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 سیمای استان سیستان و بلوچستان

 

 آباادي  1180و  دهستان221،  شهر81،  شهرستان21،  بخش 80مربع داراي  لومتریک 205781و بلوچستان با مساحت  ستانیاستان س

  است. داراي سکنه آبادي 5218 که

325و بین عرض جغرافیایي  ردیگ يدرصد از وسعت کشور را برم 22.3این استان در شرق و جنوب شرقي ایران،  ,  8231تا , 

7458و طول جغرافیایي  ,  9163تا ,  عمان ، از شارق باه    يای، از جنوب به در ياز شمال به استان خراسان جنوبگسترش دارد و

 هرمزگان و کرمان محدود شده است. يپاکستان و افغانستان و از غرب به استانها يکشورها

نفار در هار    27.3 جمعیات  يتراکم نسب وکه   مي باشدنفر   1557828برابر با  جمعیت استان  2317سال  يعموم يبراساس سرشمار

برابار   2318شااخ  در ساال    نیا ا زانیا شود. م يکشور محسوب م ياستان ها نیاز کم تراکم تر يکیلحاظ  نیبوده که از ا لومترمربعیک

کیلاومتر و طاول    888کیلومتر و در بخش جنوبي حادود   188عرض استان در بخش شمالي حدود  بوده است. لومترمربعینفر در هر ک23.1

متر متغیر است. سطح وسیعي از استان را مناطق  3588ر از سطح دریاي آزاد تا کیلومتر است. ارتفاع گستره استان بین صف 588استان حدود 

 .چابهار است شهر آنها نیکم ارتفاع تر وشهرخاش  ، ایشهر از سطح در نیتر مرتفعدهد.  کوهستاني تشکیل مي

، باه عباارد دی ار    کیلاومتر اسات   2288المللي استان سیستان و بلوچستان با دو کشور پاکستان و افغانستان حدود  مرزهاي بین طول

استان با دو  مرزي هماز این نظر مقام اول را در استانهاي مرزي دارد. ، رانیا ياسالم يجمهور ياز کل مرزهااستان با دارا بودن یک ششم 

از منطقاه آزاد   يبهره مناد  سوي دی ر،جنوب از  در عمان يایآزاد در يبه آبها يو دسترسدر یک سو نستان در شرق کشور پاکستان و افغا

، اساتان در تجاارد    ينا ینقش آفر يبرا را ينوار مرز در طول يمرز يو بازارچه ها ستانیساقتصادي  ژهیچابهار، منطقه و يصنعت -يتجار

 است. ساختهفراهم مرزي و مبادالد  يخارجترانزیت 

 شده است : لیتشک زیو بلوچستان از دو منطقه متما ستانیس استان

 باشد يم رمندی، هامون و ه مروزیزابل ، زهک ، نشهرستان  7شامل ،کیلومتر مربع 27125با مساحت  شمال استاندر  ستانیمنطقه س .

)که هم اکنون دچار خشکي جهان را  نیریآب ش اچهیدر نیکه بزرگ تراست  رمندیرودخانه ه يبرآمده از آبرفت ها منطقه مذکور

در  يخشکموجب تشدید  وزد يان تابستان میروزه که از اواخر بهار تا پا 218 يوزش بادها، داده است يجا شیدر خوگردیده است.( 

 منطقه سیستان گردیده است.

  خاش ، سراوان ،  رجاوهیزاهدان ، مشهرستان  28کیلومتر مربع شامل  251387با مساحت  جنوب استاندرمرکز و منطقه بلوچستان ،

مي باشد.این منطقه از تنوع اقلیمي  ، قصرقند، چابهار و کنارک کشهری، سرباز ، دل ان، نر، فنوجرانشهیو سوران ، مهرستان ، ا بیس

متر ارتفاع در شمال  3182تفتان با  يوجود مخروط آتشفشان باالیي از جمله طبیعت کوهستاني ، بیابان، مجاورد با دریا برخوردار است.

با این باشد. يمي کوهستان يعتیطب يدارا يواد نیرا فراهم آورده است.ا منحصر به فرديمتنوع و  يمیاقل طیشرا ،يبلوچستان مرکز
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منطقه است. با توجه  میاقل ياساس ياز مشخصه هادر شمال و مرکز بلوچستان آن  دبودن نوسانا نییدما و پا نیان یباال بودن موجود 

از  يعیبوده و در بخش وس يو فصل يموقت ،يرودخانه ا انادیاکثر جر يکوهستان يو عدم وجود منابع برف يبودن نزوالد جو نییبه پا

 يایاستان با توجه به مجاورد با در يشوند. مناطق جنوب يآب محسوب م نیمأتنها امکاناد تي، نیزمریز يمنابع محدود آبها، اناست

  دارند. و منحصر به فردي متفاود میاقل يموسم ياز بادها يریعمان و بهره گ
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 اهم مزیت ها ی سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان

 :زریبنایی

 ،برخوورداري   موقعيت جغرافيايي ويژه و مناسب استان به جهت استقرار د ركنار آبهاي آزاد بين المللي خارج از تنگه هرمز

كيلومتر مرز ساحلي در كنار درياي عمان ،نزديكي  000كيلومتر مرز خاكي با كشور هاي پاكستان و افغانستان و  1200از 

 شبه قاره هند  و مناطق ساحلي استان با كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان 

  مشاركت سرمايه گوااران   وت دول شهيد كالنتري كه با برنامه هاي توسعه  مهم كشتيراني شهيد بهشتي ووجود دو اسكله

هواي بوزرب بوراي آن فوراهم شوده      امكان پهلوگيري كشتي  و يافته افزايش  ميليون تن 5/8 تا ظرفيت تخليه آنخارجي 

 است.

  ي هواي تدديود   ستقرار صنايع نيروگاهي ازجملوه انور   قابليت ااستان ، با توجه به موقعيت جغرافيائي و ژئوپليتيك خاص

 استان  نقطه از 0 ويژه انر ي هاي نو در وتعريف مناطقپاير بادي و خورشيدي 

  فرودگاه فعال در سطح استان و شرکت هاي هواپیمائي در استان 7وجود حداقل 

      ميلو   -اتصال استان ومرز پاكستان به شبكه راه آهن سراسري كشور و همچنين خو  آهون در دسوت احوداب اابهوار- 

 سرخس به عنوان كريدور شمال و جنوب

 مسق  براي حمل بار ومسافر وامكان توسعه خطوط كشتيراني-ازي خ  كشتيراني اابهارراه اند 

 صنعت و معدن:

بخش صنعت در استان عليرغم وجود مشكالت عديده ي سرمايه گااري ،دوري از مراكز صنعتي و تداري،دوري از مراكز 

واحد صنعتي  1128ستان گرديده است داراي درصدي در ا 2292خدمات و .... كه به تبع باعث كاهش نرخ مشاركت اقتصادي 

 نفر مي باشد  20000با ايداد اشتغال مستقيم بالغ بر 

درصدي از ارزش افزوده  0908ميليارد ريال مي باشد كه سهم  2000ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان حدود 

عمده پراكندگي واحدهاي صنعتي مستقر در استان به ترتيب در .  بخش در كشور رو به خود اختصاص  داده است

 شهرستانهاي زاهدان ،ايرانشهر و زابل مي باشد 
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 از منظر نوع صنعت بيشترين واحدهاي صنعتي استان به ترتيب مربوط به :

   صنايع كاني و غير فلزي مشتمل بر صنعت سيمان،سنگهاي تزييني ،انواع اجر و بلوک سفال،منيزيت و سيليس دانه

 بندي شده ،فراوري مس و..... 

   صنايع غاايي و اشاميدني شامل صنايع شيالتي ،بسته بندي اب اشاميدني ،نوشيدني هاي گاز دار،ارد

  گندم،بيسكويت ،بسته بندي گوشت قرمز و ...

   درصدي از كل كارخاندات استان را به خود اختصاص داده 20صنايع شيميايي نساجي و سلولوزي بوده كه سهم

است نيز مشتمل بر محصوالت الستيكي و پالستيكي ،انواع سموم ،انواع لوله هاي پلي اتيلن ،پلي پروپيلن،پي وي 

 باشند سيو جي ارپي ،عايق هاي رطوبتي ،انواع پودر و مايع شوينده مي 

   وجود معادن نسبتا غني گشوده و ناگشوده فلزي و سهم باالي استان در برخورداري از اين معادن و امكان توسعه

به جهت ساختار زمین شناسي استان خاست اه مناسبي براي انواع مواد معدني است و آثار و نشانه هاي )فعاليت هاي معدني  

خاش ، بلوک لود و زون مکران و بخش هاي رسوبي و کربناته  -یشي نهبندان موجود نیز گواه بر این ادعا است. زون فل

قدیمي، مجموعه هاي پوسته اقیانوسي و مجموعه هاي آذرین نظیر توده گرانیتي زاهدان و کوه سفید سراوان، کمپلکس هاي 

ن جازموریان ، دشت سیستان و رسوب ذاري جوان هامو یشي ناحیه مکران، حوزهتفتان و الر، زون فل -ولکانوپلوتوني بزمان 

 و بعضا کم نظیر استان شامل : ذخائر معدني شناخته شده (سواحل دریاي عمان بسترهاي مناسبي براي کاني زائي مي باشد.

گل  منیزیت، غیرفلزی نظیر کانسارهای و طال ،آنتی موان، آهن، تیتانیوم منگنز، مس، مانند کرومیت، فلزیذخایر 

سیلیس، انواع سنگ های الشه، گارنت، انواع کانیهای نیمه  ،شیل ،تالک، انواع خاک های صنعتی ،)هونتایت(سفید

مرمر، مرمریت، تراورتن، سنگ چینی، ، ها گرانیتانواع بویژه  تزئینی و نماهای  سنگانواع و  قیمتی، دولومیت

سرامي ، شن و ماسه، سنگ بري و امكان ايداد صنايع معدني از جمله سيمان، كاشي و و ...آندالوزیت، فلدسپات 

 تراش سنگهاي تزئيني و قيمتي

  شهرک و ناحيه صنعتي فعال در استان 28وجود 

 تعريف منطقه اابهار به عنوان قطب سوم پتروشيمي براي استقرار صنايع پتروشيمي وپااليشگاهي 

 سردخانه و اندماد، واحد يخسازي، ، واحد ميگو كنسرو سازي، عمل آوري و بسته بندي ماهي وهاي  كارخانه وجود

 ...واحد شناورسازي و
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، باغبانی  ری استان،دام و طیورکشاورزی گلدا   و جن

  اراضي مستعد و گسترده در سطح استان 

  انگور مركبات، موز،انبهپسته،  )خرما،مختلف به ويژه ميوه هاي گرمسيري و خارج از فصل اقليم مناسب كشت محصوالت ،

 (تيياقو

  مناسب براي پرورش زنبور عسل و توليد عسلاقليم 

  ،و مرغ دشتياري، مرغ خزک، شوتر  وجود ذخائر  نتيكي منحصر بفرد دام و طيور در استان)گاو سيستاني، گوسفند بلواي

 (از جمله گاو، گوسفند، شتر، شترمرغ، اسباقليم مناسب پرورش انواع دام و طيور 

 دارويي)گلرنگ، كلزا، حنوا، وسومه، اواي تورش، زرشو  و      گياهان صنعتي و كشت دانه هاي روغني، نباتات  اقليم مناسب

 زعفران(

 گوشت قرمز كشور  امكان تامين بخش عمده اي از نياز 

 امكان اجراي طرح هاي كشاورزي با استفاده از شيوه هاي نوين آبياري وتغيير الگوي كشت 

  گونوه آن   022بنه، بادام، اش و گز روغن و ...كوه بوالغ بور   هاي كهور، كنار، گونه گياهي از جمله گونه 1200وجود حدود

 باشد.داراي ارزش داروئي و صنعتي مي

 گياهان داروئي )بصورت زراعي( در شمال و جنوب استان. اقليم مناسب كشت انواع 

 قابليت توسعه اكوتوريسم و بيابانگردي و وجود بيابانهاي وسيع 

 

 

 :وآزبی رپوری  شیالت

  ور)صويد  درصد كل توليد آبزيان كش 20درصد صيد كل كشور،  01جنوب كشور، درصدي صيد آبهاي  03دارا بودن سهم

 تن ماهيان كشوردرصد  00و آبزي پروري(، رتبه دروم صيد در اقيانوس هند و تامين كننده بيش از 

  هوزار نفور    25از قايق و لونج و بويش از   شناور اعم 2000، در جنوب استانو جايگاه تخليه صيد اسكله صيادي   11وجود

 تعاوني صيادي 00صياد در قالب 

 اراضي و اقليم مناسب درسواحل جنوبي براي توسعه فعاليتهاي شيالتي و صيادي  

 و پرورش متراكم و نيمه متراكم انواع آبزيان. امكان اجرايي طرحهاي نوين شيالتي از قبيل پرورش ماهي در قفس 
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 كنسرو سازي، عمل آوري و بسوته بنودي   هاي  كارخانه واحد 100احيه صنعتي فعال و بيش از شهرک صنعتي و ن 3وجود

 و واحد شناورسازي واحد يخسازي، واحد سردخانه و اندماد، ،ميگو ماهي و

  از ، اقلويم مناسوب پورورش انوواع آبزيوان      اراضي مستعد پرورش ميگو هزار هكتار  02و وجود بيش از بسيار مناسب اقليم

 انيآبز ريسا و ليكروكود، دريايي خيار، دريايي جلبكهايجمله صدف دريايي ، 

 بازرگانی و خدمات استان

     وجود نهادهاي مهم اقتصادي و توسعه اي در سطح استان بويژه منطقه آزاد اابهار با امتيازات ويژه بوراي سورمايه گوااري

 توليدي وخدماتي

  بازرگاني ملي و ترانزيت خوارجي ميوان اروپوا و آسوياي مركوزي بوا آبهواي شورقي         شراي  ممتاز استان براي تصدي نقش

 وجنوبي و شاخ  آفريقا.

  با مشوق ها و تسهيالت ويژه براي سرمايه گااريوجود مناطق ويژه اقتصادي ميرجاوه و رامشار 
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 گردشگری و جاذهب اهی  فرهنگی و توریستی استان

گردي در حد ي  كشور است، تنوع ميراب فرهنگي ازجمله شهر سوخته،  طبيعتسيستان و بلواستان ازنظر گردشگري و 

نظيور   كوه خواجه، قلعه ناصري، دهانه غالمان، درياي اابهار هموه و هموه سوبب شوده توا ايون اسوتان ازنظور گردشوگري بوي          

ي خاصوي دارد و هرسواله   هوا  به لحاظ كمبود نزوالت آسماني سرزمين كويري بوده و كوير خود نيوز زيبوايي   استاناگراه .باشد

وخوم سورباز بوا     كند، اما مناطقي همچوون دامنوه قلوه تفتوان، رودخانوه پورپي        تعداد زيادي گردشگران خارجي را همراهي مي

منواظر  روسوتاهاي زيبواي سيسوتان ، شوهر سووخته ، دامنوه كووه خواجوه و ...         هاي سرسبز و باغات بوزرب مووز و انبوه     دامنه

يكوي  طبيعت گردي، زندگي روستايي و عشايري در واقع .اي است نواز هر بيننده و در حقيقت اشم اي را خلق كرده كننده خيره

سيستان و بلواستان كمترين نورخ شهرنشويني را داشوته و     مي باشد و از مزيت هاي گردشگري استان سيستان و بلواستان 

 .براي گردشگران داخلي و خارجي شوداستان  همين موضوع مي تواند باعث توجه ويژه به حوزه روستا و طبيعت خاص

 دارای شناسه "شهرسوخته، بیابان لوت، فرش سیستان، روستای کلپورگان :ازجملوه  بين المللي جاذبه هاي تاريخي

 "جهانی وثبت شده

  روسوتاهاي  هاي سرسبز و باغات بزرب موز و انبه  وخم سرباز با دامنه مناطقي همچون دامنه قله تفتان، رودخانه پرپي

كوه خواجه ودهانه غالمان وقلعه ناصري وقلعه سوب دركنوار جاذبوه هواي طبيعوي      زيباي سيستان ، كوه خواجه و ... 

، در سوواحل دريواي عموان و دامنوه هوا ي تفتوان       واكوتوريسوم  اقليم مناسب براي توسعه فعاليت هاي گردشوگري و

 همچنين شراي  مناسب براي ايداد گردشگري سالمت   
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 مناطق آزاد و وژیه استان سیستان و بلوچستان

 منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار

و پتانسيلهاي  خاصي بوراي سورمايه گوااري    ( منطقه آزاد اابهار ازموقعيت ترانزيتي ) يكي از اهار كريدور ترانزيتي جهان 

مبادالت كاال از اروپا به شبه قاره هند و آسوياي  برخوردار مي باشد. اين منطقه اكنون به عنوان اقتصادي ترين مركز بين المللي 

 ميانه و افغانستان بسيار مورد توجه است.

 مزیتهای اختصاصی منطقه آزاد چابهار:

 موقعيت جغرافيايي راه بردي در كنار آب راه هاي بين المللي و نزدي  به خطوط بين الملل كشتيراني 

 تنها بندر تداري ايران در خارج از تنگه هرمز 

 نقطه اتصال كريدور شرق ايران به آب هاي آزاد 

 نزدي  ترين بندر به بازارهاي آسياي ميانه و افغانستان 

 دسترسي آسان به سوخت هاي فسيلي 

 دسترسي آسان به مصالح ساختماني  

 دسترسي آسان به مواد معدني گوناگون در شرق ايران  

 ارتباط اند وجهي حمل و نقل از طريق هوا ، زمين و دريا  

 تسهيالت فروش و اجاره بلند مدت براي سرمايه گااران خارجي 

 واقع شدن در امن ترين و نزديكترين مسير به بازارهاي جهاني 

 (نزديكي به كشورهاي پرجمعيت در حال رشد در جنوب آسيا)هند و پاكستان 

 يراندسترسي بالفصل به سرزمين اصلي ا واقع شدن در تنها بندر اقيانوسي ايران )اابهار( با 

 نزديكي به بزرگترين منابع انر ي جهان در خليج فارس 
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 منطقه ویژه اقتصادی رامشار

مطالعوات امكوان سوندي و مكانيوابي منطقوه ويوژه        1002باهدف توسعه و با تاكيد براستفاده از ظرفيتهاي منطقه ،در سوال 

بوه تصوويب    1082ويژه اقتصوادي رامشوار در سوال   اقتصادي سيستان مورد توجه قرار گرفت تا اينكه نهايتا قانون ايداد منطقه 

هكتار در 1000محدوده اين منطقه را در دو محوطه جداگانه ) 1020مدلس شوراي اسالمي رسيده و هيات وزيران نيز در سال

 جديد رامشار را به عنوان سازمان مسئول اينرهكتار در مرز ميل  ( تعيين و شركت عمران شه 50اراضي شهر جديد رامشار و 

 .منطقه معرفي كرده است

 منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه:

بهمون سوال    20مصوب و پس از سير مراحل قانوني در تاريخ  82قانون ايداد منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه در مرداد سال 

بوه عنووان   شركت سرمايه گااري توسعه عمران منطقه ويژه اقتصوادي ميرجواوه    1025براي اجرا به استان ابالغ و در سال  82

 و هم اكنون در حال اندام عمليات اجرايي مي باشد..سرمايه گاار به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد معرفي شده است

 

 

 


