای بازی و شهرسازی و، کافی شاپ، رستوران، هتل، تفریحی،پذیرایی
 نفر در سال2000000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 ساله3  فاز3  در: دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
nمجوزهای قانونی
220000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
20000 : سرمایه در گردش
200000 : سرمایه ثابت
 تأسیسی: نوع پروژه

 کمپ گردشگری تون فردوس: عنوان پروژه
 بخش مرکزی، شهرستان فردوس: محل اجرای پروژه
 تفریحی، پذیرایی، ارائه خدمات اقامتی: خدمت/محصول
 چایخانه، سوئیتهای اقامتی، احداث کمپ جهت استفاده مسافران شامل احداث رستوران: شرح پروژه
 نفر3000000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
16500 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
1500 : سرمایه در گردش
15000 : سرمایه ثابت
 تأسیسی: نوع پروژه

 شرکت پویش بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction of Birjand Band-e-Dareh tourism sample zone.
Project Location: Birjand
Products/Services: Residential, Catering and recreational services.
Project Description: Construction of Band-e-Dareh tourism sample zone,
covering residential, catering and recreational services; Restaurant , Coffee
shop, and Amusement park
Annual capacity: 2,000,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: in 3 phases- 3 year.
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):220,000
Fixed Capital : 200,000
Working Capital: 20,000
Project Type: Establishment
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 شهرداری فردوس: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Ferdows Toon Tourism Camp.
Project Location: Ferdows
Products/Services: Residential, Catering and recreational services.
Project Description: Construction of a camp for travelers and tourists,
including pavilions, coffee, coffee shop, restaurant, hall, etc ....
Annual capacity: 3000000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 Years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):16,500
Fixed Capital : 15,000
Working Capital: 1,500
Project Type: Establishment
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 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Investment opportunities in the tourism sector in South Khorasann

Administration/Company:South Khorasan Administration of Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism

Administration/Company: Qaen Municipality

 صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی،  اداره کل میراث فرهنگی: شرکت/دستگاه اجرایی

 کریمو- ایجاد منطقه نمونه گردشگری مصعبی: عنوان پروژه
 بخش مرکزی، شهرستان سرایان: محل اجرای پروژه
 تفریحی، پذیرایی، ارائه خدمات اقامتی: خدمت/محصول
 ایجاد منطقه نمونه گردشگری شامل احداث واحدهای اقامتی رستورانهای: شرح پروژه
...سنتی و غیرسنتی و پارکهای بازی و
 نفر در سال2.000.000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمین
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
nمجوزهای قانونی
150000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
50000 :  سرمایه در گردش100000 : سرمایه ثابت
 تأسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of Kerimo-Mosabi Tourism sample Zone.
Project Location: Sarayan
Products/Services Residential, catering, and recreational services.
Project Description: Construction of tourism sample zone, including
accomodation units, traditional and ordinary restaurants and amusement parks.
Annual capacity: 2,000,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 year.
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):150,000
Fixed Capital : 100,000
Working Capital: 50,000
Project Type: Establishment

367
298

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

 شهرداری قاین: شرکت/دستگاه اجرایی

 ایجاد منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر: عنوان پروژه
 بخش مرکزی، شهرستان قاینات: محل اجرای پروژه
 تفریحی، پذیرایی، ارائه خدمات اقامتی: خدمت/محصول
، شامل المانهای احداث هتل، ایجاد منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر قاین: شرح پروژه
... پارک های بازی و، تاالر پذیرایی، رستورانهای سن َتی و غیره، ویالهای تایم شیرینگ
 نفر در سال3000000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 ساله5  فاز3  در: دوره زمانی ساخت
n)...راه و تلفن و، برق، مکانات زیربنایی(آبn زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
220000 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
20000 : سرمایه در گردش200000 :سرمایه ثابت
 تأسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of Bouzarjomher Sample Tourism Zone.
Project Location: Qaen entral part
Products/Services: Residential , Catering and recreational Services .
Project Description: Construction of Qaen Bouzarjomher Sample Tourism
Zone covering Hotel, Time sharing villas, Traditional Restaurants, Catering
halls, and amusement parks
Annual capacity: 3,000,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 phases- 5 years.
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Capital Requirements (million rials):220,000
Fixed Capital : 200,000 Working Capital: 20,000
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: Union of Manufacturers and Weavers

Administration/Company: Union of Manufacturers and Weavers

 اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث نمایشگاه دائمی فرش دستباف: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 پایین آوردن، برای حفظ اشتغال موجود و باال بردن قدرت رقابت با دیگر کشورها: شرح پروژه
هزینهها و قیمت تمام شده و بعالوه انتقال سلیقه بازارهای هدف بصورت مستقیم و مداوم و
حذف واسطهها و ارائه و فروش مستقیم به بهای کارشناسی شده اجرای چنین طرحی ضروری
.ب ه نظر میرسد
 نفر غیر مستقیم50000  نفر مستقیم و100 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
) در فاز دوم و سوم%50 در فاز اول و%50( 20000 :)سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
%35  در هر فاز: آورده بخش خصوصی%40 : میزان تسهیالت بانکی%25 :کمک بالعوض
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of Carpet Permanent Exhibition
Project Location: Birjand
Project Description: To preserve existing jobs and enhance competitiveness with
other countries, lowering expenses and finished cost and also to transfer target
markets’ taste and eliminate middlemen and direct and ongoing peer-cost sales , it
seems necessary to implement such a plan.
Employment: 100 persons directly and 50,000 persons indirectly
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
Capital Requirements (million rials): 20,000 (50% -first phase and 50%
-second and third phases)
Grant: 25%
Banking facilities: 40% Brought by the private sector:
35% in each phase.
Project Type: Establishment

 اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 تجهیز و توسعه کارگاه های فرش دستباف: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 تولید فرش دستباف: خدمت/محصول
 احداث مجتمع و تجهیز کارگاه های قالیبافی: شرح پروژه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
100.000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Equipment and development of handmade carpet workshops
Project Location: Birjand
Products/Services: Handmade carpet
Project Description: construction and equipment of carpet workshops
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
Capital Requirements (million rials):100,000
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

 اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان استان: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Union of Manufacturers and Weavers

 آموزشگاه جامع حرف فرش دستباف استان: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 هزار بافنده و با داشتن حرف مختلف وابسته به فرش50  خراسان جنوبی با: شرح پروژه
 درصد تولیدات آن به ارزش90 یکی از مهمترین مراکز تولید فرشهای صادراتی است که
 آموزش صحیح بافت و انتقال. میلیون دالر در سال به خارج صادر می گردد20 تقریبی
سلیقه به بازار و آموزش صحیح خدمات فنی مرتبط و ارتقاء کیفیت آن ضمن حفظ اشتغال
موجود باعث باال رفتن کیفیت فرشهای تولیدی و در نتیجه باال رفتن قدرت رقابت تولیدات
.استان در بازارهای جهانی خواهد شد
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
1.500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
%25 :آورده بخش خصوصی
%25 :میزان تسهیالت بانکی
%50 :کمک بالعوض
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Comprehensive Institute of Carpet Jobs
Project Location: Birjand
Project Description: South Khorasan, with 50 thousand weavers and having
different related jobs is one of the most important centers of carpet production
for export , 90% of its which to the value of approximately $ 20 million per year
is exported. Weaving proper education and proper training and technical services
related to transmission of opinion to market as well as improving the quality of
products , increase production and competitiveness in the world markets.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
Capital Requirements (million rials): 1,500
Grant: 50% Banking facilities: 25 % Brought by the private sector: 25%
Project Type: Establishment
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 اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان استان: شرکت/دستگاه اجرایی
و شرکت تولیدی فرش برادران کامیابی

Administration/Company: Union of Manufacturers and Weavers and
kamyabi brothers carpet production company

 مجتمع تولید صادراتی و فروشگاه اینترنتی سفارش پذیر فرش دستباف استان: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 با عنایت به پیشرفت ارتباطات و لزوم استفاده از فناوریهای جدید در بازرگانی: شرح پروژه
و تولید و فروش و با توجه به اینکه رقبا از همه امکانات برای تسخیر بازار استفاده می کنند و
 بلکه،در صورت عدم توجه به این امر نه تنها امکان توسعه بازارمان را در دنیا نخواهیم داشت
.بازارهای موجود را نیز از دست خواهیم داد
 نفر غیر مستقیم50000  نفر مستقیم و60 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
6000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
%30 : آورده بخش خصوصی%50: میزان تسهیالت بانکی%20:کمک بالعوض
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: For export production center and online store receiving
handmade carpet orders
Project Location: Birjand
Project Description: Thanks to advances in communications and the necessity
of using new technologies in commercial production and sales, Considering
that the competitors use all features to capture the market, in case of not paying
attention to this fact we not only have no share in the world market but also we
will lose the existing markets.
Employment: 60 persons directly and 50,000 persons indirectly
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
Capital Requirements (million rials): 6,000
Grant: 20% Banking facilities: 50 % Brought by the private sector: 30%
Project Type: Establishment
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 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: Union of Manufacturers and Weavers

Administration/Company: Kosar-e Shargh Exports Testing

 ایستگاه توزیع مواد اولیه مرغوب فرش دستباف استان: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 حذف واسطه ها در ارائه مواد اولیه و تهیه مواد مرغوب جهت باال بردن کیفیت فرشهای: شرح پروژه
 با کمک بالعوض دولت در جهت ایجاد توزیع مواد اولیه مرغوب امکان آن فراهم.دستباف ضروری است
خواهد شد که اوالً مواد اولیه با قیمت تمام شده بدون هیچگونه سودی از سوی اتحادیه در اختیار بافنده
.قرار گرفته و وجه آن پس از اتمام فرش و فروش آن از بافنده أخذ گردد
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
2500 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
%35 :میزان تسهیالت بانکی
%65 :کمک بالعوض
 تاسیسی:نوع پروژه

 ایجاد آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت محصوالت صادراتی در مرکز استان: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 ارائه خدمات آزمایشگاهی و بازرسی از محموله های وارداتی و صادراتی در استان: خدمت/محصول
 فعالیت رسمی خویش را آغاز نموده و در حال حاضر در سه گروه88  آزمایشگاه از سال: شرح پروژه
، میکروبیولوژی و سلولزی فعالیت می نماید و سایر گروه ها شامل مصالح ساختمانی،کاالیی مواد غذایی
.نساجی و شیمیایی آماده پذیرش سرمایه گذار می باشد
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n زمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
20000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تکمیلی-  توسعه ای: نوع پروژه

Project Title: High Quality Carpet Raw Material Distribution Station
Project Location: Birjand
Project Description: Removal of intermediaries in providing raw materials and
supplying High quality products to enhance the quality of handmade carpets is
essential. With government grants for the distribution of raw materials, it would
be possible for the Raw material to be handed to the weavers by the Union at
the cost price with no extra charges and the be obtained when the carpet is
finished and sold.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
Capital Requirements (million rials): 2,500
Grant: 65%
Banking facilities: 35 %
Project Type: Establishment

Project Title: Exports Quality Control central Labratory
Project Location: Birjand
Products/Services: Laboratory services and inspection of import and export
cargo in the province
Project Description: Laboratory officially started its operations in 2009 is now
operating in three fields of food products, microbiologyand cellulosic; other
fields of activity including building materials, chemical,and textile is ready to
accept investors.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreementn
Capital Requirements (million rials): 20,000
Project Type: Expansion and completion

 اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان استان: شرکت/دستگاه اجرایی
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 شرکت آزمون صادرات کوثر شرق: شرکت/دستگاه اجرایی
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: Birjand Chamber of Commerce, Industry, Mines
and Agriculture

Administration/Company: Negin Stone Company

 معادن و کشاورزی بیرجند، اتاق بازرگانی صنایع: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث سالن مالقات تجار و بازرگانان: عنوان پروژه
) شهرستان سربیشه78  در محل گمرک رسمی ماهیرود ( میل: محل اجرای پروژه
 در حال تهیه طرح توجیهی و بررسی جهت تصویب به عنوان طرح هدایت صادرات: شرح پروژه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
5000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of Businessmen meeting hall
Project Location: Mahirud Custom Officials(Sarbisheh, Mill 78)
Project Description: Developing and monitoring plan for approval as exports
direction plan is getting prepared.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
Capital Requirements (million rials): 5,000
Project Type: Establishment

 شرکت سنگ نگین خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث پایانه صادراتی و نمایشگاهی سنگ و مواد معدنی:عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند:محل اجرای پروژه
 معرفی و ارائه انواع سنگ های معدنی استان و فراوری آنها جهت صادرات:خدمت/محصول
به کشورهای هدف
. مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران اخذ گردیده و مشارکت بخش خصوصی را میطلبد:شرح پروژه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
، امکانات زیربنایی(آبn  مجوزهای قانونیn  زمینn امکانسنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد مشارکتn )... راه و تلفن و،برق
84830 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
80631 :سرمایه ثابت
4199 :سرمایه در گردش
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه
Project Title: Construction of export and exhibition terminal of rock and minerals
Project Location: Birjand
Products/Services: Announcing and submitting a variety of ores and processing
them for exports to target countries
Project Description: license is granted by Trade Promotion Organization of
Iran and private sector participation is required.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn
Partnership agreementn
Capital Requirements (million rials): 84,830
Fixed Capital: 80,631
Working Capital:4,199
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: Provincial Exhibition Company

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت فروشگاه بزرگ: عنوان پروژه
 فردوس، قاین، شهرستانهای بیرجند: محل اجرای پروژه
 پارکینگ، انبار، ساخت سالن: شرح پروژه
 متر مربع500 :وسعت طرح
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%100 :بازار فروش داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
n  امکان سنجی: وضعیت پروژه
2000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
4000 :سرمایه ثابت
16000 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Department Store Construction
Project Location: Birjand, Qaen, Ferdows
Project Description: Construction of salon, store, parking
Project Extent: 500 m2
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 100%
Construction Period of Time: 2 Years
Project Status: Feasibility study n
Capital Requirements (million rials):20,000
Fixed Capital : 4,000
Working Capital:16,000
Project Type: Establishment
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 شرکت نمایشگاه های استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 استقرار نمایشگاه بین المللی استان در محل دائمی آن: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 کشاورزی استان و کشور و-  بازرگانی-  معرفی آخرین توانمندیهای صنعتی: خدمت/محصول
همچنین نمایشگاههای فرهنگی و تبلیغاتی
 نمایش��گاه بین المللی اس��تان تاکنون در محل موقت فعالیت نموده است و با: ش�رح پروژه
توجه به فضای محدود نمایش��گاه مقرر ش��ده است نمایشگاه به محل دائمی و در حاشیه شهر
.انتقال یابد
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمین: وضعیت پروژه
20000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
 توسعه ای – تکمیلی: نوع پروژه
Project Title: Permanent establishment in that State Fair
Project Location: Birjand
Products/Services: Introducing the latest industrial ,Business, and Agriculture
capabilities of the state and the country as well as cultural exhibitions and advertising
Project Description: So far the state International Exhibition has been
operating in temporary site and due to the limited space it is appointed to be
transferred to a permanent location in the suburb of Birjand.
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: landn Infrastructural Facilitiesn
Capital Requirements (million rials): 20,000
Project Type: Expansion and completion
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت سردخانه: عنوان پروژه
 نهبندان، شهرستانهای قاین: محل اجرای پروژه
 ارائه خدمات سردخانه ای: خدمت/محصول
 درخواست صدور مجوز تاسیس: شرح پروژه
 تن10000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%80 :بازار فروش داخلی
 سال5 :دوره زمانی ساخت
n  امکان سنجی:وضعیت پروژه
80000 : )سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Fridge construction
Project Location: Qaen , Nehbadan
Products/Services: Refrigeration services
Project Description: Establishmed licensing in progress
Annual capacity: 10,000 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 80%
Construction Period of Time: 5 Years
Project Status: Feasibility study n
Fixed Capital Requirements (million rials):80,000
Project Type: Establishment
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 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت سردخانه: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 ارائه خدمات سردخانه ای: خدمت/محصول
 درحال صدور مجوز تاسیس جهت ساخت سردخانه دو مرحله ای زیر و باالی: شرح پروژه
...  میوه و تره بار و،صفر درجه به منظور نگهداری مواد غذایی
 تن20000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%80 :بازار فروش داخلی
 سال5 :دوره زمانی ساخت
n  امکان سنجی: وضعیت پروژه
40000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
16000 :سرمایه ثابت
24000 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Fridge construction
Project Location: Birjand
Products/Services: Refrigeration services
Project Description: established license is under issuance to construct two
temperature kind of fridge including above and under zero in order to store food
, fruit and vegetable
Annual capacity: 20,000 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 80%
Construction Period of Time: 5 Years
Project Status: Feasibility study n
Capital Requirements (million rials):40,000
Fixed Capital : 16,000
Working Capital:24,000
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت انبار:عنوان پروژه
 فردوس، شهرستان قاین: محل اجرای پروژه
 تن2000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
) ( شهرستان فردوس%100 - ) (شهرستان بیرجند%80 :بازار فروش داخلی
 سال1 : دوره زمانی ساخت
8000 : )سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Storeroom Construction
Project Location: Qaen, Ferdows
Annual capacity: 2,000 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 80 %(Birjand) , 100%(Ferdows)
Construction Period of Time: 1 Year
Fixed Capital Requirements (million rials): 8,000
Project Type: Establishment

 ساخت انبار: عنوان پروژه
 شهرستان بیرجند: محل اجرای پروژه
 درحال صدور مجوز تاسیس: شرح پروژه
 تن6000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%80 :بازار فروش داخلی
 سال3 : دوره زمانی ساخت
n  امکان سنجی: وضعیت پروژه
25000 : )سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال
24000 :سرمایه ثابت
1000 :سرمایه در گردش
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Storeroom Construction
Project Location: Birjand
Project Description: Under Established Licensing
Annual capacity: 6,000 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 80%
Construction Period of Time: 3 Years
Project Status: Feasibility study n
Capital Requirements (million rials):25,000
Fixed Capital : 24,000
Working Capital:1,000
Project Type: Establishment

Photo Archive

381
284

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

380
285

		

		

 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش تجارت استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Investment Opportunities in the Business sector in South Khorasan

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

Administration/Company: The state organization of Industry, Mine and Trade

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت انبار:عنوان پروژه
 درمیان، شهرستان بشرویه:محل اجرای پروژه
 درخواست صدور مجوز تاسیس – احداث میدان میوه و تره بار: شرح پروژه
 تن1000 :ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
) (شهرستان درمیان%80 ، ) ( شهرستان بشرویه%100 :بازار فروش داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
¾  امکان سنجی:وضعیت پروژه
4000 : )سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Storeroom Construction
Project Location: Boshruyeh, Darmian
Project Description: Under Established Licensing - Construction of fruit and
vegetable market
Annual capacity: 1,000 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 100%(Boshruyeh) , 80%(Darmian)
Construction Period of Time: 2 Years
Project Status: Feasibility study n
Fixed Capital Requirements (million rials): 4,000
Project Type: Establishment

383
282

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

 معدن و تجارت استان، سازمان صنعت: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت انبار: عنوان پروژه
 شهرستان سربیشه: محل اجرای پروژه
 درخواست صدور مجوز تاسیس – بارانداز کاالهای صادراتی: شرح پروژه
 تن1000 : ظرفیت سالیانه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
%80 :بازار فروش داخلی
 سال4 :دوره زمانی ساخت
¾  امکان سنجی:وضعیت پروژه
4000 : )سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Storeroom Construction
Project Location: Sarbisheh
Project Description: Under Established Licensing – Exports Dock
Annual capacity: 1,000 tons
Access to domestic raw materials: 100%
Local/internal sale market: 80%
Construction Period of Time: 4 Years
Project Status: Feasibility study n
Fixed Capital Requirements (million rials): 4,000
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Administration/Company: Electricity Distribution Company

Administration/Company: Electricity Distribution Company

 ایجاد نیروگاههای تجدید پذیر خورشیدی: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 تولید برق: خدمت/محصول
 مگاواتی) ضمنا پس از بررسیهای10( احداث نیروگاه خورشیدی در سطح استان: شرح پروژه
. مجوز احداث توسط سازمان انرژی های نو کشور صادر می شود،فنی
 مگاوات ساعت21700 : ظرفیت سالیانه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال1 : دوره زمانی ساخت
n زمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
600000  حدود: )سرمایه ثابت مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 احداث مولدین مقیاس کوچک: عنوان پروژه
 شهرک صنعتی بیرجند: محل اجرای پروژه
 مگاوات25  تولید برق زیر: خدمت/محصول
) به ظرفیتCHP( احداث مولد مقیاس کوچک در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند: شرح پروژه
 پس از بررسیهای فنی، مگاوات15
 مگاوات ساعت100000 : ظرفیت سالیانه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال1 : دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمین: وضعیت پروژه
270000  حدود: )سرمایه ثابت مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 شرکت توزیع نیروی برق: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction of Renewable Solar power Stations
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Electricity Production
Project Description: Establishing Solar power plants in the province (10 MW)
.After performing technical investigations, legal permissions will be issued by
the country’s New Energies Organization.
Annual earnings capacity: 21,700 MW/h
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 1 year.
Project Status: Feasibility studyn landn
Fixed Capital Requirements (million rials): Around 600,000
Project Type: Establishment
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 شرکت توزیع نیروی برق: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction of Small Power Plants
Project Location: Birjand Industrial Zone
Products/Services: Under 25Mw Electricity Production
Project Description: Constructing small power plants in BirjandSpecial
economic zone of 15 Mw capacities after technical investigation is performed
Annual capacity: 100,000 MW/h
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 1 year.
Project Status: landn Infrastructural Facilitiesn
Fixed Capital Requirements (million rials): About 270,000
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Administration/Company: Power Distribution Company

Administration/Company: Electricity Distribution Company

 احداث نیروگاه سیکل ترکیبی فردوس: عنوان پروژه
 شهرستان فردوس: محل اجرای پروژه
 مگاوات برق320  تولید: خدمت/محصول
 جزء مصوبات سفر دوم هیئت محترم دولت به استان و مورد حمایت مقامات: شرح پروژه
 ضمنا پس از. استانی و وزارت نیرو(مجوز خرید تضمین برق تولیدی صادر شده است)می باشد
.بررسی های فنی مجوز احداث توسط سازمان توسعه برق ایران صادر خواهد شد
 مگاوات ساعت2.000.000 : ظرفیت سالیانه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال4 : دوره زمانی ساخت
2600000  حدود: )سرمایه ثابت مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 ایجاد نیروگاههای تجدید پذیر بادی: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 تولید برق: خدمت/محصول
 مجوز، ضمنا پس از بررسی های فنی، مگاوات10  احداث نیروگاه بادی به ظرفیت: شرح پروژه
.احداث توسط سازمان انرژیهای نو ایران صادر خواهد شد
 مگاوات ساعت25000 : ظرفیت سالیانه
% 100 :بازار فروش داخلی
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2 : دوره زمانی ساخت
400000  حدود: )سرمایه ثابت مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 شرکت توزیع نیروی برق: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction of Ferdows Combined Cycle plant
Project Location: Ferdows
Products/Services: Production of 320Mw electricity
Project Description: This Project is of the esteemed government board second
visit to the state approvals and supported by the provincial authorities and
the Ministery of Energy(guaranteed electricity purchase permit is issued) .
Meanwhile, after the technical review, Construction permits will be issued by
Iran Power Development Organization.
Annual capacity: 2,000,000 MW/h
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 4 year.
Fixed Capital Requirements (million rials): About 2,600,000
Project Type: Establishment
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 شرکت توزیع نیروی برق: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction of Wind Power Plants( Wind Farms)
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Electricity Production
Project Description: Establishing wind power plants in the province (10 MW)
.After performing technical investigations, legal permissions will be issued by
the country’s New Energies Organization.
Annual capacity: 25,000 MW/h
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 2 year.
Fixed Capital Requirements (million rials): Around 400,000
Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

 احداث تصفیه خانه فاضالب:عنوان پروژه
 شهر سربیشه:محل پروژه
 پساب تصفیه شده:محصول
 مدول و سه خط جریان با فرآیند تصفیه2  احداث یک باب تصفیهخانه فاضالب در:شرح پروژه
 هوادهی گسترده-لجن فعال
 متر مکعب1387000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
سال2 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمین:وضعیت پروژه
120000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

 احداث تصفیه خانه فاضالب:عنوان پروژه
 شهر قاین:محل پروژه
 پساب تصفیه شده:محصول
 مدول و سه خط جریان با فرآیند تصفیه2  احداث یک باب تصفیه خانه فاضالب در:شرح پروژه
 هوادهی گسترده- لجن فعال
 متر مکعب4745000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمین:وضعیت پروژه
150000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

Project Title: Construction of Wastewater treatment plant
Project Location: Sarbishe
Products: Treated Wastewater
Project Description: Construction of Wastewater treatment plant in 2 module
and 3 lines with Activated Sludge – Extended Aeration method
Annual capacity: 1,387,000 m3/year
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project status: land ■ Infrastructural Facilities ■
Fixed Capital Requirements (million rials): about 120,000
Project type: Establishment

Project Title: Construction of Wastewater Treatment plant
Project Location: Qaen
Products: treated Wastewater
Project Description: Construction of Wastewater treatment plant in 2 module
and 3 lines with Activated Sludge – Extended Aeration method
Annual capacity: 4,745,000 m3/year
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project status: land ■ Infrastructural Facilities ■
Fixed Capital Requirements (million rials): about 150,000
Project type: Establishment

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی
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 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

 اصالح شبکه و بهره برداری از شبکه توزیع آب:عنوان پروژه
 شهر طبس مسینا:محل پروژه
آب آشامیدنی:محصول
 کیلومتر اصالح شبکه و بهره برداری از آن35  اجرای:شرح پروژه
 مترمکعب400000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
سال3 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمین:وضعیت پروژه
25000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

 احداث تصفیه خانه فاضالب:عنوان پروژه
 شهر فردوس:محل پروژه
 پساب تصفیه شده:محصول
 مدول و سه خط جریان با فرایند2  احداث یک باب تصفیه خانه فاضالب در:شرح پروژه
 هوادهی گسترده- تصفیه لجن فعال
 متر مکعب4745000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمین:وضعیت پروژه
150000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی:دستگاه اجرایی

Project Title: Network Modification and operation of water distribution network
Project Location: Tabas Masina
Products: Project Description: The 35-kilometer network modification and
operation
Annual capacity: 400,000 m3/year
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project status: land ■ Infrastructural Facilities ■
Fixed Capital Requirements (million rials): about 25,000
Project type: Establishment
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 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی:دستگاه اجرایی

Project Title: Construction of Wastewater treatment plant
Project Location: Ferdows
Products: Treated Wastewater
Project Description: Construction of a wastewater treatment plant in 2
modules: activated sludge treatment process & extended aeration
Annual capacity: 4745,000 m3/year
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project status: land ■ Infrastructural Facilities ■
Fixed Capital Requirements (million rials): about 150,000
Project type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 اصالح شبکه و بهرهبرداری از شبکه توزیع آب:عنوان پروژه
 شهر حاجی آباد:محل پروژه
 آب آشامیدنی:محصول
 کیلومتر اصالح شبکه و بهره برداری از آن40  اجرای:شرح پروژه
 مترمکعب600.000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
سال3 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمین:وضعیت پروژه
30000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

 اصالح شبکه و بهرهبرداری از شبکه توزیع آب:عنوان پروژه
 شهر قهستان:محل پروژه
 آب آشامیدنی:محصول
 کیلومتر اصالح شبکه و بهرهبرداری از آن30  اجرای:شرح پروژه
 مترمکعب350000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
سال3 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق،امکانات زیربنایی (آب
n  زمین:وضعیت پروژه
22000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

Project Title: Network modification and operation of water distribution network
Project Location: Haji abad
Products: Project Description:Implementation of 40 km network modification
and exploitation.
Annual capacity: 600000 m3/year
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project status: land ■ Infrastructural Facilities ■
Fixed Capital Requirements (million rials): about 30,000
Project type: Establishment

Project Title: Network Modification and operation of water distribution network
Project Location: Quhistan
Product: Drinking water
Project Description: The 30-kilometer network modification and operation
Annual capacity: 350,000 m3/year
Access to domestic raw materials: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project status: land ■ Infrastructural Facilities ■
Fixed Capital Requirements (million rials): about 22,000
Project type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش حمل و نقل استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش نیرو استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

Investment Opportunities in Energy Sector in South Khorasan Province

Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Administration/Company: Water and Wastewater Company of South Khorasan

 شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل و نقل- وزارت راه و شهرسازی:شرکت/دستگاه اجرایی

 بافق-  بیرجند و اتصال به راه آهن سراسری مشهد-  احداث راه آهن زاهدان:عنوان پروژه
 مشهد-  بیرجند و اتصال به راه آهن سراسری بافق-  نهبندان-  زاهدان:محل اجرای پروژه
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
14000000: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Birjand - Zahedan Railway construction and connection to
Mashhad - Bafgh railroad
Project Location:Zahedan-Nehbandan- Birjand railway and connection to
mashhad-bafgh rails
Access to domestic raw materials:100%
Capital Requirements (million rials):14,000,000
Project Type:Establishment

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث تصفیه خانه فاضالب و شبکه جمع آوری فاضالب:عنوان پروژه
 شهر طبس:محل پروژه
 پساب تصفیه شده:محصول
 کیلومتر شبکه جمع آوری و یک باب تصفیه خانه فاضالب در200  احداث حدود:شرح پروژه
 هوادهی گسترده-  مدول با فرایند تصفیه لجن فعال2
 متر مکعب3600000 :ظرفیت سالیانه
%100 :بازار فروش داخلی
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال5 :دوره زمانی ساخت
n)... راه وتلفن، برق،امکانات زیربنایی(آب
n زمین:وضعیت پروژه
800000  حدود:)سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه
Project Title: Construction of wastewater treatment plant and wastewater
collection networks
Project Location: Tabas
Products: Treated wastewater
Project Description: Construction of 200 km of a wastewater collection
network and a wastewater treatment plant in 2 modules: activated sludge
treatment process & extended aeration
Annual capacity: 3600000 m3/year
Domestic raw material access: 100%
Domestic customer market: 100%
Construction Period of Time: 5 years
Infrastructural Facilities n
Project status: landn
Fixed Capital Requirements (million rials): about 800,000
Project type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش حمل و نقل استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش حمل و نقل استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

 شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل- وزارت راه و شهرسازی: شرکت/دستگاه اجرایی

 شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل و نقل- وزارت راه و شهرسازی: شرکت/دستگاه اجرایی

78  ميل-  درح-  احداث باند دوم سربيشه: عنوان پروژه
78  درح به سمت پايانه مرزي ميل-  محور سربيشه: محل اجرای پروژه
 راه ارتباطی وترانزیتی: خدمت/محصول
 کیلومتر130  احداث باند دوم به طول: شرح پروژه
%100 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال3 : )دوره زمانی ساخت(سال
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
1550000 : )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 قاين-  احداث باند دوم محور بيرجند:عنوان پروژه
 قاين-  محور بيرجند:محل اجرای پروژه
 راه ارتباطی وترانزیتی:خدمت/محصول
41 و38  کیلومتر که در قالب دو قطعه به طول های79  احداث باند دوم به طول: شرح پروژه
.کیلومتر در مرحله انتخاب پیمانکار میباشد
%100 :)دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال2 :)دوره زمانی ساخت(سال
n)...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
950000 :)منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی:نوع پروژه

Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Project Title: Construction of Sarbisheh-Doroh-Mill78 road second band
Project Location: Sarbisheh-Doroh towards Mill78 boundary terminal
Products/Services: Transit road
Project Description: Second band construction of 130 km
Access to domestic raw materials:100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionso
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials): 1,550,000
Project Type: Establishment
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Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Project Title: Construction of Birjand-Qaen road second band
Project Location: Birjand-Qaen road
Products/Services: Transit road
Project Description :Construction of the second band to a length of 79 km in
two pieces of 41 km and 38 km at the stage of selecting a contractor.
Access to domestic raw materials:100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsnPartnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials): 950,000
Project Type: Establishment

مرکزخدماتودبیرخانهستادسرمایهگذاریاستان
www.investin-sk.ir

396
269

 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش حمل و نقل استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش حمل و نقل استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

 شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل و نقل-  وزارت راه و شهرسازی: شرکت/دستگاه اجرایی

 شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل- وزارت راه و شهرسازی: شرکت/دستگاه اجرایی

 احداث باند دوم کمربندی فردوس: عنوان پروژه
 محور كمربندي فردوس: محل اجرای پروژه
 راه ارتباطی و ترانزیتی: خدمت/محصول
 دستگاه تقاطع3  کیلومتر و احداث17  احداث باند دوم کمربندی فردوس به طول: شرح پروژه
. غیرهمسطح و آسفالت باند موجود
%100 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال1 : )دوره زمانی ساخت(سال
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
n مجوزهای قانونی
320000 : )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 نهبندان-  احداث باند دوم بیرجند: عنوان پروژه
 نهبندان-  جاده بیرجند:محل اجرای پروژه
 کیلومتر از مبداء شهرستان165  عملیات باند دوم با مشخصات بزرگراه به طول: شرح پروژه
.بیرجند به طرف شهرستانهای سربیشه و نهبندان
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال5: دوره زمانی ساخت
n)...راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
1650000: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Project Title: Construction of Ferdows beltway second band
Project Location: Ferdows belt road
Products/Services: Transit road
Project Description: Construction of 17 kms of Ferdows beltway second band
and 3 not-leveled intersection and asphalt of the existing road
Access to domestic raw materials:100%
Construction Period of Time: 1 year
Project Status: Feasibility studyn
landn  Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento Financing agreemento
Capital Requirements (million rials): 320,000
Project Type: Establishment

Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Project Title: Construction of Birjand -Nehbandan road second band
Project Location:Birjand -Nehbandan
Project Description: The second band costruction with a length of 165
kilometers of highway between Birjand , Nehbandan and Sarbishe.
Access to domestic raw materials:100%
Construction Period of Time:5 Years
Project Status:Feasibility studyn
landn Infrastructural Facilitiesn
Capital Requirements (million rials):1,650,000
Project Type:Establishment

Photo Archive
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فرصتهای سرمایهگذاری بخش حمل و نقل استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the transportation sector in South Khorasan Province

 شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل- وزارت راه و شهرسازی: شرکت/دستگاه اجرایی

 وزارت راه و شهرسازی– شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل:دستگاه اجرایی شرکت

 احداث بزرگراه كمربندي شرقي بيرجند:عنوان پروژه
 زاهدان- قاين) و محور بيرجند-  حدفاصل سنگ بري سجيل (محور بيرجند: محل اجرای پروژه
...قرارگاه محمد رسول ا
 راه ارتباطی و ترانزیتی: خدمت/محصول
 كيلومتر25  احداث بزرگراه به طول: شرح پروژه
%100 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال1 : )دوره زمانی ساخت(سال
n)... راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبnزمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتnمجوزهای قانونی
350000 : )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 سه راهی راهداران-  خور-  خوسف- احداث باند دوم بیرجند:عنوان پروژه
 سه راهي راهداران-  خور-  محور خوسف:محل اجرای پروژه
 راه ارتباطی وترانزیتی:خدمت/محصول
 کیلومتر130  احداث باند دوم به طول:شرح پروژه
%100 :)دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال3 :)دوره زمانی ساخت(سال
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتn مجوزهای قانونی
1300000 : )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Project Title: Construction of Birjand eastern belt highway
Project Location: Between Sejil rock cutting (Birjand - Qaen road) and BirjandZahedan road(Mohammad Rasul Allah base) ...
Products/Services: Transit Road
Project Description: Highway construction of 25 km
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 1 year
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitiesn Legal permissionsn
Partnership agreemento
Financing agreemento
Capital Requirements (million rials): 350,000
Project Type: Establishment
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Administration/Company: Ministry of Roads and Urban Development Manufacturing and development of transportation infrastructure company

Project Title: Construction of the second band of Birjand - Khosf - Khor - Rahdaran
Three Way road
Project Location: Khosf- Khor - Rahdaran Three Way road
Products/Services: Transit road
Project Description: Construction of 130 Km of second band
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn   Infrastructural Facilitiesn
Legal permissionsn
Partnership agreemento
Financing agreemento
Capital Requirements (million rials): 1,300,000
Project Type: Establishment
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فرصتهای سرمایهگذاری بخش مسكن استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the housing sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the housing sector in South Khorasan Province

Administration/Company: South Khorasan Administration of Roads and
Urban Development

Administration/Company: South Khorasan Administration of Roads and
Urban Development

 واحد400  احداث مسكن مشاركتي در شهرستان بيرجند به تعداد: : عنوان پروژه
 شهرستان بيرجند: محل اجرای پروژه
 مسكن: خدمت/محصول
 واحد400  احداث مسكن مشاركتي در شهرستان بيرجند به تعداد: شرح پروژه
 هكتار2 : )وسعت طرح (مترمربع
%100 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
o )... راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn زمین
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتo مجوزهای قانونی
300000 : )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

 هكتار در شهرستان بيرجند435  آماده سازي مشاركتي به ميزان: : عنوان پروژه
 شهرستان بيرجند: محل اجرای پروژه
 مسكن: خدمت/محصول
 هكتار در شهرستان بيرجند435  آماده سازي مشاركتي به ميزان: شرح پروژه
 هكتار435 : )وسعت طرح (مترمربع
%100 : )دسترسی به مواد اولیه داخلی(درصد
 سال2 : )دوره زمانی ساخت(سال
o )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
oقرارداد تامین مالی
o قرارداد مشارکتo مجوزهای قانونی
1500000 : )منابع داخلی مورد نیاز(میلیون ریال
 تاسیسی: نوع پروژه

Project Title: Construction of 400 units of Participatory housing in Birjand
Project Location: Birjand
Products/Services: Housing
Project Description: Construction of 400 units of Participatory housing in Birjand
Project Extent: 2 hectares
ccess to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitieso
Legal permissionso
Partnership agreemento
Financing agreemento
Capital Requirements (million rials): 300,000
Project Type: Establishment

Project Title: Participatory preparation of 435 hectares in Birjand
Project Location: Birjand
Products/Services: Housing
Project Description: Participatory preparation of 435 hectares in Birjand
Project Extent: 435 hectares
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Infrastructural Facilitieso
Legal permissionso
Partnership agreemento
Financing agreemento
Capital Requirements (million rials):15,00,000
Project Type: Establishment

 اداره کل راه و شهرسازی استان: شرکت/دستگاه اجرایی
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فرصتهای سرمایهگذاری بخش بهداشت و درمان استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the health sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the health sector in South Khorasan Province

Administration/Company: State University of Medical Sciences and Health
Services

Administration/Company: State University of Medical Sciences and Health
Services

از دیگر فرصتهای سرمایهگذاری بخش بهداشت و درمان استان میتوان به موارد
:ذیل اشاره کرد
 آزمایشگاهی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، احداث کارخانجات تولید دارو-1
) ایجاد شهرکهای سالمت (درمانی اقامتی رفاهی وتوریستی-2
) توسعه و ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی (امداد هوایی-3
 راه اندازی دانشکدههای داروسازی و دندانپزشکی-4

 راه اندازی مرکز رادیو تراپی و شیمی درمانی:عنوان پروژه
 بیرجند:محل اجرای پروژه
 درمان بیماران سرطانی: شرح پروژه
 بیمار10.000  پذیرش حدود:ظرفیت سالیانه
1.000 : سرمایه در گردش35.000 : سرمایه ثابت36.000 :)سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
4 :)منابع خارجی(میلیون یورو
0 :سرمایه در گردش
4 :سرمایه ثابت
 تاسیسی: نوع پروژه

 خدمات بهداشتی و درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

ther investment opportunities in the healthcare sector can include the
followings:
1- construction of factories to produce medicines, medical equipment,
laboratory and health
2- Create a city of health (therapeutic residential and tourist amenities)
3 - Development and improvement of pre-hospital emergency (Air Rescue)
4 - Starting School of Medicine and Dentistry

Photo Archive

 خدمات بهداشتی و درمانی استان، دانشگاه علوم پزشکی: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Radiotherapy and Chemotherapy Center startup
Project Location: Birjand
Project Description: The treatment of cancer patients
Annual capacity: Approximately 10,000 patient admissions
Capital Requirements(million rials): 36,000
Fixed Capital : 35,000
Working Capital:1,000
Foreign resources(Million Euro): 4
Fixed Capital:4
Working Capital:0
Project Type: Establishment

Photo Archive
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فرصتهای سرمایهگذاری بخش محیط زیست استان خراسان جنوبی

Investment opportunities in the environmental sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the environmental sector in South Khorasan Province

Administration/Company: State General Directorate of Environmental Protection

Administration/Company: State General Directorate of Environmental Protection

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 طرح هاي احياء و تكثير پرندگان در اسارت: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 پرنده وحشي: خدمت/محصول
 متغير: ظرفیت سالیانه
 نفر10 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Plans for restoration and reproduction of birds in captivity
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: wild Birds
Annual capacity: Changing
Employment: 10 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
Project Type: Establishment

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان: شرکت/دستگاه اجرایی

 طرح هاي احياء و تكثير پستانداران در اسارت: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 پستاندار وحشي: خدمت/محصول
 متغير: ظرفیت سالیانه
 نفر10 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Plans for restoration and reproduction of mammals in captivity
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Wild mammals
Annual earnings capacity: Changing
Employment: 10 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Investment opportunities in the environmental sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the environmental sector in South Khorasan Province

Administration/Company: State General Directorate of Environmental Protection

Administration/Company: State General Directorate of Environmental Protection

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان:دستگاه اجرایی شرکت

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان:دستگاه اجرایی شرکت

 احداث باغ وحش: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 باغ وحش: خدمت/محصول
 متغير: ظرفیت سالیانه
 نفر5 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Construction of Zoo
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Zoo
Annual capacity: Changing
Employment: 5 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
Project Type: Establishment

Photo Archive

 طرح هاي مديريت قرق هاي اختصاصي: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 قرق اختصاصي: خدمت/محصول
 متغير: ظرفیت سالیانه
 نفر20 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
 تاسیسی: نوع پروژه
Project Title: Specefic Grazing exclusion management plan
Project Location: South Khoassan areaa
Products/Services: Specefic Grazing exclusion
Annual capacity: Changing
Employment: 20 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Investment opportunities in the environmental sector in South Khorasan Province

Investment opportunities in the environmental sector in South Khorasan Province

Administration/Company: State General Directorate of Environmental Protection

Administration/Company: State General Directorate of Environmental Protection

 راه اندازي آزمايشگاه هاي معتمد: عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 خدمات آزمايشگاهی: خدمت/محصول
 متغير: ظرفیت سالیانه
 نفر5 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
 تاسیسی: نوع پروژه

 ايجاد كارگاههاي تاكسيدرمي:عنوان پروژه
 سطح استان: محل اجرای پروژه
 خدمات كارگاهی:خدمت/محصول
 متغير: ظرفیت سالیانه
 نفر3 :اشتغال
%100 : دسترسی به مواد اولیه داخلی
n امکان سنجی: وضعیت پروژه
 تاسیسی: نوع پروژه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان:شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Commissioning of Motamid labs
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Laboratory services
Annual capacity: Changing
Employment: 5 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Type: Establishment

Photo Archive

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان:شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Taxidermy workshop set up
Project Location: South Khorasan area
Products/Services: Workshop servicing
Annual capacity: Changing
Employment: 3 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Project Status: Feasibility studyn
Project Type: Establishment

Photo Archive
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Investment Opportunities for Sports Sector in South Khorasan

Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

 مجموعه شهر بازی سرپوشیده و رستوران گردان:عنوان پروژه
 بیرجند:محل اجرای پروژه
 ارائه خدمات تفریحی وگردشگری:خدمت/محصول
، اتاق رنگ آمیزی و گریم، خانه بازی، اجرای برنامه های موزیکال و نمادهای متحرک:شرح پروژه
 اجرای موسیقی محلی شبانه همراه با غذاهای اصیل ایرانی و خارجی،کارگاه خالقیت و ایده پردازی
با توجه به فقدان امکانات تفریحی و گردشگری در این منطقه با رشد هرم سنی جمعیت کودک
.و نوجوان که مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی نیز قرار خواهد گرفت
29615 :)درآمد سالیانه به طور متوسط(میلیون ریال
% 100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3:دوره زمانی ساخت
n )... راه و تلفن و، برق،امکانات زیربنایی(آب
n زمین
n امکان سنجی:وضعیت پروژه
n قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
26961 :) سرمایه در گردش(میلیون ریال24890 :)سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
 تأسیسی:نوع پروژه

 اجرای طرح توسعه کویرنوردی و توریسم ورزشی:عنوان پروژه
 کویر بشرویه:محل اجرای پروژه
 گردشگری و اقامتی، ارائه خدمات ورزشی:خدمت/محصول
 شترسواری و کویرنوردی بین، مسابقات خودرویی، اجرای انجام تورهای سافاری: شرح پروژه
 اسکی روی شن و اجرای موسیقیهای سنتی و مقامی،المللی
 هزار نفر10 : ظرفیت سالیانه
% 100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2:دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
3005000 :)سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
5000:سرمایه در گردش
3000000 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه

 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی:  شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Indoor amusement complex and revolving restaurant
Project Location: Birjand
Products/Services: Recreational and Tourism services
Project Description: Musical performances and animated symbols, Home

games, coloring and makeup room, creativity and ideas workshop, nightly
musical performances along with local and foreign origin cuisine due to
lack of recreation and tourism in the region with a growing population age
pyramid for children and adolescents will be welcomed by local and foreign.

Average Annual Income:29,615 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials): 24,890
Fixed Capital : Working Capital: 26,961 million rials
Project Type: Establishment
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 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی:  شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Development Plan of Desert Trekking and Sport Tourism
Project Location: Boshruyeh Desert
Products/Services: sports, tourism and residential services
Project Description: Implementation of safari tours, car racing, camel riding,
international Desert trekking , skiing on sand and traditional music
Annual capacity: 10,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials): 3,005,000 million rials
Fixed Capital : 3,000,000 million rials Working Capital: 5,000 million rials
Project Type: Establishmen
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Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

 طرح احداث مجموعه سوارکاری:عنوان پروژه
 بخش مرکزی-  قاین:محل اجرای پروژه
 خدمت:خدمت/محصول
 ایجاد امکانات ورزشی وتفریحی بعنوان پشتیبانی مهم در عرصه رشد و شکوفایی پایدار: شرح پروژه
وجود تقاضای موثردر منطقه و بویژه در سال های پیش رو موفقیت این نوع سرمایه.منطقه است
در این میان سوارکاری از ورزش هایی است که مورد توجه خاص واقع.گذاری ها را تضمین می کند
متر مربع ودر قالب سه مجموعه پیست اصلی و40000 این مجموعه در زمینی به مساحت.است
. ساختمان کمپ و سوله اصطبل مد نظر است،تمرینی
 میلیون ریال25308 : ظرفیت سود سالیانه
 درصد100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال4:دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
- : سرمایه در گردش49464 : سرمایه ثابت: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
 تأسیسی:نوع پروژه

 طرح احداث مجموعه تله کابین:عنوان پروژه
 مسیر کوهستانی بند امیرشاه و بند دره:محل اجرای پروژه
 با توجه به فقدان این امکانات و هرم سنی جمعیت جوان استان و همچنین جهت: شرح پروژه
 استقبال مردم را در ارتباط با امکانات،جذب گردشگران داخلی و خارجی بیشتر در منطقه
.خدماتی ورزشی و تفریح سرمایهگذاری را میسر می سازد
 میلیون ریال21364 : ظرفیت سود سالیانه
 درصد100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال4:دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
- : سرمایه در گردش106401 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه

 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction plan of Horseback Riding complex
Project Location: Qaen central part
Products/Services: Serving
Project Description: Recreational and sports facilities as an important support in
the field of sustainable growth and prosperity of the region. Effective demands in the
area, particularly in the years ahead ensures the success of these types of investments.
Meanwhile, Horseback Riding sport is of special focus. This collection covering an area of
40000 square meters contains main and exercise track, Building Camps and Stalls niches.
Capital Requirements (million rials): 25308
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 4 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 49,464 million rials Working Capital: Project Type: Establishment
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 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Construction project of Telecabin
Project Location: Band-e-Amir Shah and Band-e-Dareh mountainous route
Project Description: Due to the lack of facilities for young people and the age
pyramid and also to attract more domestic and foreign tourists in the region,
investment projects in connection with the service facilities for sport and
recreation is welcomed by the people.
Annual earning capacity: 21,364 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 4 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn
agreement with contractor n
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 106,401 million rials Working Capital:
Project Type: Establishment
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Infrastructural Facilitiesn
agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 7,408 million rials Working Capital:
Project Type: Establishment

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری بخش ورزشی خراسان جنوبی
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 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

 طرح احداث مجموعه تیراندازی و پینت بال:عنوان پروژه
 بخش مرکزی-  بیرجند:محل اجرای پروژه
 خدمت:خدمت/محصول
. تیر اندازی از ورزش های جذاب و مفرح بخصوص برای جوانان و نوجوانان می باشد: شرح پروژه
همچنین پینت بال یکی از ورزش هایی است که هر روزه عالقمندان بیشتری را به خود جذب میکند
 این مجموعه بدلیل بدیع و به روز بودن میتواند.که ترکیبی از ورزشهای تیراندازی و دومیدانی است
 مترمربع در قالب دو مجموعه روباز5000 توجیه اقتصادی ویژه ای داشته باشد این مجموعه در قالب
.قابل سرمایهگذاری است
 میلیون ریال4547 : ظرفیت سود سالیانه
 درصد100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال2:دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
- : سرمایه در گردش7408 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه
Photo Archive
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Project Title: Construction project of shooting and paintball
Project Location: Birjand central part
Products/Services:
Project Description:Shooting is of fascinating and fun sports, especially for
young people. Paintball which is a combination of shooting and track and field
is also one of the sports that attracts more fans every day. This collection due
to its being new and updated can be well justified economically. This sports
complex covering 5,000 m² in terms of two outdoor sets is investible.
Annual earning capacity: 4,547 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 2 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
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Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

 طرح احداث زمین گلف و ساختمانهای خدماتی:عنوان پروژه
 بخش مرکزی-  بیرجند:محل اجرای پروژه
 ایجاد امکانات خدماتی ورزشی وتفریحی بهعنوان پشتیبانی مهم در عرصه رشد و:شرح پروژه
شکوفایی پایدار منطقه است و وجود تقاضای موثر در منطقه و بهویژه در سالهای پیش رو موفقیت
 با توجه به فقدان امکانات ورزشی این منطقه و هرم.سرمایهگذاری از این قبیل را تضمین میکند
. بازگشت سرمایه و استقبال مردم را در ارتباط با این نوع امکانات میسر میسازد،سنی جمعیت
 میلیون ریال4264 :ظرفیت سود سالیانه
% 100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
- : سرمایه در گردش7772 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه

طرح احداث مجموعه اسکیت و پاتیناژ:عنوان پروژه
 بخش مرکزی-  بیرجند:محل اجرای پروژه
،در کنار این امکانات ورزشی.  ورزش اسکیت شاخه های متنوعی را دربرمیگیرد: شرح پروژه
 کافیشاپ و، بازیهای رایانهای اسکیت و هاکی،امکانات تفریحی دیگر مانند اسکوتر کودکان
 این مجموعه.رستوران باعث خواهد شد تا خانوادهها با عالقه بیشتری در این مکان حضور یابند
. مترمربع در قالب دو مجموعه روباز قابل سرمایهگذاری است4000 در قالب
 میلیون ریال3135 : ظرفیت سود سالیانه
 درصد100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3:دوره زمانی ساخت
n)...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی: وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
- :سرمایه در گردش
6836 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه

Project Title: Construction project of golf course and service buildings
Project Location: Birjand - central part
Project Description: Sport and recreational facilities as an important support in the
field of sustainable growth and prosperity of the region and the existence of effective
demandinthearea,particularlyintheyearsaheadensurethesuccessof suchinvestments.
Due to the lack of sports facilities in the area and the population age pyramid, return
of investment on such facilities is guaranteed and welcomed by the peole.
Annual earning capacity: 4,264 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn Agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 7,772
Working Capital: Project Type: Establishment

Project Title: construction project of skating and figure skating sports complex
Project Location: Birjand central part
Project Description: Skating as a sport is of different branches. Besides sports
facilities, recreational facilities such as children’s scooters, skates and hockey
video games, coffee shop, and family restaurants will result in more interest in
attending this location. This sports complex covering 4,000 m² in terms of two
outdoor sets is investible.
Annual earnings capacity: 3,135 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn agreement with contractorn
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital : 6,836
Working Capital: Project Type: Establishment

 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی
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 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 ساخت مجموعه تفریحی آموزشی خلبانی و باشگاه ورزش های هوایی پرواز:عنوان پروژه
 بخش مرکزی- بیرجند:محل اجرای پروژه
 طرح توجیهی ساخت مجموعه تفریحی آموزشی خلبانی و باشگاه پرواز شامل آموزش:شرح پروژه
 هنگ، پاراموتور، پاراگالیدر، پاراگالیدینگ،ورزش های پروازی و تفریحات هوایی بانجی جامپینگ
 عالقمندان زیادی را از، که با توجه به جاذبه های خاص و هیجان این ورزش...گالیدر و کافی شاپ و
.سراسر ایران گرد هم می آورد
 کمک به تفریح و گردشگری: هدف از اجرای طرح
18,012:)درآمد سالیانه طرح به طور متوسط(میلیون ریال
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3:دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
n  قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
29,068 : )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
820: سرمایه در گردش28,248 :سرمایه ثابت
 تأسیسی:نوع پروژه
Project Title: Construction of pilot training and recreational aviation flying club
Project Location: Central part of Birjand
Project Description: Flight training and recreational flying club plan including
sports training and recreational flying aerial bungee jumping, paragliding, paramotor,
hang gliders and coffee shops and ...due to the specific attractions and the thrill of the
sport, will bring together many fans from all over Iran.
The purpose of the project: helping Recreation and Tourism
Average annual income: 18012 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time of time: 3 years
Project Status: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn
Agreement with contractorn
Contract with the contractorn
Capital Requirements (million rials): 29,068
Fixed Capital: 28,248 Working Capital: 820
Project Type: Establishment
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 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

 طرح احداث مجموعه کارتینگ و موتورسواری:عنوان پروژه
 بخش مرکزی-  بیرجند:محل اجرای پروژه
 موتورسواری. کارتینگ نوعی از ورزشهای موتوری با خودروهای چرخ باز است:شرح پروژه
یکی از پرهیجان ترین ورزش ها در میان جوانان است که در دو شاخه موتورکراس و (نمایشی) و
، احداث این مجموعه تفریحی ورزشی با امکاناتی چون موتورسواری.ریس(سرعتی) انجام می شود
 ورزشکاران و گردشگران،  ماشینها و موتورهای برقی کودکان، مینیکارتینگ نوجوانان،کارتینگ
 مترمربع در قالب دو مجموعه7000  این مجموعه در قالب.زیادی را در طول سال جذب خواهد کرد
.کارتینگ و موتورسواری قابل سرمایهگذاری است
 میلیون ریال3135 : ظرفیت سود سالیانه
 درصد100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 سال3 :دوره زمانی ساخت
n )...راه و تلفن و، برق، امکانات زیربنایی(آبn  زمینn امکان سنجی:وضعیت پروژه
¾ قرارداد با پیمانکارn مجوزهای قانونی
- : میلیون ریال سرمایه در گردش6836 : سرمایه ثابت: )سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال
 تأسیسی:نوع پروژه
Project Title: Construction Project of Carting and Motorcycling complex
Project Location: Birjand - Central part
Project Description: Carting is a kind of motorsport with open-wheel vehicles.
Motorcycling is one of the most exciting sports among the youth that is of two
branches of Cross Motor (demonstrative) and Race (speedy). The construction
of this sports- recreational complex with facilities as motorcycling, carting,
teens mini carting, kids electrical cars and motors , will attract a lot of athletes
and tourists throughout the year. This complex extended over 7000 square
meters is apt to investment in carting and motorcycling.
Annual Capacity: 3,135 million rials
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time of time: 3 years
Status of Project: Feasibility studyn
landn
Legal permissionsn
Infrastructural Facilitiesn Contract with the contractor n
Capital Requirements (million rials):
Fixed Capital: 6,836
working capital: Project Type: Establishment
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 فرصت های سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی- 12 فصل

 پتانسیلها و فرصتهای سرمایـهگذاری خراسان جنـوبی،توانمندیها

فرصتهای سرمایهگذاری خدمات شهری استان خراسان جنوبی

فرصتهای سرمایهگذاری بخش ورزشی خراسان جنوبی
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Investment Opportunities for Sports Sector in South Khorasan

Administration/Company: Birjand Municipality

Administration/Company: General Directorate of Sports and Youth in South Khorasan

 تجاری اداری-  مجتمع تجاری خدماتی:عنوان پروژه
 بلوار صنع��ت و معدن رو به روی، انتهای غفاری رو به روی دانش��گاه آزاد:مح�ل اج�رای پروژه
. اراضی اطراف یا داخل شهر به تشخیص شهرداری،دانشگاه صنعتی
 اداری-  مجموعه بزرگ تجاری، خدماتی-  مجموعه بزرگ تجاری: شرح پروژه
15000 :)وسعت طرح(متر مربع
 میلیارد ریال80  الی50 :برآورد تقریبی پروژه
 مشارکت مدنی:روش مشارکت
 عوارضات و مجوزهای ساخت، زمین:آورده شهرداری
 طراحی و ساخت، مطالعات:آورده طرف مشارکت
. بر اساس آورده طرفین مشخص می گردد:سهم الشرکه طرفین

)Birjand Planetarium(  آسمان نمای بیرجند:عنوان پروژه
 بیرجند:محل اجرای پروژه
 خدمت: خدمت/ محصول
، آسمان نما دستگاهی انعطاف پذیر است که می تواند برای مقاصدی همچون آموزش:شرح پروژه
. مورد استفاده قرار گیرد...  تفریح و،گردشگری
 علمی، آموزشی، تفریحی، گردشگری:هدف از اجرای طرح
 میلیون ریال900 :درآمد سالیانه طرح به طور متوسط
 نفر42000 : گنجایش ساالنه
%100 :دسترسی به مواد اولیه داخلی
 یک سال:دوره زمانی ساخت
:سرمایه مورد نیاز
300 : سرمایه در گردش7000 :سرمایه ثابت
 تاسیسی:نوع پروژه

 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Commercial Serving - Commercial Administrative Complex
Project Location: Opposite Azad University, Ghaffari Boulevard - Opposite the
University of Technology, Mining and Technology Boulevard - The lands around
or in the city on Municipality discretion.
Project Description: Major Commercial Serving and Commercial
dministrative Complex
Project Extent (square meters): 15,000
Rough estimate of the project: 50 to 80 billion rials
Method of participation: Civic participation
The municipality brought: Land + construction dues and permissions
Brought by the partnership: Study + Design and Construction
Parties shares: Specified on the basis of parties’ brought.
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 اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی: شرکت/دستگاه اجرایی

Project Title: Birjand Planetarium
Project Location: Birjand
Project Description: Planetarium is a flexible device that can be used for
purposes such as education, tourism, recreation and used.
The purpose of the project: Tourism, Recreational, Educational, Scientific
Average annual income: 900,000,000 Rials
Annual capacity: 42,000 persons
Access to domestic raw materials: 100%
Construction Period of Time: One year
Capital Requirements:
Fixed Capital: 7,000
Working Capital: 300
Type of Project: Established
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Investment Opportunities for Municipal Services in South Khorasan Province

Investment Opportunities for Municipal Services in South Khorasan Province

 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Birjand Municipality

Administration/Company: Birjand Municipality

) پلهای عابر پیاده (مکانیزه و ساده:عنوان پروژه
 سطح شهر بیرجند:محل اجرای پروژه
ً
) متر به باال25  عرض خیابان های پرترافیک (معموال: وسعت
:)برآورد تقریبی پروژه( بدون احتساب زمین
4000 الی2000  برای پل های دارای آسانسور، میلیون ریال1200  الی800 برای پل های ساده
 میلیون ریال8000  الی4000 میلیون ریال و برای پل های دارای پله برقی
B.O.T :روش مشارکت
 عوارض و مجوزها ساخت و بهره برداری، زمین:آورده شهرداری
 مشارکت مدنی یا سهام در پروژه:نحوه مشارکت
 طراحی ساخت، مطالعات:آورده طرف مشارکت

 تجدید بنای بافت فرسوده:عنوان پروژه
 بافت فرسوده سطح شهر برابر نقشه: محل اجرای پروژه
. میلیارد ریال50  هر هکتار با لحاظ هزینه های تملک و احداث بطور متوسط:برآورد تقریبی پروژه
 هزینه های تملک و احداث:آورده سرمایه گذار
 عوارض مربوطه و مجوزها و امتیازات:آورده شهرداری
 مشارکت مدنی یا سهام در پروژه:نحوه مشارکت
 به نسبت آورده های خویش از مستحدثات:سهم الشرکه طرفین
 معافیت از عوارض شهرداری به مقدار تراکم مجاز در کاربری های مسکونی سایر:تسهیالت
تخفیفات به لحاظ بازسازی بافت فرسوده

Project Title: Pedestrian bridges (mechanized and simple)
Project Location: Birjand area
Size: The width of streets with heavy traffic (usually 25 meters up)
Rough estimate of the project (excluding land): For a simple bridge 800 to 1,200
million rials, bridges with elevator 2,000 to 4,000 million rials and bridges with
escalators 4,000 to 8,000 million rials.
Method of participation: B.O.T
The municipality brought: Land , construction and operation dues and ermissions
How to participate: Civic participation or shares in the project
Brought by the partnership: Design, Research

Project Title: Worn-out textures rebuild
Project Location: Urban distresssed textures according to the map
Rough estimate of the project: An average of 50 billion rials considering the
possession and construction of each hectare
The investor brought: The cost of possession and construction
The municipality brought: The dues, permissions and privileges
How to participate: Civic participation or shares in the project
Share of the parties: To have their proportion of the constructions
Facilities: Exemption from tax on residential density permitted and other
discounts for the worn-out textures repair.

Photo Archive

Photo Archive
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 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Birjand Municipality

 کافی شاپ و رستوران در پارک ها: عنوان پروژه
 پارک ها و فضاهای سبز بزرگ شهری، هکتاری فوداج40 : محل اجرای پروژه
. متر مربع500  حداقل: وسعت پروژه
 میلیارد ریال10  الی5 :برآورد تقریبی پروژه
BLT  ساله یا8 BOT :روش سرمایه گذاری
 عوارضات و مجوزات ساخت و بهره برداری، زمین:آورده شهرداری
 مطالعات و طراحی ساخت:آورده طرف مشارکت
 با توافق طرفین:سهم الشرکه شهرداری
 با توافق طرفین:سهم الشرکه طرف مشارکت
 س��ال با ش��رایط و درصد های جدید بعد از اتمام دوران مش��ارکت قابل تمدید5 :تس�هیالت
.خواهد بود
Project Title: Coffee shops and restaurants in the parks
Project Location: Foudaj 40 acres, Large urban parks and green spaces
Project area: At least 500 sqm.
Rough estimate of the project: 5 to 10 billion rials
Investment method: 8 years BOT or BLT
The municipality brought: Land, Construction and operation dues and permissions
Brought
Brought by the partnership: Design & Studies
Share of municipality : with mutual agreement
Share of the partnership: with the mutual agreement
Facilities: to be extended for 5 years after the completion of participation period in
according to the new conditions.
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 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Birjand Municipality

 سرویس های بهداشتی با تلفیق تجاری: عنوان پروژه
 سطح شهر بیرجند: محل اجرای پروژه
 متر مربع در دو طبقه (طبقه زیر زمین سرویس بهداشتی و طبقه50  حداقل: وسعت پروژه
.)همکف تجاری
 بدون احتساب آورده شهرداری حدود ششصد میلیون ریال ( برای هر:برآورد تقریبی پروژه
)پروژه
 ساله8 BOT :روش سرمایه گذاری
 عوارضات و مجوزات ساخت و بهره برداری، زمین:آورده شهرداری
 مطالعات و طراحی ساخت:آورده طرف مشارکت
 درصد از اجاره واحدهای تجاری20 :سهم الشرکه شهرداری
 درصد از اجاره واحدهای تجاری80 :سهم الشرکه طرف مشارکت
 سال دیگر با شرایط جدید و درصد های جدید بعد از اتمام دوران مشارکت قابل5 :تسهیالت
.تمدید خواهد بود
Project Title : Commercial integrating Toilets
Project Location: Birjand area
Project Extent : 50 square meters at least on two floors ( basement for restrooms
and the ground floor for commercial use).
Rough estimate of the project: About six hundred million rials excluding the
municipality brought (for each project )
Investment method : 8 years BOT
The municipality brought: Land, Construction and operation dues and permissions
Brought by the partnership: Design & Studies
Share of municipalities : 20 % of Rental Units
Share of the partnership: 80 % of Rental Units
Facilities: to be extended for 5 years after the completion of participation
period in according to the new conditions.
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Administration/Company: Birjand Municipality

Administration/Company: Birjand Municipality

 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

. کیوسک های مطبو عاتی و تنقالت:عنوان پروژه
 معابر و پارک های شهر بیرجند: محل اجرای پروژه
. ساخت (یا خرید) و نصب کیوسکهای مورد نظر شهرداری در قبال تبلیغات روی آن: موضوع
 دستگاه10  فاز اول حدود:تعداد
. میلیون ریال100  نصب و غیره حدود، هر کیوسک با هزینه برق:برآورد تقریبی
. ساله5 BOT :روش سرمایه گذاری
 مجوزها و امتیاز تبلیغات روی کیوسک، زمین:آورده شهرداری
 هزینه ساخت (یاخرید) و نصب کیوسک:آورده طرف مشارکت
 کیوسک ها از ابتدا در تملک شهرداری بوده و توسط شهرداری به افراد دیگر طبق:سایر شرایط
ضوابط خود به اجاره داده خواهد شد و سرمایهگذار بابت سرمایهگذاری در هرکیوسک فقط امتیاز
.تبلیغات روی کیوسک را به مدت توافق شده خواهد داشت
Project Title: Press and snacks kiosks
Project Location: Streets and parks in the city of Birjand
Subject: construction (or purchasing) and installation of the kiosks in exchange
for advertising on the kiosk
Number: Approximately 10 units in the first phase
Approximate estimation: Each kiosk with electricity costs, installation and ...
about 100 million rials.
Investment: 5 years BOT
Municipality brought: Land, permissions & rating advertise on the kiosk
Brought contributed: The cost of construction (or purchasing) and installation
of the kiosks
The other conditions: Kiosks are originally owned by the municipality and
will be let out to other persons in according to the terms of the lease by the
municipality; the investor will be rated for advertising on the kiosks in exchange
for the investment for the time agreed.

 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

 ظروف آشغال تفکیک از مبدأ:عنوان پروژه
 سطح شهر بیرجند:محل اجرای پروژه
. دستگاه200 :تعداد
 میلیون ریال10 :برآورد تقریبی هر ظرف
. ساله5  الی3  ساله تهاتر8 BOT :روش سرمایه گذاری
. محل نصب و مجوزها:آورده شهرداری
. ساخت و نصب ظروف تفکیک زباله:آورده طرف مشارکت
. درصد از سطح تبلیغات ظروف تفکیک زباله10 :سهم الشرکه شهرداری
. درصد از سطح تبلیغات ظروف تفکیک زباله90 :سهم الشرکه طرف مشارکت
Project Title: Separation of origin waste containers
Project Location: Birjand area
Number: 200 devices.
Approximate estimation of each container: 10 million rials
Investment: 8 years BOT, 3 to 5 years of dicker.
The municipality brought: Sites & permissions.
Brought by the partnership: The construction and installation of waste
separation containers.
Share of municipality: 10 percent of the waste separation containers ads.
Share of the partnership: 90 percent of the waste separation containers ads.
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 شهرداری بیرجند: شرکت/دستگاه اجرایی

Administration/Company: Birjand Municipality

 فرهنگسرا: عنوان پروژه
 هکتار واقع در دشت فوداج40 : محل اجرای پروژه
 احداث مجموعه فرهنگی و فرهنگسراها:موضوع
 متر مربع1000  حداقل:و سعت
 میلیارد ریال30  الی10 :برآورد تقریبی
 مشارکت مدنی:روش مشارکت
 عوارضات و مجوزات ساخت، زمین:آورده شهرداری
 مطالعات و طراحی و ساخت:آورده طرف مشارکت
. بر اساس آورده طرفین مشخص می گردد:سهم الشرکه طرفین
Project Title: Cultural Center
Project Location: 40 acres located in the plains of Foudaj
Subject: Construction of Cultural Complex and cultural centers
Extent: at least 1,000 square meters
Approximate estimation: 10 to 30 billion rials
Method of participation: Civic Participation
The municipality brought: Land ,Dues and Building permits
Brought by the partnership: Studies , Design and Construction
Partie shares: Specified on the basis of parties’ brought.
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