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 :عنوان  

ها، پتانسیل ها و رستته هتاس ستیمایه رت ارس      نگاهی اجمالی به مزیت

 شهرستان( 91)به تفکیک استان سیستان و بلوچستان 

  تهیه شده: 

)دفتی امتور روستتایی ورتوراها، دفتتی     استاندارس سیستان و بلوچستان 

 ج ب و حمایت از سیمایه ر ارس(

 پروژه:مدیر 

 ماندانا زنگنه سیوش

 کنندگان تدوین: 

 زهیا ابیاهیمی -بتول دانش رهیکی

 :طرح روی جلد و صفحه بندی 

 بتول دانش رهیکی
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ین  زیر  ارا، پتایسریا ارا و     استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور، سررم      

درصر  ام معییر  اسرتان را ما یره  و ر        5/55کره  سر ایه گذاری بکر و یاشرناتته اسر    ی فرصتها

 روستایی تشکیا  ی دا .

 رمارای  برا دارا برودن   ومود قابلی  اای با قوه  تنوع و  تی د در بخشهای  ختلر  اقتارادی اسرتان،    

یظیر ام ایرژی اای تج ی  پذیر وبا داشرتن  ، بهره  ن ی بی آبهای آمادطوالیی آبی و تاکی، دسترسی به 

با بهره گیری ام سیاس  اای اقتاراد  قراو تی، شناسرایی،    گردشگری  نحار به فرد و...  پتایسیا اای

 احااء و  یرفی ظرفیتها  و فرص  اای  ذکور را ضروری    ی یعای .

نگاهی اجمالی به مزیتها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استتان    » جعوعه حاضر با عنروان   ذا

ی برا قوه و با عیرا سرر ایه گرذاری بره تعکیر        فرصرتها   یرفری   ر بتنی بر  «سیستان و بلوچستان

 تهیه گردی ه اس .شهرستان )حومه شهری و روستایی( 51

در راستای تالش برای  حقق شر ن اسرتی اداا و ظرفیر  ارای اسرتان         ا ی  اس   جعوعه تهیه ش ه 

 گام  وثری بردارد.

 ماندانا زنگنه سروش 

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 آرش جمالزهی

 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها

 پیشگفتار
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 استان سیمای 
 

 داستان551،  شهر81،  شهرستان51،  بخش 80 ربع دارای  لو تریک 505581و بلوچستان با  ساح   ستانیاستان س

  .اس  دارای سکنه آبادی 5518 که آبادی 1180و 

یعرر عورو شرورای     1188و بریش ام   اسرتن  روسرتا دارای شرورای روسرتایی     1555ام  جعوع روستااای استان، تیر اد 

 روستا دارای دایاری فیال  ی باشن . 5210ی اد روستایی و ت

 ش ه اس  : ایتشک زیو بلوچستان ام دو  نطقه  تعا ستانیس استان

 یدارا یواد نیععان گره مده اس . ا یایاش را با در یعیتنوع اقل منوب استان(، رکز و  نطقه بلوچستان ) -

 یام باداا یریععان و بهره گ یایورت با دراستان با تومه به  جا یباش .  ناطق منوب ی  یکواستای ییتیطب

 نطقه  میاقل یاساس یآن ام  شخاه اا تبودن یوسایا نیید ا و پا نیایگیداری . باال بودن   ی تعاوت میاقل ی وسع

و  ی وقت ،یرودتایه ا ایاتیاکثر مر یکواستای یو ع م ومود  نابع برف یبودن یزوالت مو نییاس . با تومه به پا

        آب  حسوب  نیتنها ا کایات تا  ینیم  ریم یام استان  نابع  ح ود آب اا یییو در بخش وسبوده  یفال

 تنوع و  یعیاقل طیشرا ،ی تر ارتعاع در شعال بلوچستان  رکز 1185تعتان با  یشوی . ومود  خروط آتشعشای ی 

ماا ان ،  یوسی  و ام شهرستایها بعلو تر ریک 551185را فراام آورده اس .  نطقه بلوچستان با   نحار به فردی

، قارقن ، چابهار و  کشهری، سربام ، د گان، یفنوج ،ررایشهیو سوران ،  هرستان ، ا بی، تاش ، سراوان ، س رماوهی 

 گردد. ی  ایکنارک تشک

ب آ اچهیدر نی، که بزرگ تر ر ن یرودتایه ا یاس  برآ  ه ام آبرف  اا ینی)شعال استان(، یگ  ستانی نطقه س -

رومه که  518 یومش باداا، داده اس  یما شیدر تو )که ام اکنون دچار تشکی گردی ه اس .(مهان را  نیریش

  وثر اس . طی ح یتشکدرتش ی   ومد یان تابستان  یام اواتر بهار تا پا

 علو تر ربیک 55155باش  و  ی  ر ن ی، اا ون و ا عرومیمابا ، ما  ، ی یشا ا شهرستایها ستانی نطقه س

  ساح  دارد.
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 اهم مزیت ها ی سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان

 رکنرار آبهرای آماد برین ا عللری ترارج ام تنگره ار رز،       و  ناسب استان به مه  استقرار د  وقیی  مغرافیایی ویژه 

حلی در کنرار  تر  ررم سرا  کیلرو   188اای پاکستان و افغایسرتان و  کیلو تر  رم تاکی با کشور 5188برتورداری ام 

 شبه قاره ان   و یزدیکی  ناطق ساحلی استان با کشوراای حومه تلیج فارس و دریای ععان  ،دریای ععان

    شرایط  عتام استان برای تا ی یقش بامرگایی  لی و ترایزی  تارمی  یان اروپا و آسیای  رکزی با آبهرای شررقی

 ومنوبی و شاخ  آفریقا.

 اگشوده فلزی و سهم باالی استان در برتورداری ام این  یرادن و ا کران توسریه     ومود  یادن یسبتا غنی گشوده و ی

 فیا ی  اای  ی یی   

   ،)دشرتهای اعروار و اراضری  سرتی  در      اقلیم  ناسب کش   حاوالت سود آور صادراتی )تر ا، رکبرات،  وم،ایبره

 .ام فاا وتارج شعال و منوب استان و ا کایات ایجاد صنایع وابسته به  حاوالت گر سیری

 اراضی و اقلیم  ناسب درسواحا منوبی برای توسیه فیا یتهای شیالتی و صیادی  

 واح  یخسرامی،  واح  سردتایه و ایجعاد، ، یگو کنسرو سامی، ععا آوری و بسته بن ی  اای واای  کارتایه ومود 

 و ا کان امرایی طرحهای یوین شیالتی ام قبیا پرورش  اای در قعس واح  شناورسامی

 دارای شناسه جهتانی وبتتت   "، بیابان  وت، فرش سیستان، روستای کلپورگانذبه اای تاریخی اممعله شهرسوتتهما

اقلریم  درکنرار ماذبره ارای طبییری و     ان درشعال وقلیه یاصری وقلیه سب درمنروب  کوه توامه وداایه غال، "شده

اعچنرین   ،و دا نره ارا ی تعتران    در سواحا دریای ععان واکوتوریسم  ناسب برای توسیه فیا ی  اای گردشگری

 ومود میر سات  اای المم برای ایجاد گردشگری سال      شرایط  ناسب و

 و  ناطق ویژه اقتاادی را شار و  ومود یهاداای  هم اقتاادی و توسیه ای در سطح استان بویژه  نطقه آماد چابهار

 با ا تیامات ویژه برای سر ایه گذاری تو ی ی وت  اتی  یر ماوه،

 سابن ری اای   رن صی  و صیادی پنایع کشتی سامی در چابهار و ومود کشتص 

  شرارک    ودو ر   شرهی  کالیترری کره برا بریا ره ارای توسریه          هم کشتیرایی شرهی  بهشرتی و  ومود دو اسکله      

فرراام  ا کان پهلوگیری کشتی اای بزرگ برای آن  و یلیون تن ارتقاء یافته  5/0ظرفی  به سر ایه گذاران تارمی 

 ش ه اس .

 ماا ان-اتاال استان و رم پاکستان به شبکه راه آان سراسری کشور و اعچنین تط آان در دس  اح اث چابهار- 

 سرتس به عنوان کری ور شعال و منوب - شه - یل 

 ویژه ایرژی اای پذیر بادی و تورشی ی وتیری   ناطقی اای تج ی  ستقرار صنایع ییروگاای اممعله ایرژقابلی  ا 

 یو در استان 

 تیری   نطقه چابهار به عنوان قطب سوم پتروشیعی برای استقرار صنایع پتروشیعی وپاالیشگاای 

 سقط برای حعا بار و سافر وا کان توسیه تطوط کشتیرایی -راه ای امی تط کشتیرایی چابهار  

 م  ناسب پرورش اقلیا کان استقرار صنایع مایبی با تومه به  شتر  رغ وشتر و اقلیم  ناسب پرورش 

  شهرک و یاحیه صنیتی در استان با میرساتتهای  ورد ییام برای استقرار واح اای تو ی ی 15ومود 

  فرودگاه فیال در استان 5ومود 
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 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان زاهدان
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 :معرفی شهرستان زاهدان

 

اده اسرتان را بره ترود اتتارا  د      درص  ام  سراح   55 یادل   و تر  ربعکیل 15158  شهرستان ماا ان با وسی     

اس . شهرستان ماا ان ام شعال به شهرستان اا ون و کویر  وت ام شرق به کشور پاکستان ام غرب به اسرتان کر ران و   

 ترر   5105کیلو تر اس  و ام سطح دریرا   5818ام منوب به شهرستان تاش  ح ود  ی شود.  ساف  ماا ان تا تهران 

ای تابسرتان اروا بسریار گررم و در شرب ارا حررارت بره یحرو          ارتعاع دارد . اوای ماا ان گرم و تش  بوده و در رومار 

 کااش  ی یاب .  حسوسی

 

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 زاهدانشهرستان 

 520808 تعداد خانوار

 251501 )نفر(جمعیت

 512.185 )نفر(جمعیت شهری

 55.200 )نفر(جمعیت روستایی

 5.55 د()درصنرخ رشد جمعیت

 58 )درصد(رتبه نرخ رشد

 02.10 )درصد(نرخ باسوادی

 558211 )نفر(جمعیت فعال

 115011 )نفر(جمعیت غیرفعال

 812502 )نفر(ساله و بیشتر 01جمعیت 

 58.85 )درصد(نرخ بیکاری

 11.01 )سال(میانگین سنی

 1 تعداد بخش ها

 1 تعداد شهر

 2 تعداد دهستان

 5008 تعداد روستاها
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 :مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  زاهدان 

 

 ومود  یادن فلزی و غیر فلزی ام معله  س،کرو ی  ، آیتیعوان، ایواع سنگهای تزئینی و یعای ساتتعایی 

 شااراه ریلی استان و یقطه اتاال به کا کشور و پاکستان 

  رمی بودن شهرستان ماا ان و دسترسی به باماراای کشور پاکستان 

ا تومه دایشگااهای دو تی و غیر دو تی در رشرته ارای  ختلر  علعری و حورور یخبگران و ییرروی کرار         تی اد قاب 

  تخاص

 اقلیم  ناسب برای پرورش دام، طیور، اسب و کش  اای گلخایه ای  

 اای طبییی گردشگری به ویژه کویر وتومود ماذبه  

 ومود میرسات  گام شهری  

 تورشی یتج ی  پذیر به ویژه  هایاقلیم  ناسب برای تو ی  برق ام ایرژی 

 یاحیه صنیتی 5و کا بومیا و کارگاای( ، شهرک صنیتی)  یرماوه 1ومود  

 فرودگاه در شهرستان 5ومود 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

00 
 

 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان زاهدان

 

تعرع فرانگری تعریحری براغ     تعریح گاه و تعرج گاه پارک  ل  و براسران،  ج   ومه منوب شرق کشور، بیابان  وت، 

تایواده،  ومه  ردم شناسی با ملروه ارای بسریار میبرا ام فرانرق  نطقره، کتابخایره  رحروم اسرتاد کا بومیرا، بامارچره            

 اای ق یعی پس ، دادگستری، گعرک ساتتعان  سرپوش،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگریروستا های 

 قابلی  اا  روستا بخش شهرستان

 زاهدان

 رودتایه الر،حیات وحش پوشش گیاای شا ا ییزارودرتتان گز الر پایین زی رک

 پوشش گیاای  تنوع وومود درتتان بنه، ومودباغات  یوه گوربن   رکزی

 ا کان کوه یوردی به صورت تایوادگی،طبیی  میبای باالدس ،  جتعع پذیرایی  نزالب  رکزی

 وه وکویر، حیات وحشبهره  ن ی ام طبیی  دوگایه ک چاییلی کورین

 رودتایه ، ییزار ، حیات وحش ، امرای توراای کویریوردی و طبیی  گردی رود اای یارت آباد

برتورداری امطبیی  میبای کواستایی وبکر ، آبشارفالی ، یزدیکی به کویر ، حیات  چاه وشاب کورین

 وحش شا ا بزکوای و کب 
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 :دانشهرستان زاه سرمایه گذاریرسته های 

 
   ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی  کاال 

 ر  ی یی، فراوری ایواع صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی، یع  و گام ام معله فرآوری عناص

 نی، سنگهای قیعتیسنگهای تزئی

  دومی ، سومی ومی و...گردشگری، صنایع دستی و ت  ات وابسته ام معله ایواع ،میور آالت، سنتی 

      طرح اای اشتغا زای حومه امتعاعی، ورمشی و آ ومشی ام معله سات    ارس، دایشرگااهای غیرر دو تری،  راکرز

 در ایی به اشتی ، بیعارستایهای تخاای، تاوصی،  ه  کودک اا،  راکز تعریحی و ورمشی و...

 ی، گیااان دارویی، پسته و ییروگاه اای ایرژی کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله کش  اای گلخایه ا

 اای تج ی  پذیر به ویژه ایرژی تورشی ی

  ... صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت ام معله تشکبار ، سبزیجات و 

 واح اای دومی گی پوشاک  ، 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان زابل
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان زابل

 ربع در ضلع شعال شرقی استان سیستان و بلوچسرتان قررار گرفتره اسر . ایرن      کیلو تر 188شهرستان مابا با  ساح  

شهرستان ام شعال به شهرستان ییعروم،ام شرق به شهرستان ایر ن  وام منوب به شهرستان ارای ارا ون و مار  و ام    

رومه  518 غرب به شهرستان اا ون  ح ود  ی شود . آب و اوای مابا ام یوع بیابایی و گررم و تشر  اسر . براد ارای     

ش حاصا توده اای پر فشار غربی اس  که در فاا تابستان ام مه  شعال شرق به منوب شررق  ری ومد. حر اکثر وم   

 تر در ساع  ییز  ی رس  که در  سیر باعث مابجایی ریق اای روان  ی گردد و طوفران  این باد در تیر  اه به ص  کیلو

  .  اای شن، تپه  ااور و  اسه بادی اا را شکا  ی دا

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 زابلشهرستان 

 10710 تعداد خانوار

 016111 جمعیت)نفر(

 008،801 جمعیت شهری)نفر(

 01،861 جمعیت روستایی)نفر(

 -1.8 نرخ رشد جمعیت)درصد(

 01 رتبه نرخ رشد)درصد(

 88.06 نرخ باسوادی)درصد(

 11177 ر(جمعیت فعال)نف

 87101 جمعیت غیرفعال)نفر(

 007608 ساله و بیشتر)نفر( 01جمعیت 

 00.17 نرخ بیکاری)درصد(

 01.06 میانگین سنی)سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 0 تعداد دهستان

 17 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

  :مزیت ها و پتانسیل های شهرستان زابل 

 

 ی به باماراای این کشورام  رمی با کشور افغایستان و دسترس 

 ومود بامارچه گعشاد در شهرستان 

و اعچنرین ییررو گااهرای     برادی  ارای  ییررو گراه  ایجراد   و دایعی ایرژی باد و ترابش تورشری  بررای   ومش  ناسب  

 تورشی ی

 دارا بودن اراضی  ساع  کشاورمی و باغ اری ام معله ایگور یاقوتی، کلزا، سیر و پیام، صیعی مات ..... 

 سیستاییاصیا ام معله گاو یر ژیتیکی  نحاربعرد دام و طیور ومود ذتا 

 شرایط  ناسب پرورش میبور عسا 

  یاحیه صنیتی5ومود  

 فرودگاه در شهرستان 5ومود  
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان زابل

 عیه حاج آقا ص ر، ومه  ردم شناسی سیستان، بامار مابا، میارت بی بی دوس ، حسینیه آقا ص ر، حومه عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگریروستاهای 

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

  رکزی زابل

 میارتی وباف  ق یعی روستا گا  حع  بی 

  قبره اای میارتی بی بی دوس  وآقاحسین،  حوطه تاریخی میارت توامه ییکی قاسم آباد

  جتعع اقا تی وتعریحی پردیس

 ستان ق یعی، قلیه کهنه تپه وقبر اسکا

 تپه  حع  ریش برج افغان

 قبرستان ق یعی شیخ علی ومیارت کاد تپه شیخ
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان زابل سرمایه گذاریرسته های 

 
  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

 صری  و  پررورش میبرور عسرا،    ان دارویری،  کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله : کش  سیر، کلزا،گیاا

 ،پرورش شیالت و آبزیان در آبهای داتلی و استخراای پرورش  اایان و  یگو آب شیرین و صنایع فراوری وابسته، 

ایرواع کرود ، کشرتارگااهای صرنیتی دام سرب  و       پرورش دام و طیور و صنایع وابسته ام معله تو ی  توراک دام و

 «ایرژی بادی و تورشی ی» ی، ییروگاه ایرژی اای تج ی پذیر سنگین، کش  اای گلخایه ا

 صنایع ریسن گی، بافن گی، پوشاک وریق رمی با تومه ق    طوالیی ریسن گی در این شهرستان 

  صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی و صنایع فلزی 

 ایی دن  حاوالت غذایی روستصنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت ام معله صنیتی یعو

 و سنتی سیستان

 ،ه صنی  فرش دستباف ، تا ه دومییژابسته به وصنایع دستی و ت  ات وتوریسم سال  ، بوم گردی،  گردشگری 

   ،طرح اای اشتغا زای حومه امتعاعی، ورمشی و آ ومشی ام معله سات    ارس،  راکز در ایی به اشتی تاوصری

 ورمشی و . . .  ه  کودک اا،  راکز تعریحی و
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 
 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان زهک
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان زهک:

کیلرو تر  ربرع    185شهرستان ما  در شعال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. شهرستان ما  برا  سراح           

آبرادی   181، مزینر  و تعر  و اعچنرین دارای     داستان ما ، توامه احع  8دارای دو بخش  رکزی و مزین  و 

شهرستان ما  گرم و تش  اس  و ام  کیلو تر  ی باش . آب و اوای  151 رکز شهرستان تا  رکز استان اس . فاصله 

  نابع آبی شهرستان  ی توان به رودتایه ایر ن ، دریاچه اا ون و چاه ییعه اشاره یعود.  

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان زهک

 01166 رتعداد خانوا

 71811 جمعیت )نفر(

 00،107 جمعیت شهری )نفر(

 10،011 جمعیت روستایی )نفر(

 1.10 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 01 رتبه نرخ رشد در استان

 77.10 نرخ باسوادی )درصد(

 08.001 جمعیت فعال )نفر(

 01.601 جمعیت غیرفعال )نفر(

 61.181 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 01.01 اری )درصد(نرخ بیک

 01.60 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 1 تعداد دهستان

 007 تعداد روستاها

 



 

 
 

21 
 

 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :مزیت ها و پتانسیل های شهرستان زهک 

 

 ومود  نابع آب چاه ییعه اا   

 ومش  ناسب و دایعی ایرژی باد و تابش تورشی   

 ماراای این کشورام  رمی با کشور افغایستان و دسترسی به با 

 ومود بامارچه شااگا در شهرستان 

 دارا بودن اراضی  ساع  کشاورمی و باغ اری ام معله ایگور یاقوتی، کلزا، سیر و پیام، صیعی مات ..... 

  سیستایی اصیا گاو  نحاربعرد دام و طیور ام معله  ومود ذتایر ژیتیکی 

 و شتر  رغ شرایط  ناسب پرورش میبور عسا 

 گردشگری تاریخی ام معله داایه غال ان، روستای تاریخی قلیه یو، آتشک ه و ...ومود ماذبه  

 ومود ی  یاحیه صنیتی در شهرستان 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان زهک

 که بقایای شهر  یتبر دوران تاریخی اخا نشی  ی باش ، ماا ان کهنه، رام شهرستان، داایه غال انروستای قلیه یو، 

 ارگ  حع  حسین تان یارویی، چاه اای باستایی، چاه ییعه،  شگاه و قلیه کله کنق،آت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 

 

 زهک

 آثارق یعی ومنگا  ماا ان کهنه  رکزی

 دارای رودتایه اای ق یعی دشت  مزین 

 ،  نزل سرداران  یر،باف  روستامادگاه شهی   یرحسینی صع ر  یر مزین 

 دارای آثار وباف  ق یعی ،داایه غال ان وچاه ییعه اای اطراف قلیه یو مزین 

 دارای آثار وباف  ق یعی  نامل روستا تع  مزین 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان زهک: سرمایه گذاریرسته های 

 
  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

 بافن گی، پوشاک و ریق رمیصنایع ریسن گی ، 

  صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت ام معله دباغی چرم 

 ،تا ه دومی و صنایع دستی و ت  ات وابسته به ویزه صنی  فرش دستباف  گردشگری، بوم گردی 

 امتعاعی، سات    ارس،  رسته طرح اای اشتغال مای حومه فرانگی، امتعاعی و آ ومشی: فرانگی، آ ومشی و

 ورمشی و . . .- راکز در ایی به اشتی،  ه  کودک اا،  راکز تعریحی

   کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله : کش  سیر، کلزا،گیااان دارویی، صی  و پرورش شیالت و آبزیران

پررورش دام و طیرور و صرنایع     ،در آبهای داتلی و استخراای پرورش  اایان آب شیرین و صنایع فراوری وابسرته،  

ایواع کود ، کشتارگااهای صنیتی دام سب  و سنگین، کش  ارای گلخایره ای،   بسته ام معله تو ی  توراک دام و وا

 «ایرژی بادی و تورشی ی» ییروگاه ایرژی اای تج ی پذیر 

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی، صنایع فلزی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 
 

 

 

 ها لا ، پتانسیمزیت ه

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان نیمروز
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان نیمروز:

شهرستان ییعروم ام شعال و شعال غربی با کشور افغایستان و تراسان منوبی )شهرستان یهبن ان( و ام منوب با        

شهرستان مابا و اا ون و ام شرق با شهرستان ایر ن  و ام غرب با شهرستان ماا ان و یهبن ان ام  رم  ی باش  و در 

کیلو تر  ربع وسی  دارد که بیش ام ییعی ام وسی   0555شعال دش  سیستان واقع گردی ه اس . شهرستان ییعروم 

باش . در بخش  رکزی داستان ادیعی و  شود. این شهرستان دارای چهارداستان  ی حومه سیستان را شا ا  ی

 داستان بزی واقع گردی ه و بخش صابری شا ا داستان قائم آباد و داستان سعی آبه  ی باش . 

و یکی ام بزرگترین  ه ایر ن  اس  که شاارگ حیاتی سیستان ام  حسوب  ی شود هعترین رودتایه اعان رودتای

 مریان اای آبی منوب آسیای  رکزی  ی باش  که سرچشعه آن آب چشعه ساراا و کواهای بلن  شعال غربی کابا 

ییعروم وارد  کیلو تر را طی  ی کن  تا به سیستان و در یهای  به شهرستان 5858 ی باش  و  سیری طوالیی با غ بر 

 ی شود و در ایتها به دو شاته تقسیم  ی شود و به رود افوا آباد و  ورگ باغ  ی رس  که او ی به اا ون ایر ن  و 

 دو ی به اا ون صابری  نتهی  ی شود. 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان نیمروز

 00711 تعداد خانوار

 18170 فر(جمعیت )ن

 0،806 جمعیت شهری )نفر(

 11،111 جمعیت روستایی )نفر(

 0.0 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 06 رتبه نرخ رشد در استان

 81.10 نرخ باسوادی )درصد(

 00701 جمعیت فعال )نفر(

 01118 جمعیت غیرفعال )نفر(

 06711 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 1.60 نرخ بیکاری )درصد(

 06.11 ین سنی )سال(میانگ

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 1 تعداد دهستان

 067 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

  مزیت ها و پتانسیل های شهرستان :

 

  رمی بودن و ام مواری با کشور افغایستان 

 ومود بامارچه بش د بر در شهرستان 

 قه  ذکوریادر و مون ایرژی بادی در  نط یا ومش  ناسب و دایعی ایرژی باد و تابش تورشی  به ویژه در  نطقه  

 دارا بودن اراضی  ساع  کشاورمی و باغ اری ام معله ایگور یاقوتی، کلزا، سیر و پیام، صیعی مات ..... 

 دارا بودن استخراای پرورش  اای   

 ومود ذتایر ژیتیکی  نحاربعرد دام و طیور  

 و شتر  رغ شرایط  ناسب پرورش میبور عسا 

 شن و  اسه یزی ،آیتیعوان،  ن :استراتژی  ام معله لزیومود  یادن ف 

 در شهرستان ومود ی  یاحیه صنیتی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان نیمروز

 
یاچه اا ون، تختکهای در یاچه اا ون، منگا  ورگ باغ، منگلهای حعاظ  ش ه اا ون،  نطقه شکار  عنوع  وک  در

  یا یادر، سرای حامی بزی تا ای اا،  ن ، کاروایسرای فریگی، گعرک بلژیکیسرخ سعی  ابه، رودتایه ایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 آثار تاریخی و کاروایسرا  یا یادر صابری نیمروز

 ماذبه اای طبییی حاشیه تاالب اا ون  ورگ باغ صابری

 ام روستااای باق    استان سعی آبه صابری

  رکز اصلی صنایع دستی و ام معله حایر بافی فقیر  شکری  رکزی

 دارای  یعاری سنتی  نطقه بزی  رکزی

 دارای ق    باالروستا و روستای گردشگری  نطقه  ی باش  باالتایه  رکزی
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان نیمروز: سرمایه گذاریرسته های 

 
 ال و حعا و یقا و ترایزی ت  ات بامرگایی و پخش کا 

 رمیع ریسن گی، بافن گی، پوشاک و ریگصنای 

 صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت 

  حایر بافی) با تومه به ق    باف  فرش (گردشگری، صنایع دستی و فرش دستباف ،  

 شی و امتعاعی، سات    ارس،  راکز طرح اای اشتغا زای حومه فرانگی، امتعاعی و آ ومشی: فرانگی، آ وم

 ورمشی و . . . -در ایی به اشتی،  ه  کودک اا،  راکز تعریحی

 ر، کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله: تو ی  ایگور یاقوتی، ذرت و علوفه ، گیااان داروئی، دام و طیو

 ی  و فراوری سبزیجات، صیعی مات، تو، « بادی و تورشی ی»ایرژی اای تج ی پذیر کش  گلخایه ای ، ییروگاه

 سیر و ...

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی، صنایع فلزی و صنایع  ی یی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 
 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان هامون
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان هامون:

شهرستان اا ون در شعال استان سیستان و بلوچستان واقع گردی ه اس . این شهرستان ام شرق با شهرستان ما ،  

ن اای مابا و ییعروم، ام غرب ییز با بخشی ام حومه شهرستان ییعروم و ام منوب به شهرستان ماا ان ام شعال با شهرستا

داستان بنام اای  حع آباد،  8کیلو تر  ربع و دارای  8105  و کشور افغایستان اعجوار اس .  ساح  این شهرستان

اس  و ام رودتایه اای ماری در   م و تش  وت ، تیعورآباد و کوه توامه  ی باش . آب و اوای شهرستان اا ون گر

 این شهرستان  ی توان به رود شیله و قسع  ایتهایی ام  سیر رودتایه ایر ن  اشاره یعود. 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان هامون

 00081 تعداد خانوار

 10107 جمعیت )نفر(

 8.116 جمعیت شهری )نفر(

 00.000 جمعیت روستایی )نفر(

 -1.01 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 07 رتبه نرخ رشد در استان

 71.61 نرخ باسوادی )درصد(

 1701 جمعیت فعال )نفر(

 00701 جمعیت غیرفعال )نفر(

 00111 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 1.70 نرخ بیکاری )درصد(

 07.70 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 1 تعداد دهستان

 011 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  هامون: 

 

  رمی بودن شهرستان 

 ومود  نطقه ویژه اقتاادی را شار 

 ومود شهرک اای صنیتی  حع  آباد و را شار 

 ومش  ناسب و دایعی ایرژی باد و تابش تورشی   

 باغ اری ام معله ایگور یاقوتی، کلزا، سیر و پیام، صیعی مات ..... دارا بودن اراضی  ساع  کشاورمی و 

 ومود ذتایر ژیتیکی  نحاربعرد دام و طیور  

 شرایط  ناسب پرورش میبور عسا 

 ومود ماذبه  نحاربعرد گردشگری تاریخی ام معله شهرسوتته ، کوه توامه و... 

 ومود تاالب اا ون در صورت احیاء  ج د 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 تاریخی و طتیعی شهرستان هامونمعرفی جاذبه های 

 

ق، م  تروک  5088ق، م پایه گذاری و ح ود  1188) این شهر در ح ود "جزء آثار ثبت شده جهانی"شهرسوتته

 ، کوه توامه) اوشی ا(، شهرسوتته که م ینه  ناسبی برای توسیه گردشگری داتلی و تارمی اس   ومه ، ش ه اس (

مزیره ای در وسط دریاچه اا ون به اعراه آتشک ه و کاخ عظیم یعایایی که به دوران  تر،  این   188به ارتعاع تقریبی 

  یاچه و تاالب بین ا عللی اا ون،قلیه چه رئیس، در اشکایی و ساسایی یسب   ی دان 
 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 

 

 هامون

 ارگ تاریخی سکواه  رکزی

 ارگ باستایی، ناره  سج ،  یعاری سنتی تایه اای روستایی دو   آباد  رکزی

 بستر رودتایه یهر آب و ناظر طبییی فیرومه ای  رکزی

 ساحا دریچه اا ون، کوه توامه، ده  ط  اهلل تیعورآباد

  یعاری سنتی تایه اای روستا علی صوفی تیعورآباد
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مون:شهرستان ها سرمایه گذاریرسته های 

 

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

  پالس بافیصنایع ریسن گی، بافن گی، پوشاک و ریق رمی ، 

 صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت کشاورمی 

  ت  ات وابستهتا ه دومی، گردشگری، صنایع دستی و فرش دستباف و 

 مه فرانگی، امتعاعی و آ ومشی: فرانگی، آ ومشی و امتعاعی، سات    ارس، رسته طرح اای اشتغال مای حو

 ورمشی و . . .- راکز در ایی به اشتی،  ه  کودک اا،  راکز تعریحی

        کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله : کش  سیر، کلرزا، صری  و پررورش شریالت و آبزیران در آبهرای

پررورش دام و طیرور، کشرتارگااهای     ،شریرین و صرنایع فرراوری وابسرته،     داتلی و استخراای پرورش  اایان آب 

 «ایرژی بادی و تورشی ی» صنیتی دام سب  و سنگین، کش  اای گلخایه ای، ییروگاه ایرژی اای تج ی پذیر 

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی، صنایع فلزی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان هیرمند
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان هیرمند:

سیسرتان وبلوچسرتان واقرع گردیر ه و برا        کیلرو تر  ربرع در شرعال اسرتان     5588با  سراح   شهرستان ایر ن         

شهرستایهای مابا، ما  و ییعروم امغرب و شور افغایستان امشرق اعجوار  ی باش .  رکز این شهرسرتان، شرهر دوسر     

  ه وفاقر  کواسرتان  روم 518گررم تشر  برا بادارای       به عل  واقع ش ن در دش  سیستان دارای اقلیعی  حع  اس  

داسرتان اسر  . گرویش ارای رایرج ایرن  نطقره فارسری          5بخش  رکرزی وقرقرری و   1اس .شهرستان ایر ن  دارای 

)سیستایی( وبلوچی و ذاب  ردم شییه وسنی  ی باشر . شرریان حیراتی وکشراورمی  نطقره آبری اسر  کره ام کشرور          

 .  لکی وییات   زارع این  نطقه را سیراب  ی کن  افغایستان وارد  ی شود وتوسط رودتایه پریان  شترک ورودتایه

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان هیرمند
 01661 تعداد خانوار

 10171 جمعیت )نفر(

 1،871 جمعیت شهری )نفر(

 67،010 جمعیت روستایی )نفر(

 -1.11 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 08 ر استانرتبه نرخ رشد د

 70.18 نرخ باسوادی )درصد(

 06010 جمعیت فعال )نفر(

 01081 جمعیت غیرفعال )نفر(

 16611 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 00.00 نرخ بیکاری )درصد(

 00.87 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 6 تعداد دهستان

 011 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 ل های شهرستان  هیرمند: مزیت ها و پتانسی

 

 و تخ  ع ا   بامارچه  رمی فیال  یل ومود دو  

 دارا بودن اراضی  ساع  کشاورمی و باغ اری ام معله ایگور یاقوتی، کلزا، سیر و پیام، صیعی مات ..... 

  دسترسی به باماراای این کشوربا کشور افغایستان و ی ام  رم 

 ورشی  ومش  ناسب و دایعی ایرژی باد و تابش ت 

 ومود ذتایر ژیتیکی  نحاربعرد دام و طیور  

 ور عسا و شتر  رغشرایط  ناسب پرورش میب 

 گردشگری تاریخی اای ومود ماذبه  

 ومود ی  یاحیه صنیتی در شهرستان 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان هیرمند

 

  وندریاچه اا س باد ری ه، منگا ییات ، ساحاآتشک ه کرکو، ارگ مالل آباد، آ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 پایایه  رمی  یل   یل   رکزی هیرمند

 دارای منگا پهلوی مورآباد  رکزی

 دارای آتشک ه کرکو کرکو  رکزی

 دارای دیوار ساحلی،اسکله و جتعع تعریحی وگردشگری اربابی قرقری

 ارگ ابراایم تان وآثارباستایی برج  یر گا قرقری
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان هیرمند: سرمایه گذاریرسته های 

 

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

 پالس بافیصنایع ریسن گی، بافن گی، پوشاک و ریق رمی اممعله دباغی چرم ، 

  حاوالت کشاورمیصنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  

 گردشگری، صنایع دستی و فرش دستباف و ت  ات وابسته 

  ،رسته طرح اای اشتغال مای حومه فرانگی، امتعاعی و آ ومشی: فرانگی، آ ومشی و امتعاعی، سات    ارس

 ورمشی و . . .- راکز در ایی به اشتی،  ه  کودک اا،  راکز تعریحی

 عله: تو ی  ایگور یاقوتی، ذرت و علوفه ، گیااان داروئی، دام سب  و کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام م

تو ی  و فراوری ، « بادی و تورشی ی»ایرژی اای تج ی پذیرر ، کش  گلخایه ای ، ییروگاه اای سنگین و طیو

 سبزیجات، صیعی مات، سیر و ...

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی، صنایع فلزی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان میرجاوه
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 تان میرجاوه:معرفی شهرس

شهرستان  یرماوه در شرق استان سیستان و بلوچستان واقع ش ه اسر  ایرن شهرسرتان ام شرعال شررق، شررق و             

منوب شرق به کشور پاکستان و ام شعال و غرب با شهرستان ماا ان و در منوب و منروب غررب برا شهرسرتان تراش      

الدیرز، ریرق  لر  و       ربرع  ری باشر  و دارای سره بخرش     کیلو تر  2888ارتباط دارد.  ساح  این شهرستان بیش ام 

اس . این شهرستان ام اع  داستان تشکیا ش ه اس  که سه داستان آن در بخش الدیز )الدیز ، مون آبراد ،     رکزی

 تعین(، دو داستان در بخش  رکزی )حو ه و ای ه( و دو داستان ییز در بخش ریق  ل  )ریرق  لر  و تهرالب( واقرع     

  ی باشن .  

درمه که  نطبق برکعربن  بیابایی دییا  ی باش ، این شهرستان مرزء   11با تومه به قرار گرفتن  یرماوه در یزدکی   ار 

 یلی  تر شناتته  ی شود. آب اوای این شهرستان در  رکز گررم و   18کم باران ترین  ناطق کشور با  توسط باری گی 

به اتتالف ارتعاع بیش ام ازار  تر با  رکز شهرستان که گاااً تا بریش  تش  و بیابایی  ی باش  و ی بخش الدیز با تومه 

 تری قرار داریر  ( و اعچنرین واقرع شر ن در دا نره ارای        1888 تر ییز  ی رس  )آبادی اایی ییز درارتعاع  1188ام 

 شعا ی ارتعاعات تعتان، دارای اوای  طی  تر و  یزان باری گی بیشتری  ی باش ؛  

 5931ی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال شاخص های جمعیت 

 شهرستان میر جاوه

 00860 تعداد خانوار

 16067 جمعیت )نفر(

 1،187 جمعیت شهری )نفر(

 06،171 جمعیت روستایی )نفر(

 0.00 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 0 رتبه نرخ رشد در استان

 70.07 نرخ باسوادی )درصد(

 00000 جمعیت فعال )نفر(

 01611 جمعیت غیرفعال )نفر(

 00161 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 08.61 نرخ بیکاری )درصد(

 00.01 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 7 تعداد دهستان

 017 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  میرجاوه: 

 

 کیلو تر  رم  شترک با کشور پاکستان   181 یرماوه با داشتن  بودن شهرستان  رمی 

 ومود بامارچه  رمی  یرماوه 

 ومود  یادن فلزی و غیر فلزی 

 اقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشاورمی و کش  اای گلخایه ای 

 اقلیم  ناسب پرورش شتر 

 ومود  نطقه ویژه اقتاادی  یرماوه  

 ومود ماذبه اای طبییی و تاریخی گردشگری  

 صنیتی ومود ی  یاحیه 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان میر جاوه

 
ایستگاه راه آان، ساتتعان شهربایی سابق،  یعاری صخره اای تعین، قبرستان اعتاد  ال، غار الدیز ، تعین، چشعه 

 حورت  وسی)ع( در تعین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

   ااقابلی روستا بخش شهرستان

 

 میرجاوه

  یعاری سخره ای وباغات وکوه تعتان تعین الدیز

 قنات روستااا وباغ اای مردا و و ایار مش الدیز

 باغ اای ایار و رودتایه الدیز سرکه و کل  الدیز

 باغ اای ایار وایگور وقنات روستا روپس باال  رکزی

 یخلستان تر ا، تپه اای شنی  رتعع سروگه ریق  ل 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان میرجاوه: سرمایه گذاریرسته های 

 
 ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی  با تومه به  رمی بودن 

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی 

 صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت کشاورمی 

 سته گردشگری، صنایع دستی و ت  ات واب 

   ،دام و طیرور، کشر  ارای    تو یر  و پررورش   کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  : کش   حاوالت کشراورمی

 ی اای تج ی پذیر )تورشی ی(گلخایه ای، کش  میتون ، تر ا ، ییروگاه اای ایرژ

  دومی گی پوشاک سنتی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ، پتانسیتلها مزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان خاش
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان خاش

ه منوبی قله تعتان واقع گردی ه اس . این شهرستان ام شعال به شهرستان ماا ان، غرب و شهرستان تاش در دا ن     

منوب غرب به شهرستان ایرایشهر، ام منوب به شهرستان سراوان و ام شرق به کشور پاکستان  ح ود  ی گردد. 

     کیلو تر  ربع  11585داستان و  ساحتی با غ بر  55بخش و  1شهرستان تاش دارای دو شهر تاش و یوک آباد، 

باش  شهرستان تاش دارای آب و اوای گرم و تش  اس  و به عل  اعررجواری با کوه تعتان تنها آتشعشان ییعه   ی

فیال کشور که  رتعیترین کوه منوب شرق اس ؛ آب و اوای یسبتا سردی دارد. بلن ترین یقطه این شهرستان، قله 

        تر ام سطح دریا  588طح دریا و پایین ترین یقطه ارتعاعی آن کعتر ام  تر ام س 1185آتشعشان تعتان با ارتعاع 

  ی باش .

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 خاششهرستان 

 80112 تعداد خانوار

 551،015 جمعیت )نفر(

 25،555 جمعیت شهری )نفر(

 580،582 جمعیت روستایی )نفر(

 0 جمعیت )درصد( نرخ رشد

 55.11 رتبه نرخ رشد در استان

 85851 نرخ باسوادی )درصد(

 55018 جمعیت فعال )نفر(

 518511 جمعیت غیرفعال )نفر(

 51.10 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 11.50 نرخ بیکاری )درصد(

 1 میانگین سنی )سال(

 1 تعداد بخش ها

 51 تعداد شهر

 55 تعداد دهستان

 5.181 د روستاهاتعدا
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان خاش: 

 

 ومود  یادن فلزی و غیر فلزی   

 ومود طبیی  میبای تعتان، چشعه اا و غاراای بکر برای حوور گردشگران 

 تابش  ستقیم یور تورشی   

 رو، سربزیجات، ذرت،   آدارویی به ویژه پسرته، ایرار، مرد   اقلیم  ناسب برای تو ی  ایواع  حاوالت کشاورمی و گیااان 

 اای گلخایه ای و ... صیعی مات و کش 

 ومود واح اای  تی د پرورش دام شیری و پرواری و طیور  

 ومود ی  شهرک صنیتی و ی  یاحیه صنیتی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان خاش

 

شعال شرقی شهرستان تاش با تااع  کیلو تری  88تعتان) تنها آتشعشان ییعه فیال در منوب شرق کشور در فاصله 

بخار آب و گوگرد ( ،گا فشان پیر گا ، دریاچه سر دریا، درت  کهنسال روستای داپابی ، چشعه اای قلیه حی ر آباد، 

 ارتگاه  رتوی علی، قلیه ایری گانتپه و می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 اشخ

 ابت ای دسترسی به قله تعتان ،  نطقه گردشگری بکر تعن ان یوک آباد

 ودر  سیر سردریادارای طبییتی بکر  یرون یوک آباد

 کنار رودتایه کاروی ر و نطقه گردشگری تاش به ایرایشهر یی پ ان کاروای ر  رکزی

 سنگان  رکزی  رکزی
استایی  نطقه گردشگری در سیرتاش به  یرماوه و نطقه کو

 می  یوه ایاروبکر وقطب کشاور

 واقع در ایتهای رودتایه ایری گان دادکان علیا ایری گان

 قطب سبزی کاری ودارای معیی  باالو روستای حاشیه شهر اسعاعیا آباد)ام روستااای حاشیه شهر(  رکزی

 درت   ق س  رتوی علی داپابی  یوک آباد
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 اش:شهرستان خ سرمایه گذاریرسته های 

 

   کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله: واح اای دام و طیور، کش  اای گلخایه ای، کش  ایواع گیااران

 ،«تورشی ی» ییروگاه ایرژی اای تج ی پذیر ،دارویی 

  بسته    حاوالت به ویژه صنایع  بنی، فراوری پسته، فراوری و ،صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال

 بن ی ایواع گیااان دارویی و ....  

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی، یع  و گام 

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا 

        گردشگری، صنایع دستی و ت  ات وابسته ام معله مذب توریس  و گردشگر برا تومره بره ومرود طبییر  میبرای

 تعتان

 عاعی، ورمشی و آ ومشی ام معله سات    ارس،  راکز در ایی به اشتی تاوصری،  طرح اای اشتغا زای حومه امت

  ه  کودک اا،  راکز تعریحی و ورمشی، کوانوردی، طبیی  گردی و ....
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان سراوان
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان سراوان

ش ، حو ه، یااوک، مرا ق، کلره   داستان به یام اای گ 0کیلو تر  ربع دارای  52812 شهرستان سراوان با  ساح        

گان، کوا  و اسعن ک، کشتگان، بم پش   ی باش  و  ردم این شهرستان با گرویش بلروچی صرحب   ری کننر . آب و      

کوه سعی  گشر ، کروه سررخ در     اوای شهرستان سراوان در تابستان گرم و تش  و در م ستان  یت ل اس . کوه اای 

ستان  حسوب  ی شوی . رشته کوه سیااان طوالیی ترین رشرته کروه در ایرن    بم پش ، ام  رتعع ترین کواهای این شهر

ام رودتایره ارای   . شهرستان  ی باش  که ام یزدیکی اای تعتران شرروع و ترا یرااوک در  حر وده پاکسرتان ادا ره دارد       

 اشاره یعود.  شهرستان سراوان  ی توان به  اشکی ، سیعش و روت 

 

 5931عمومی نفوس و مسکن سال شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری 

 شهرستان سراوان

 61601 تعداد خانوار

 010110 جمعیت )نفر(

 10.100 جمعیت شهری )نفر(

 011.108 جمعیت روستایی )نفر(

 0.76 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 00 رتبه نرخ رشد در استان

 70.77 نرخ باسوادی )درصد(

 11710 جمعیت فعال )نفر(

 81081 فر(جمعیت غیرفعال )ن

 000810 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 00.11 نرخ بیکاری )درصد(

 00.68 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 6 تعداد شهر

 8 تعداد دهستان

 181 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان سراوان: 

 

 کش  اای گلخایه ایاقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشاورمی به ویژه تر ا و  

  رمی بودن شهرستان سراوان و دسترسی به بامار کشور پاکستان  

 در شهرستان  یا ما ق و، کوا   بامارچه  رمیسه ومود  

و  )ثبر  مهرایی(  کلپورگانروسرتای  ومود ماذبه اای طبییی گردشرگری و صرنایع دسرتی  نحارربعرد ام معلره       

 سومی ومی

 سیه صنایع وابستهاقلیم  ناسب پرورش دام و طیور و تو 

 ومود ی  شهرک صنیتی در شهرستان 

 ومود ی  فرودگاه در شهرستان 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان سراوان

 

گران،  سنق یگاره اای دره یگاران، روستای دمک،  سج  دمک، سنق یگاره ارای دره شریر پلن  روستا و سعال کلپورگان، 

قبرستان گش ، قلیه تیر آباد، قلیه دا ، روستای یااوک، روستای کوام، چشعه گوگردی  یر مبار، تپره یعکری  یرر    

 ععر، غار  شتوک، کوه سیااان، آبشار چوتین گون، قناتها، تر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 سروان

 ما ق
 نق یگاره اا،ابشاروقلیه ، باغات ویخلستایها ناظرطبییی، س یااوک

 شا یزاره اای بریج، اسو ه بلوچستان، یخلستایهای ایبوه در دو طرف رودتایه کله گان

 

  رکزی

 سعال کلپورگان که شهرت مهایی دارد ، زارع وباغات گلپورگان

 دمک
دشگری قلیه دمک،  سج  ما ع دمک ،تپه روباا ،  ومه تاس وکپا ،  جتعع گر

 حاج یاسین  ل  ماده

 بامارچه  رمی، باغات و زارع ، طلع تورشی ایران م ین کوا  بم پش 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان سراوان سرمایه گذاریرسته های 

 
  سردتایه  فرآوری تر ا و ،ام معله بسته بن ی صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت

 اوالت کشاورمی ام معله تر ابرای یگه اری  ح

  : کش  گیااان داروئی، پرورش دام و طیور، کش  گلخایه ای و تو ی  تر اکشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس ،

 ایرژی اای تج ی پذیر)تورشی ی( و .... ، ییروگاه یوه اای گر سیری

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

  ام معله: فرش بلوچی و ت  ات وابسته، سعال کلپورگان و..گردشگری، صنایع دستی 

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی 

  فرانگی، امتعاعی و آ ومشی: فرانگی، آ ومشی و امتعاعی، سات    ارس،  راکز طرح اای اشتغا زای حومه

 ورمشی و . . .-در ایی به اشتی،  ه  کودک اا،  راکز تعریحی
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 
 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان سیب و سوران
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان سیب و سوران:

درص   ساح  استان را به تود اتتاا  داده  2.1کیلو تر  ربع  یادل  2508شهرستان سیب و سوران با وسی         

اس . شهرستان سیب و سوران ام شعال به سراوان، ام منوب به  هرستان، ام شرق به سراوان و پاکستان و ام غرب به 

کیلو تر  ربع ودارای چهار داستان )پسکوه، سیب و سوران، ای وچ و  2508 ساح  شهرستان  . شود تاش  نتهی  ی

 کن ( و دو  رکز شهری شا ا سوران و ای وچ  ی باش . آب و اوای شهرستان سیب و سوران گرم و تش   ی باش  .

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 و سورانشهرستان سیب 

 00116 تعداد خانوار

 86116 جمعیت )نفر(

 06.111 جمعیت شهری )نفر(

 11.110 جمعیت روستایی )نفر(

 0.11 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 0 رتبه نرخ رشد در استان

 70.11 نرخ باسوادی )درصد(

 01116 جمعیت فعال )نفر(

 01100 جمعیت غیرفعال )نفر(

 61616 (ساله و بیشتر )نفر 01جمعیت 

 01.60 نرخ بیکاری )درصد(

 00.81 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 1 تعداد دهستان

 001 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  سیب و سوران: 

 

 اقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشاورمی به ویژه تر ا و کش  اای گلخایه ای 

 ی تاریخی گردشگری و صنایع دستی به ویژه سومی ومیومود ماذبه اا 

 اقلیم  ناسب پرورش دام و طیور و توسیه صنایع وابسته 

 ومود ی  یاحیه صنیتی   

 

 :معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان سیب سوران

 

 آبشار بنگرریق مرگران(، حشایی، قلیه سب، قلیه کن ، قلیه پسکوه، پیر گیابان) چشعه آب گرم(، تپه شنی) 

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 سیب سوران

 ومود  رتعع ترین قلیه تشتی وگلی وقبرستان تاریخی وبا یعاری تا  اسال ی سیب  رکزی

 قلیه تشتی وگلی باسات   اا ح  حلی و یعاری تا  اسال ی کن  ای وچ

 ی و گلیقلیه تاریخی تشت پسکوه  رکزی

 آبشاراا و غاراای تاریخی وطبییی حشایی  رکزی

  نطقه میبای حاشیه رودتایه وبا ناظرسرسبز و میبا آدریاک ای وچ
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان سیب و سوران: سرمایه گذاریرسته های 

 
 به ویژه تر ا صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت 

 ،ع دستی و ت  ات وابسته صنای بوم گردی، گردشگری 

 یوه اای کش  ایواع گیااان داروئی، دام و طیور، کش  گلخایه ای و اورمی،  نابع طبییی و  حیط میس ،کش 

 ایرژی اای تج ی پذیر و  .... گر سیری، ییروگاه

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا 

  دومی گی پوشاک 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان مهرستان
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 ن مهرستان:معرفی شهرستا

کیلرو تر و   5158  داستان اس .  سراف  ترا تهرران    8و دارای   کیلو تر  ربع 2585 ساح  شهرستان  هرستان        

ییعه تش  و  یت ل گرم اس .  بلن  ترین یقطره ایرن     تر اس . آب و اوای این شهرستان  5128  ارتعاع ام سطح دریا

ام  رکرز شرروع و پرس ام گذشرتن ام شهرسرتان تراش و اتارال بره         اس  که  ( Beark) "بیرک"شهرستان، رشته کوه 

کواهای تعتان، ماا ان و بیرمن  به کواهای بینا ود در استان تراسان  تاا  ی شود؛ که ام  ناطق چهرار گایره تحر     

 .حعاظ   حیط میس  اس  که بیش ام اعتاد و سه ازار اکتار وسی  دارد

 

 5931ی نفوس و مسکن سال شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عموم

 شهرستان مهرستان

 07117 تعداد خانوار

 71671 جمعیت )نفر(

 00.101 جمعیت شهری )نفر(

 68.010 جمعیت روستایی )نفر(

 0.08 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 7 رتبه نرخ رشد در استان

 17.70 نرخ باسوادی )درصد(

 00710 جمعیت فعال )نفر(

 00110 جمعیت غیرفعال )نفر(

 11000 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 00.81 نرخ بیکاری )درصد(

 00.10 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 1 تعداد دهستان

 010 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  مهرستان: 

 

 ای گلخایه ایاقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشاورمی به ویژه تر ا و کش  ا 

 ومود ماذبه اای تاریخی و طبییی گردشگری و صنایع دستی به ویژه سومی ومی 

 اقلیم  ناسب پرورش دام و طیور  

 ومود ی  یاحیه صنیتی در شهرستان 

 
 :مهرستان معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی

کی  علیا، یخلستان اای قلیه  هرستان، کوه بیرک،  نطقه منگلی بیرک، کل ،  ااایی، منگا پ گان، س   اش

  هرستان، گیشتوک

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 

 

 

 مهرستان

  ناظرطبییی،قایق رایی ،پارک منگلی طبییی پ کان ، س  رگنت  رگنت   رکزی

 بیرک دارای چشعه اای میبا و ناظر طبییی ودی یی، دردا نه منوبی کوه کل  ورمی  رکزی

  ناظر طبییی و قلیه ق یعی آشار، یخلستان اای سرسبز آشار آشار

 دارای  ناظر طبییی،س   اشکی  علیا، قایق رایی،  اای گیری، پیاده روی کهن کهور  رکزی

دارای  ناظر طبییی اعراه با سرسبزی، صخره اای بلن مه  صخره یوردی در دا نه   ااایی  رکزی

 شعا ی کوه بیرک
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 سته های اولویت دار شهرستان مهرستان:ر

 
 صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت ام معله بسته بن ی تر ا و دباغی چرم 

  گردشگری، صنایع دستی و ت  ات وابسته 

 اای  و  یوه کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس : کش  ایواع گیااان داروئی، دام و طیور، کش  گلخایه ای

 ایرژی اای تج ی پذیر و  .... گر سیری، ییروگاه

  ت  ات بامرگایی و حعا و یقا 

  دومی گی پوشاک 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 ها ا ، پتانسیتلهمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان ایرانشهر
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان ایرانشهر

شهرستان ایرایشهر در قسع   رکزی استان سیستان و بلوچسرتان واقرع شر ه اسر . ام شرعال و شرعال شررقی برا             

و  تاش، ام منوب شرق با شهرستان  هرستان، ام منوب با شهرستان ییکشهر و سرربام، ام غررب  شهرستان اای ماا ان و 

کیلرو تر   50855منوب غربی با شهرستان د گان و ام شعال غربی با استان کر ان اعسرایه اسر . شهرسرتان ایرایشرهر     

تشر  اسر . درمره حررارت ایرن        ربع وسی  دارد . شهرستان ایرایشهر دارای آب و اوای گرم و اقلیم بیابرایی گررم و  

اس . کوه بز ان  58.5و در م ستان  15.1درمه سایتیگراد و  یایگین د ای رومایه در تابستان  58شهرستان در تابستان 

  تر ام سطح دریا که پس ام کوه تعتان  رتعع ترین یااعواری استان  حسوب  ی شود.  1815با ارتعاع 
 

 5931عمومی نفوس و مسکن سال شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری 

 ایرانشهر

 10106 تعداد خانوار

 061001 جمعیت )نفر(

 010.108 جمعیت شهری )نفر(

 000111 جمعیت روستایی )نفر(

 0.11 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 1 رتبه نرخ رشد در استان

 71.71 نرخ باسوادی )درصد(

 11171 جمعیت فعال )نفر(

 007.017 جمعیت غیرفعال )نفر(

 086010 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 00.80 نرخ بیکاری )درصد(

 00.78 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 1 تعداد شهر

 7 تعداد دهستان

 716 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 : و پتانسیل های شهرستان ایرانشهرمزیت ها 

 

ویژه  حاوالت گر سیری، تر ا و صیعی مرات،   اقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشاورمی و گیااان دارویی به 

 علوفه و .....

 ومود  نابع آبی یسبتا غنی ام معله قنوات و چشعه اا 

 نی و ....  ئیومود  یادن فلزی و غیر فلزی به ویژه طال ،  نیزیم، گرایی ،  ر ر، سنگهای تز 

 ومود میرسات  گام برای تا ین سوت   وردییام واح اای تو ی ی و صنیتی  

 یی  میبا به ویژه قله بز ان و ماذبه اای گردشگریطب 

 برای تو ی  برق ام ایرژی تورشی برتورداری ام تابش تورشی   

 یزدی  ترین  سیر ام استان به استایهای کر ان و ار زگان 

 ومود دو شهرک صنیتی و ی  یاحیه صنیتی در شهرستان 

 ومود ی  فرودگاه در شهرستان 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :یخی و طتیعی شهرستان ایرانشهرمعرفی جاذبه های تار

 

گورستان اسپ یژ، چشعه اای آبگرم بز ان، رودتایه قلیه یاصری ) دوره قاماریه (، قلیه بعپور با ق  تی ام دوره ساسایی، 

 دا ن، رودتایه بعپور، روستای گردشگری آبادان،  نطقه حعاظ  ش ه بز ان، کوه تور، آبشار سراب وک
 

 
 یت گردشگریشاخص دارای مز روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 ایرانشهر

 قبرستان ق یعی کوران سعلی  رکزی

 رودتایه دا ن،قلیه ق یعی وتاریخی ،کوانوردی مالنعان  رکزی

 رودتایه دا ن وکوه پایه ای شعش آباد بعپور

 چشعه آب گرم  کسان بز ان

 کوه گوایز گوایز بز ان
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان ایرانشهر: یسرمایه گذاررسته های 

 

 صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و ایواع  حاوالت کشاورمی 

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی، یع  و گام 

 دباغی چرمصنایع ریسن گی، بافن گی، ریگرمی و پوشاک ، 

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا 

  ،دام و طیرور، کشر  ارای    )تورشری ی( ایررژی ارای تج ی پذیر   طبییی و  حیط میس  ام معله:  نابعکشاورمی ،

 گلخایه ای و  یوه اای گر سیری و صنایع وابسته 

  وار دومی وسکه دومیپری ام معلهگردشگری، صنایع دستی 

 ریحی تاوصی، طرح اای اشتغا زای حومه امتعاعی، ورمشی و آ ومشی ام معله سات    ارس،  راکز ورمشی و تع

  راکز در ایی به اشتی تاوصی،  ه  کودک اا و . . .
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 
 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان فنوج
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان فنوج:

دقیقره   10درمه و  15شود، در طول فنوج در منوب غربی بلوچستان قرار دارد. ام غرب به استان کر ان  نتهی  ی      

باشر . شهرسرتان    تر  ری  505گردی ه و ارتعاع آن ام سطح دریا دقیقه عرض شعا ی واقع  15درمه و  12طول شرقی و 

این شهرستان ام دو  .درص   ساح  استان را به تود اتتاا  داده اس  5/8کیلو تر ربع  یادل  5518فنوج با وسی  

بخش  رکزی شا ا داستان فلوج و داستان  سکوتان و بخش کتیج داستان کتیج تشکیا ش ه اس . فنوج بره  حرا    

 108و اوایی دارای آب و اوای گرم و تش  تا ییم تش  با رطوب  یسبتاً  توسط و  یزان باری گی سا یایه حر ود  آب 

 .باش  تر  ی یلی

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان فنوج

 00111 تعداد خانوار

 11010 جمعیت )نفر(

 00.011 جمعیت شهری )نفر(

 06.110 معیت روستایی )نفر(ج

 0.1 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 00 رتبه نرخ رشد در استان

 11.08 نرخ باسوادی )درصد(

 00160 جمعیت فعال )نفر(

 00111 جمعیت غیرفعال )نفر(

 06010 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 00.10 نرخ بیکاری )درصد(

 01.11 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 0 تعداد دهستان

 088 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  فنوج: 

 

 و ....کش  ایواع  حاوالت کشاورمی به ویژه تر ا ،  رکبات اقلیم  ناسب  

 نوات و چشعه اا ود  نابع آبی یسبتا غنی ام معله قوم 

 ام  رمی با استایهای کر ان و ار زگان 

 ادن فلزی ام معله  س، آان، کرو ی ،  نگنز  و تیتاییومومود  ی 

 ومود ماذبه اای طبییی و تاریخی گردشگری و صنایع دستی 

 برتورداری ام تابش  ستقیم تورشی   

 اقلیم  ناسب پرورش شتر 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان فنوج

 

وطه پش  کالت کتیج،  سج  پش  قلیه، قلیه بزرگان، قلیه  حوطه پیش ام تاریخ بن  کهور مبر ین  فنوج،  ح     

 کالیوک ) کالئوکان( قلیه کتی، سنق یگاره ) یبش ( ماده کل ر، تنگه فنوج،  حوطه بز پیران، 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنوج

 طبییی ناظر طبییی،ومودقن یا وغاراای  کشه   رکزی

  حوطه باستایی قبرستان  گون  ناظرطبییی ،رودتایه دائعی آثارباستایی و  کون  رکزی

سال،باف  سنتی وق یعی و  جاورت آن با 188 سج تشتی وگلی باق  تی با غ بر پش  قلیه  رکزی

 تنگه میبای فنوج

 وسومن دومیرودتایه اای فالی ودائعی و ناظرمیبای گردشگری،صنایع دستی  گسگان  رکزی

 دارای باف  سنتی،صنایع دستی ،سومن دومی ،سکه دومی ،حایر بافی را    رکزی

   وحی،سی آباد  رکزی

،سرخ کچ ، طا ب 

 آباد

 سنق یوشته ، سومن دومی  ناظرگردشگری واستخراای طبییی ،

  ناطق سرسبز و رودتایه اای پرآب دائعی آب ایبار کتیج

 دائعی ،استخراای طبییی رودتایه اای مبربن  کتیج

 باف  میبای روستایی وچشم ای اماای طبییی وچن ین سنق یوشته   ایچ کتیج

ومود  سج  ما ع  طه ثب  ش ه دن شهی ان و حوطه اای باستایی ثب   لی، حو کتیج کتیج

 باق  تی طوالیی

 باف  میبای روستایی وتنگه گیران و ناظر میبای طبییی گیران کتیج
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان فنوج: سرمایه گذاریهای  رسته

 

 به ویژه  حاوالت گر سیری صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت 

 ،صنایع دستی و ت  ات وابسته،  بوم گردی گردشگری 

 سومن دومی و سکه دومی( دومی گی پوشاک سنتی( 

 یوه اای ام و طیور، کش  اای گلخایه ایکشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس : کش  گیااان داروئی، د  ،

 ایرژی اای تج ی پذیر و .... گر سیری ، ییروگاه

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا 

 .صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 
 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان سرباز
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان سرباز

استان سیستان و بلوچستان واقع ش ه اسر . ایرن شهرسرتان ام    شهرستان سربام به  رکزی  شهر راس  در منوب        

شعال به شهرستان سراوان و ایرایشهر، ام شرق به کشور پاکستان ، ام منوب به شهرستان چابهار و ام غررب بره ییکشرهر    

کیلو تر  ربع وسی   ی باش . این شهرستان ام سره شرهر راسر ، سرربام و پیشرین و       0518 ح ود  ی گردد و دارای 

 چهار بخش  رکزی، سربام، پیشین و پارود تشکیا ش ه اس . 

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان سرباز

 85158 تعداد خانوار

 502.525 جمعیت )نفر(

 10.058 جمعیت شهری )نفر(

 555.115 جمعیت روستایی )نفر(

 1.5 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 2 خ رشد در استانرتبه نر

 28.81 نرخ باسوادی )درصد(

 28255 جمعیت فعال )نفر(

 21550 جمعیت غیرفعال )نفر(

 511115 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 58.15 نرخ بیکاری )درصد(

 11.82 میانگین سنی )سال(

 8 تعداد بخش ها

 1 تعداد شهر

 55 تعداد دهستان

 015 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

  ا و پتانسیل های شهرستان سرباز:ه مزیت

 

 اقلیم  ناسب تو ی  ایواع  حاوالت کشاورمی به ویژه  حاوالت گر سیری و تر ا 

  رمی بودن و دسترسی به بامار کشور پاکستان 

 ومود بامارچه  رمی پیشین 

 کوتاه ومود ماذبه اای طبییی گردشگری به ویژه یخلستان اا و رودتایه اای فالی و میستگاه تعساح پومه 

 ومود  یادن شن و  اسه و شکا گیری صنی  سیعان در شهرستان 

 ومود صنایع دستی، سومی ومی و سنتی دومی، سکه دومی و پوشاک سنتی 

 اقلیم  ناسب برای پرورش دام و طیور 

 ومود ی  شهرک صنیتی در شهرستان 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان سرباز

 

بام، قلیه سربام، قلیه فیرومآباد، تلگراف تایه ق یعی و  ومه  حلی، سوب  کوه، س  پیشین، آبشار کوه سنق یگاره اای سر

 روک، رود تایه سربام، تعساح ) کروک یا یا گای و( 
 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 ظرطبیییباف  روستا   رن وسنتی دارای  نا بافتان  رکزی سرباز

 درحاشیه رودتایه و ومود رستوران پیردان سربام

  نامل دارای باف  سنگی ق یعی تری  سربام

 دارای یخلستان و رودتایه فیرومآباد  رکزی

 ومود باغات و رامع سرسبز تکش پیشین

 درص  سنتی وتشتی وگلی588دارای باف   پتان سربام

 ادارای باف  ق یعی ومیب پشا ق پارود

 دارای یخلستان رودتایه استخر طبییی بن ان سربام
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان سرباز سرمایه گذاریرسته های 

 

 به ویژه  حاوالت گر سیری صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت  

 دومی گی پوشاک 

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

 ی و  حیط میس  ام معله: دام و طیور، کشر  ارای گلخایره ای و  یروه ارای گر سریری و       کشاورمی،  نابع طبیی

 ایرژی اای تج ی پذیر)تورشی ی( و ... یوایاتی ام معله تعساح، ییروگاهحصنیتی صنایع وابسته ، پرورش 

 گردشگری، صنایع دستی و ت  ات وابسته 

   صنایع فلزی ی یی و نتخب شا ا صنایع صنایع 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان دلگان
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان دلگان:

شهرستان د گان در منوب غربی استان ام شعال و شرق به شهرستان ایرایشهر، ام منوب به شهرستان ییکشرهر و ام         

 5 کیلرو تر  ربرع و شرا ا     55508غرب به شهرستان رودبار استان کر ان  نتهی  ی گردد.  سراح  ایرن شهرسرتان    

ودیان، ملگه چاه ااشم، گنب  علوی و چاه علی(  ی باش . حومه آبریرز شهرسرتان ام سرع  شرعال ام     داستان )د گان، ا

      کوه اای بز ان )می ه( و اودیان تا  نطقه کاش  و گرم شور بره سرع   رکرز شهرسرتان ) نطقره مام وریران( مراری       

ز بخش ملگره چراه ااشرم و بخرش      ی شود، ام سع  منوب ام کوه اای فنوج و روستای اسعن  و ر ش  به سع   رک

  و به مام وریان  نتهی  ی گردد.   رکزی سرامیر  ی شود

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان دلگان

 01660 تعداد خانوار

 17867 جمعیت )نفر(

 01.161 جمعیت شهری )نفر(

 67.010 جمعیت روستایی )نفر(

 0.61 یت )درصد(نرخ رشد جمع

 00 رتبه نرخ رشد در استان

 11.61 نرخ باسوادی )درصد(

 01100 جمعیت فعال )نفر(

 00111 جمعیت غیرفعال )نفر(

 18611 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 01.88 نرخ بیکاری )درصد(

 00.11 میانگین سنی )سال(

 0 تعداد بخش ها

 0 تعداد شهر

 6 تعداد دهستان

 716 وستاهاتعداد ر
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان  دلگان: 

 

اقلیم  ناسب برای کش  ایواع  حاوالت کشاورمی و گیااان دارویی به ویژه چای تررش، حنرا، وسرعه،  یروه ارای       

 استه دار و دایه دار و تر ا و .....

 نی زی و غیرفلزی به ویژه سنگهای تزئیومود  یادن فل 

 شتر  اقلیم  ناسب برای پرورش 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان دلگان

 

 ، روستای ایت ، داستان اودیان کوه بز ان

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 دلگان

 آبشار روستای اسعن  اسعن  ملگه چاه ااشم

 یتپه اای  اسه بادی،تاالب طبیی  ن  باال ملگه چاه ااشم

 تپه اای باستایی،اا ون مام وریان چگردک ملگه چاه ااشم

 حعام اای آبگرم طبییی اودیان  رکزی

 تپه اای  اسه بادی واا ون مام وریان چاه کیچی  رکزی
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان دلگان: سرمایه گذاریرسته های 

 
 ت کشاورمیصنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی ایواع کاال و  حاوال 

 دومی به ویژه سومن صنایع دستی و ت  ات وابسته 

   صنایع  نتخب شا ا صنایع  ی یی 

 و  یوه اای گر سیری،  کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس : گیااان داروئی، دام و طیور، کش  گلخایه ای

 ایرژی اای تج ی پذیر)تورشی ی( ییروگاه
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ها تانسیتلها ، پمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان نیکشهر
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان نیکشهر

درص  ام  سراح  اسرتان را بره ترود اتتارا  داده      2/2کیلو تر  ربع  یادل  51108شهرستان ییکشهر با وسی        

اس . این شهرستان ام شعال به شهرستان اای ایرایشهر و د گان، ام شرق به شهرستان قارقن ، ام غررب بره شهرسرتان    

 رکرز   1چابهار  ح ود ش ه اس . ایرن شهرسرتان دارای    فنوج و استان ار زگان و ام منوب به شهرستان اای کنارک و

داستان و 55بخش به اسا ی  رکزی، الشار ، بن  و آاوران و تی اد  8شهری به یام اای ییکشهر، اسپکه و بن  و تی اد 

 روستا  ی باش . شهرستان ییکشهر به  حا  اقلیعی، دارای اقلیم گرم   ی باش ..   215

 

 5931سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  شاخص های جمعیتی بر اساس

 شهرستان نیکشهر

 15185 تعداد خانوار

 585018 جمعیت )نفر(

 10855 جمعیت شهری )نفر(

 551815 جمعیت روستایی )نفر(

 1.82 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 1 رتبه نرخ رشد در استان

 22.02 نرخ باسوادی )درصد(

 15225 جمعیت فعال )نفر(

 22.510 عال )نفر(جمعیت غیرف

 581155 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 51.05 نرخ بیکاری )درصد(

 18.18 میانگین سنی )سال(

 8 تعداد بخش ها

 1 تعداد شهر

 55 تعداد دهستان

 212 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان نیکشهر: 

 

 تسسر –ماا ان  –قرارگیری در  سیر ترایزی  چابهار  

 اقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشاورمی ام معله  حاوالت گر سیری، گیااان دارویی،  رکبات، علوفه  

 اقلیم  ناسب برای پرورش دام و طیور 

 ام معله حایر بافی و سومن دومی ومود ماذبه اای طبییی بکر گردشگری و ومود صنایع دستی 

  جاورت با استان ار زگان   

 ر فلزی ام معله  نگنز ومود  یادن فلزی و غی 

 ) در  قایسه با سایر شهرستایهای استان(ومود  نابع یسبتا غنی آبی 

 ومود ی  شهرک صنیتی در شهرستان 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان نیکشهر
 

  حو  ،تنگه سرحه حوطه اای باستایی ) پیش ام تاریخ ( قلیه ق یعی یی  شهر، قلیه چها دتتران، 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 نیکشهر

 وآثار تاریخی واقع ش ن در کنار رودتایه تنگه سرحه الشار

  ناظرطبییی وآبشار شگیم پایین الشار

 باغات  یوه گر سیری  ناظرطبییی وتاریخی، ایچان  رکزی

 یخلستان اا  ناظرطبییی وآبشار آثارتاریخی، شیرآباد  رکزی

 چشعیه آب  ی یی چای  آاوران
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان نیکشهر سرمایه گذاریرسته های 

 

 صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت کشاورمی 

  پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی ، ت  ات بامرگایی 

  دومی وسومن بافیگردشگری، صنایع دستی و ت  ات وابسته ام معله: حایر 

 نایع  ی یی، شیعیایی، صنایع فلزیصنایع  نتخب شا ا ص  

 و  یوه  کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس : کش  گیااان داروئی، دام و طیور، بریج، کش  اای گلخایه ای

 ایرژی اای تج ی پذیر)تورشی ی(  اای گر سیری، ییروگاه
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری 

 شهرستان قصرقند
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان قصر قند:

 تر ،  سراح  آن   581ستان قارقن  در منوب بلوچستان ایران قرار دارد. ارتعاع شهرستان ام سطح آبهای آماد دییا شهر

 ی باش . شهرستان قارقن  دارای شرایط اقلیعی گرم و ییعه  رطوبی اس . ارچنر   یرزان برارش    لو تر  ربع کی2558

 عی در تی یا د ای اوای شهرستان دارد. یلیعتر اس .  یکن رطوب  اوا یقش  ه 188ساالیه کعتر ام 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

 شهرستان قصر قند

 55518 تعداد خانوار

 25852 جمعیت )نفر(

 55.258 جمعیت شهری )نفر(

 81.812 جمعیت روستایی )نفر(

 5.51 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 58 رتبه نرخ رشد در استان

 25.82 نرخ باسوادی )درصد(

 55285 جمعیت فعال )نفر(

 10281 جمعیت غیرفعال )نفر(

 88158 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 58.88 نرخ بیکاری )درصد(

 18.82 میانگین سنی )سال(

 1 تعداد بخش ها

 5 تعداد شهر

 2 تعداد دهستان

 185 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 تان  قصر قند: مزیت ها و پتانسیل های شهرس

 

  یل  -ماا ان  –قرارگیری در  سیر  حور ترایزیتی چابهار  

 گیااان داروییورمی و اقلیم  ناسب کش  ایواع  حاوالت کشا 

 ومود ماذبه اای طبییی بکر گردشگری و ومود صنایع دستی   

 اقلیم  ناسب پرورش دام و طیور 

 

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان قصر قند

 
یه تاریخی قارقن ، قلیه تاریخی بق،  حوطه د بیگان،  حوطه سیاه بن قار قن ، کوه گ  بن، یقش کن ه اای قل

شعال قار قن ، یقوش کن ه کاری ش ه اپس گو م) گرداگ(، رود تایه کامو، قنوات، باغات  یوه اای گر سیری ، 

 آبشار آبن 

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا اروست بخش شهرستان

 قصرقند

 ای   رکزی
قلیه تاریخی، ایستگاه تعساح پومه کوتاه، قنات اای تاریخی باغات ایبه،تر ا،دا  اری 

 وپرورش میبورعسا،چشعه وابشارطبییی

 الو یچکان  رکزی
درکنار رودتایه کامو، باغات ایبه، تر ا، قنات اای تاریخی کوه اا وتپه اای میبا، 

 سومن دومی

 ومودقلیه تاریخی ام دوران صعویه، باغات ایبه، تر ا، آثارباستایی و قبره بق ساربوک

 آبشاراای طبییی،گیااان دارویی،گویه اای یادر مایوری،کوه اا و تپه اای میبا آبن  ساربوک

 روسر شارک تلنق
قلیه تاریخی شارک،وقبرستان ق یعی شارک امعه   غوالن، حنای شارک، قنات اای 

 اراای طبیییتاریخی،آبش
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان قصر قند: سرمایه گذاریرسته های 

 
 به ویژه  حاوالت گر سیری صنایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت  

 ،صنایع دستی ، فرش دستباف )ام  و ویخ( و ت  ات وابسته بوم گردی، گردشگری 

 و  یوه اای ئی، دام و طیور، کش  اای گلخایه ای کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس : کش  گیااان دارو

 ژی اای تج ی پذیر )تورشی ی(ایر گر سیری، ییروگاه

  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

 دومی گی پوشاک سنتی 
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان چابهار
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 :معرفی شهرستان چابهار

کنار آبهاى گرم ععان واقع ش ه اس . ام شعال به شهرستان  شهرستان چابهار در  نتهى ا یه منوب شرقی ایران در

ااى ایرایشهر و ییکشهر، ام منوب به دریاى ععان، ام شرق به پاکسرتان و ام غررب بره اسرتان اراى کر ران و ار زگران        

 ترر و   5کیلو تر  ربع ، ارتعاع ایرن شهرسرتان ام سرطح دریرا      1511 ح ود  ی شود.  ساح  شهرستان چابهار ح ود 

 1شهرسرتان چابهرار دارای     باشر . کیلو تر  رم آبى در دریاى ععران  ری    555و ح ود   کیلو تر  رم تاکی 518اراى د

 داستان  ی باش .   2و بخش شا ا بخشهای دشتیاری، پالن، بخش  رکزی،  1و  شهر چابهار و شهر یگور

 

 5931شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 ارچابه

 20585 تعداد خانوار

 101188 جمعیت )نفر(

 551.555 جمعیت شهری )نفر(

 558.285 جمعیت روستایی )نفر(

 1.51 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 5 رتبه نرخ رشد در استان

 25.81 نرخ باسوادی )درصد(

 58111 جمعیت فعال )نفر(

 518550 جمعیت غیرفعال )نفر(

 181885 ساله و بیشتر )نفر( 01جمعیت 

 51.51 نرخ بیکاری )درصد(

 15.55 میانگین سنی )سال(

 1 تعداد بخش ها

 1 تعداد شهر

 2 تعداد دهستان

 585 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان چابهار: 

 
 ومود  نطقه آماد تجاری و صنیتی چابهار با  شوق اا و حعای  اای تا  ام سر ایه گذاری 

برا   (ریژی  چابهار و اسکله اای  هم اقتاادی و تجاری ) اسکله شرهی  بهشرتی ، اسرکله شرهی  کالیتر     ن ر استراتب 

 لیون تنی  5/0 تخلیهظرفی  

 ماد و کشوراای حاشیه تلیج فارس و دریای ععان و اقیایوس ان قیایوسی کشور و دسترسی به ابهای آتنها بن ر ا 

 سا های آتی طی اتاال چابهار به شبکه راه آان سراسری کشور 

پا ارتباطی کشوراای آسیای منوب شرقی با کشوراای  شترک ا عنافع، اتحادیره اقتارادی اوراسریا، کشروراای       

 شعا ی و اروپایی  

به ویژه  اای تن و سرایر آبزیران و ومرود صرنایع فیرال فرراوری        کشور سهم قابا تومهی ام  یزان صی  ایواع  اای 

  اای و  یگو و آبزیان

 کش   یگو )دو بار در سال ( و ومود میرساتتهای  وردییام در این تاو  و سایتهای پرورش  یگواقلیم  ناسب  

 صنی  توریسم و گردشگری با تومه به ماذبه اای  نحاربعرد طبییی و تاریخی چابهار 

 شکا گیری صنایع بزرگ پتروشیعی و فوالد در  نطقه 

 اقلیم  ناسب برای کش  ایواع  حاوالت گر سیری 

   شهرک صنیتی و دو یاحیه صنیتی در شهرستانومود ی 

 ومود بامارچه اای  رمی ریع ان و پسابن ر   
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان چابهار

 

نیراتوری( ،  نطقره آماد تجراری و    یتاالب  یپار، صخره اای  رمایی، منگلهای حرا، بلن اای کالیی یا آریرن) کواهرای    

باستایی گرواتر، قلیره پیرروم     حوطه ب بان  سیتی، باف  تاریخی روستای تیس، قلیه تیس)پرتغا یها( ، صنیتی چابهار،  ی

آل رسرول، سراتتعان    گراه سری  غال رسرول، حسرینیه    ب کوه، درتر  کهنسرال  کرر من، آرا    گ ،  حوطه باستایی د 

 پس ،فر ای اری ق یم)  ومه  حلی(، ساتتعان ق یم گعرک،  نزل د وشی، ساتتعان ق یم 

 

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 

 چابهار

 غاراای سه گایه ،قلیه پرتغا یها،قبرستان مم اا ،اسکله صیادی ،ساحا  اسه ای تیس  رکزی

 درت  ایجیر  یاب ،اسکله صیادی،ساحا  اسه ای و ناظر طبییی دریا ر ین  رکزی

 ق سرسبز وباغات ایواع  یوه اای گر سیری ناط عورکی بزرگ  رکزی

 کواهای  ینیاتوری،اسکله صیادی،ساحا  اسه ای درتشان بریس دشتیاری

 مزیره شیطالن ،اسکله صیادی،ساحا  اسه ای درتشان پسابن ر دشتیاری

 منگا حرا گواتر دشتیاری

 ایه ناطق سرسبزوباغات ایواع  یوه اای گر سیری، رودت بااوکالت دشتیاری

 بقیه  تبرکه امیکی ام بزرگان وعارفان چوکات وسط پالن

  ناطق سرسبزوباغات ایواع  یوه اای گر سیری گیتی  پالن

  ناطق سرسبزوباغات ایواع  یوه اای گر سیری ، رودتایه کوا یم پالن
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95 
 

 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان چابهار سرمایه گذاریرسته های 

 
  ،ترایزی   ،  جستی  وش کاال و حعا و یقا پخت  ات بامرگایی 

  صنایع  نتخب شا ا صنایع شیعیایی،  ی یی، صنایع فلزی، یع  و گام، ام معله: کشتی سامی ،پتروشیعی و صنایع

 پایین دستی آن، فوالد، سیعان و....باال دستی و 

 ی و فرآوری  حاوالت شریالتی و  ته بن بس به ویژهوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت صنایع تب یلی، تکعیلی، فرآ

 گر سیری

  ،صنایع دستی و ت  ات وابسته با عنای  به ومرود شررایط آب و اروایی    اکوتوریسم، گردشگری سال  ، گردشگری

  طلوب وماذبه اای بکر طبییی 

   ،طرح اای اشتغا زای حومه امتعاعی، ورمشی و آ ومشی ام معله سات    ارس،  راکز در ایی به اشتی تاوصری

   کودک اا،  راکز تعریحی و ورمشهای ساحلی و آبی و . . . ه

   تو یر  و  آبزیران و صرنایع فرراوری وابسرته،      ایرواع کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله صی  و پررورش

، دام و طیور، کشر  ارای گلخایره ای و  یروه     فراوری ص ف، ملب ، پودر  اای و سایر  حاوالت  ستخرج ام دریا

 ) تورشی ی و ایرژی ا واج(ری و صنایع وابسته، ایرژی اای تج ی پذیراای گر سی
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 ها ها ، پتانسیتلمزیت 

 و رسته های سرمایه گذاری

 شهرستان کنارک
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 معرفی شهرستان کنارک:

ام شعال به شهرستان ییکشهر، ام منوب به دریای ععان، ام شرق به شهرستان چابهار و  شهرستان کنارک در یقشه        

کیلو تر  ربع  ی باش . شهرسرتان کنرارک    55525 شهرستان امغرب به استان ار زگان  ح ود  ی شود.  ساح  این 

داستان  ی باش  و  ردم به مبان بلوچی با گویش  کرایی صحب   ی کنن . شهرستان کنارک دارای آب اروای   8دارای 

گرم و  رطوب  ی باش . اوای آن در اوج تابستان به د یا ومش باداای  وسعی  یت ل  ی باش . این  نطقه گرم تررین  

   کواهرای  ینیراتوری   قطه کشور در م ستان  ی باش . این شهرستان دارای رشته کوه اای گا فشران، کروه گروردیم و   ی

    کهیر، راپچ کاریایی، بن ینی و سرگان ام  هعتررین  نرابع آبری ایرن شهرسرتان بشرعار        ی باش . اعچنین رودتایه اای

  ی روی .

 

 5931س و مسکن سال شاخص های جمعیتی بر اساس سرشماری عمومی نفو

 شهرستان کنارک

 11288 تعداد خانوار

 10151 جمعیت )نفر(

 85.181 جمعیت شهری )نفر(

 58.181 جمعیت روستایی )نفر(

 1.25 نرخ رشد جمعیت )درصد(

 5 رتبه نرخ رشد در استان

 51.18 نرخ باسوادی )درصد(

 11158 جمعیت فعال )نفر(

 11551 جمعیت غیرفعال )نفر(

 55501 ساله و بیشتر )نفر( 01عیت جم

 1.25 نرخ بیکاری )درصد(

 11.21 میانگین سنی )سال(

 1 تعداد بخش ها

 1 تعداد شهر

 8 تعداد دهستان

 501 تعداد روستاها
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 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 مزیت ها و پتانسیل های شهرستان کنارک: 

 

 واقع ش ن در  سیر ترایزیتی دو بن ر  هم و استراتژی  چابهار و بن ر عباس 

قطب صیادی و فیا یتهای آبزی پروری و شیالتی استان با عنای  به ومود چهار اسکله صریادی کره اسرکله کنرارک      

     بزرگترین اسکله صیادی ام  حا   یزان صی  و اسکله صریادی مرآبراد )کرالت(  جهزتررین اسرکله صریادی کشرور        

  ی باش 

 سایر وری  اای ،  یگو و ی  شهرک صنیتی فیال در حومه فرآومود  

 ومود فرودگاه شهرستان کنارک  

 اقلیم  ناسب برای کش  ایواع  حاوالت کشاورمی به ویژه  حاوالت گر سیری و تارج ام فاا در  نطقه مرآباد 

 کیلو تر یوار ساحلی  18دارا بودن  

... و ومود ماذبه اای میبای طبییی برای توسیه صنی  گردشگری به ویژه سواحا بکرر، گرا فشران ارا، بنرادر و ..      

 صنایع دستی

 ومود ییروگاه گامی تو ی  برق 

 گیااان داروییپتایسیا کش   
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 معرفی جاذبه های تاریخی و طتیعی شهرستان کنارک

 
گلعشان ، چشعه شور عین، منگلهای حراء ، بن ر  اای گیری پزم تیاب، د اغه پزم ، کوه گوری م ، غاراای شهرستان 

 ج کاریایی، دریا، تایه ق یعی آریان تان، میارت حاج حسن کنارک، رودتایه کهیر، رودتایه رای

 
 شاخص دارای مزیت گردشگری روستاهای

 قابلی  اا روستا بخش شهرستان

 کنارک

 گردشگری وصی  وصیادی بزم تیاب  رکزی

 گردشگری وصی  وصیادی گوردیم  رکزی

 گردشگری )ومود باغات و یوه اای گر سیری( کهیر  رکزی

 گردشگری وصی  وصیادی رکد مرآباد

 گردشگری وصی  وصیادی م  مرآباد

 گردشگری )ومود باغات و یوه اای گر سیری( دودر مرآباد

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

011 
 

 ه مزیت ها، پتانسیل ها و رسته های سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستاننگاهی اجمالی ب

 شهرستان کنارک: سرمایه گذاریرسته های 

 
  ت  ات بامرگایی و پخش کاال و حعا و یقا و ترایزی 

 صنایع  نتخب شا ا صنایع شیالتی، شیعیایی، صنایع فلزی 

 نایع تب یلی، تکعیلی و فراوری و بسته بن ی کاال و  حاوالت کشاورمیص 

 گردشگری، صنایع دستی و ت  ات وابسته 

 . . . طرح اای اشتغا زای حومه امتعاعی، ورمشی و آ ومشی ام معله  راکز تعریحی و ورمشهای ساحلی و آبی و 

   یگرو و سرایر آبزیران و صرنایع فرراوری       کشاورمی،  نابع طبییی و  حیط میس  ام معله صی  و پررورش  راای و 

، دام و طیرور، کشر  ارای    تو ی  و فراوری ص ف، ملب ، پودر  اای و سایر  حاروالت  سرتخرج ام دریرا   وابسته، 

 (و ایرژی ا واج )تورشی یگلخایه ای و  یوه اای گر سیری و صنایع وابسته، ییروگاه ایرژی اای تج ی پذیر 
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