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  :  سیماي استان در یک نگاه .1

  )سومین استان وسیع کشورو  کشور درصد 9.3(مربع  کیلومتر 150.800 : مساحت استان

    223,984: تعداد خانوار)  درصد جمعیت کشور  1حدود ( نفر  768,898  :جمعیت

  )درصد 49( نفر 378,981 :جمعیت زن      )درصد 51( نفر 389,917 :جمعیت مرد

  )درصد 41( نفر 315,080 :جمعیت روستا )درصد 59( نفر 453,827 :جمعیت شهر

  نفر در کیلومتر  5ط جمعیتی کشور با رقم معادل نقاتراکم کمترین استان

  . درا دارمربع 

 فردوس، بیرجند، قائنات، ( است شهرستان 11داراي  خراسان جنوبی

  )، بشرویه، زیرکوه، خوسف، طبسنهبندان، سرایان، سربیشه درمیان،

 است آبادي داراي سکنه 1882 و دهستان 61، بخش 25، شهر 28 استان داراي  

 کیلومتر مرز مشترك با کشور  460از شرق،  جنوبیخراسان  استان

 . افغانستان دارد

  

 برخی شاخص ها و ظرفیتهاي اقتصادي، فرهنگی و گردشگري استان :  

  دو گمرك رسمی، یک مرز رسمی زمینی و یک مرز بازارچه مرزي 4وجود ،

 رسمی هوایی

  هزار واحد فعال صنفی در استان 26اتحادیه صنفی و حدود  122وجود 

 در سطح استان ) شعبه(نمایندگی  280ي با بیش از شرکت بیمه ا 16ود وج 
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  بانک خصوصی با  17شعبه و  218بانک دولتی و واگذار شده با  12وجود

 )  شعبه 275بانک با  29مجموعاً ( شعبه در سطح استان  57

  وجود تاالر بورس منطقه اي فعال در مرکز استان 

 عالی و  آموزش مرکز 5 دولتی، غیر و دولتی مختلف دانشگاه 14 وجود

 هزار دانشجو   50بیش از 

  اثر تاریخی در  800اثر تاریخی در استان و ثبت  1189وجود بیش از

 فهرست آثار ملی کشور

  

 وضعیت بخش کشاورزي استان     : 

  کشور در تولید زرشک و عناب   اولمقام 

  در تولید زعفران  دوممقام 

  تولید پنبه  چهارمرتبه 

 کشور در تولید گل نرگس پنجمه رتب 

  کشور در تولید پسته پنجمرتبه 

  در تولید انار کشور  هفتمرتبه 

  نوع گیاهان دارویی در استان  800وجود 

 شرکت 7( رتبه اول تعداد شرکت هاي سهامی زراعی در کشور ( 

  سطح زیرکشت زرشک در کشور را داراست% 98هکتار،   13406استان با . 

  سطح زیر کشت عناب را در کشور داراست% 98هکتار ،   2170استان با .  
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 وضعیت صنعت استان :  

  شهرك و ناحیه صنعتی در حال واگذاري 15ناحیه و  11شهرك و  9وجود 

  تعداد واحدهاي صنعتی و تولیدي در شهرکها و نواحی صنعتی استان )

 .  واحد می باشد  320) فعال، نیمه فعال و تعطیل 

  میلیارد ریال 44.691با سرمایه گذاري  728:  جواز تأسیس صادرشده 

  میلیارد  11.180پروانه بهره برداري صنعتی با سرمایه گذاري  532تا کنون

  است  نفر در استان صادر شده 11222ریال و اشتغال 

 
 وضعیت معدن استان  :  

  معدن  367در تعداد معادن فعال در کشور  به تعداد  پنجمرتبه 

  میزان ذخایر قطعی  -کشوري در حوزه ذخایر قطعی معدنی هفتمرتبه

 میلیارد تن میباشد 2.5معدنی استان حدود 

  نفر  8623در اشتغال معادن در کشور به میزان پنجم رتبه 

  میلیارد  13131پروانه بهره برداري معدنی با سرمایه گذاري  454تاکنون

 نفر صادر شده  9752ریال و اشتغال 

 40  وع ماده مختلف معدنی از معادن استان استخراج می شود که ن

منیزیت، مس، آهن، گرانیت، کرومیت، کائولن، : مهمترین آنها عبارتند از

 زغال سنگ، خاکهاي صنعتی و بنتونیت  
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 :  توانمندیها و ظرفیتهاي استان .2

  :  مزیت ها و پتانسیل هاي استان

  شرق ایران  تیترانزی محور مرکز در استان گرفتن قرار -1

  المللی بیرجند با قابلیت افزایش پروازهاي داخلی و خارجی  وجود فرودگاه بین -2

 4وجود دارا بودن بیشترین مرز مشترك جمهوري اسالمی ایران با افغانستان و  - 3

 و یزدان 73، میل 78بازارچه مرزي دوکوهانه، میل

 رودگاه  بیرجندگمرك در مرز هوایی ف 1رسمی زمینی و  گمرك 2وجود  - 4

وجود منطقه ویژه اقتصادي بیرجند و قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادي در جوار  - 5

  78گمرك و بازارچه مرزي میل 

 وجود تاالر بورس منطقه اي فعال و نمایشگاه بین المللی در مرکز استان - 6

غیر  دانشگاه دولتی و 14بهره مندي از نیروي کار جوان و تحصیلکرده با وجود  - 7

 مرکز آموزش عالی 5دولتی و 

  استان و سرمایه گذاري در ظرفیتهاي توسعه

 توسعه تجارت مخصوصاً تجارت خارجی با توجه به پتانسیلهاي منطقه اي - 1

ایجاد واحدهاي فرآوري مواد معدنی ( توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن - 2

  ) با توجه به ذخایر معدنی استان 

    ستی با توجه به توانمندي و ظرفیت استان در این بخش توسعه صنایع د - 3

  توسعه بخش گردشگري با توجه به موقعیت و ظرفیتهاي استان - 4
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توسعه کیفی تولیدات بخش کشاورزي بویژه محصوالت استراتژیک کشاورزي و  - 5

افزایش راندمان تولید و رشد ارزش (  نایع تبدیلی و تکمیلی در این بخشایجاد ص

  ) در بخش کشاورزي  افزوده

  توسعه خدمات با محوریت بخش آي تی و فناوري اطالعات و ارتباطات - 6

 توسعه طرحهاي دانش بنیان  - 7

بهره برداري از انرژي هاي پاك و ارزان نظیر باد و خورشید و ایجاد نیروگاههاي  - 8

  بادي و خورشیدي

 

  

  

  

 


