
  99از ابتدا تا پایان سال تسهیالت پرداختی  اشتغال ومیزان  سرمایه گذاري و عملکرد حوزه 
 .است که در این راستا  تسهیالت ذیل پرداخت گردیده است  "سرمایه گذاري  "یکی از موضوعات اصلی و مهم اقتصادي 

  1399در سال روستایی تسهیالت اشتغال :  
  نفر 6967و اشتغال  میلیون ریال402739طرح با مبلغ پرداختی  2994تعداد 
  1399در سال مشاغل خانگیتسهیالت : 

  .فرصت شغلی ایجاد شده  1401مجوز صادر گردیده است با  880تسهیالت مشاغل خانگی 
  .فرصت شغلی ایجاد شده  521مجوز پشتیبان و  67

میـراث فرهنگـی، جهـاد کشـاورزي،     ( دستگاه اجرایی مجوز دهنـده  5توسط دو بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران و 
  .شود پرداخت می) صنعت، معدن، کمیته امداد، فرهنگ و ارشاد

   1399در سال تسهیالت کرونا : 

  نفر 8437میلیاردریال  و اشتغال 752.435طرح به مبلغ   6,687تعداد پروندهاي پرداختی 

  1399بودجه سال قانون  16تبصره ) ب(تسهیالت بند:  
  میلیون ریال1162540طرح به مبلغ  2645تعداد :   کمیته امداد -
  میلیون ریال 226600طرح به مبلغ  480تعداد :  بهزیستی -
 عملکرد شاخص هاي مهم در دوره دولت تدبیر و امید  

  واحد سنجش  عنوان شاخص  ردیف

  )وضع موجود(آمار عملکردي  

ابتداي 
دولت 
  یازدهم

ابتداي 
دولت 

  دوازدهم

وضع 
  موجود

درصد رشد وضع 
موجود به ابتداي 

  دولت یازدهم

 100  654  367 327  تعداد  میل به سرمایه گذاري  1

2 
  سرمایه گذاري ایجاد شده

  )صنعتی، معدنی و تجاري(
سرمایه گذاري 

 325  49870  35617  11732 )میلیارد ریال(

  اشتغال ایجاد شده  3
  )صنعتی، معدنی و تجاري(

 73  109477  87717  63160  )نفر(اشتغال 

  افزایش ذخایر کشف شده 4
  ذخیره قطعی 

 92  3925  2570  2042  )میلیون تن(

 110  678  498  323  تعداد  بهره برداري از معادن 5
  
  
  
  
  
  

  



 جایگاه معدن استان نسبت به معدن کشور  

 تعداد صنعت
 ذخیره قطعی

 )تن میلیارد(

استخراج 
اسمی 

 )میلیون تن(

 اشتغال

 )نفرهزار (
 مواد معدنی مهم استان 

 12.5 19.9 6.7 658 استان
 منیزیت ذغال سنگ

خاك هاي 
 صنعتی

سنگ هاي 
 تزئینی

 کرومیت بنتونیت 143 721 50 10800 کشور

 دولومیت سنگ آهن

سهم استان نسبت 
به کل کشور 

 )درصد(
6 5.1 2.4 8.7 

 مرمریت آندالوزیت
 مس- طال بازالت
 فلورین سیلیس
 سرب و روي پتاس

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 



  1399در سال حوزه سرمایه گذاري خارجی : 

از ایـن  . پـروژه مـی باشـد    14تعداد پروژه هاي داراي مجوز سرمایه گذاري خارجی فعال و درحال پیگیري در استان، درحال حاضـر  
پروژه بـا سـرمایه    1میلیون دالر فعال و درحال بهره برداري ، 68.3پروژه سرمایه گذاري خارجی با سرمایه مصوب به مبلغ  9میزان، 
میلیـون دالر در حـال    250.3پروژه سرمایه گذاري خارجی با سرمایه گـذاري بـالغ بـر     4ساخت و  میلیون دالري درحال 75مصوب 

  . پیگیري می باشد

 )بصورت تجمیعی(مقایسه شاخص هاي سرمایه گذاري خارجی از ابتداي دولت یازدهم تا کنون 

 وضعیت کنونی واحد سنجش شـاخص ردیف

 988.6 دالرمیلیون  میزان سرمایه گذاري خارجی مصوب 1

2 
جذب (میزان سرمایه گذاري خارجی وارده 

 )شده
 87.6 میلیون دالر

3 
  پروژه هاي داراي مجوز 
 سرمایه گذاري خارجی 

 14 تعداد

  

  99خارجی شهرستان ها از ابتدا تا پایان سال تعداد فرصت هاي سرمایه گذاري 
  جمع  نهبندان  قاینات  فردوس  سربیشه  سرایان  زیرکوه  درمیان  طبس  خوسف  بشرویه بیرجند  شهرستان

تعداد فرصت 
هاي سرمایه 

  گذاري
25 9  10  22  4  15  10  8  11  19  18  151  

 

  مورد 202شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار استان به تعداد 
  مقدار  واحد  عنوان شاخص

  202  مورد  تعداد کل قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده از ابتداي دولت یازدهم
  تعداد قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده در قالب کاربرگ هیئت مقررات زدایی کشور 

  45  مورد  )98از ابتداي سال(

  23  مورد  )99و  98طی سال (تعداد کاربرگ پیشنهاد ارسال شده به هیئت مقررات زدایی 
  2  مورد  )98سال(تعداد پیشنهادات مصوب شده در هیئت مقررات زدایی

  3  مورد  )99سال(تعداد پیشنهادات درحال بررسی در کمیته هاي تخصصی هیئت 
  
  
  
  
  



 اهم اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه گذاري خارجی 

زیربنایی، صنعت، معدن، تجارت، کشاورزي، محـیط زیسـت و   (هاي مختلف اقتصادي هاي استان در بخشها و پتانسیلتهیه کلیپ توانمندي .1
 و بارگذاري بر روي سایت آپارات 98، بروز رسانی کلیپ در سال 96به دو زبان فارسی و انگلیسی در سال ...)گردشگري و

 :کتاب تخصصصی در حوزه سرمایه گذاري شامل 6تهیه و تدوین و چاپ  .2
  ) 93فروردین (کتاب توانمندي ها، پتانسیل ها و فرصت هاي سرمایه گذاري استان به دو زبان فارسی و انگلیسی  -
 )94آبان ماه (جلد  1000اب فرصت هاي سرمایه گذاري استان خراسان جنوبی به دو زبان فارسی و التین به تیراژ کت -
 )96فروردین ماه (تهیه و تدوین کتاب توانمندي هاي تولیدي و فرصت هاي سرمایه گذاري خراسان جنوبی  -
 )96آذرماه (کتاب مشوق ها و معافیت هاي سرمایه گذاري استان  -

 )98دیماه (جموعه قوانین و مقررات مرتبط با اتباع خارجی کتاب م -
 )98بهمن ماه(کتاب چهل طرح منتخب سرمایه گذاري استان  -

گـذاري، حـذف اسـتعالم    گذاري استان به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوزهاي سـرمایه طراحی و راه اندازي پنجره واحد سرمایه .3
کسب و کار و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه هاي اجرایی در تعامل با سرمایه گـذاران و فعـاالن بخـش    هاي مکرر، شفاف سازي فرآیندهاي 

 .خصوصی

 .تهیه دسـتورالعمل و فرآیند رسیدگی به درخواست هاي متقاضیان سرمایه گذاري در مرکـز خـدمات سـرمایه گـذاري .4

ن خارجی و همچنین ثبت سرمایه پروژه هاي سـرمایه گـذاري خـارجی،    پیگیري جهت صدور مجوز سرمایه گذاري خارجی براي سرمایه گذارا .5
 .صدور روادید و پروانه اقامت سرمایه گذاران خارجی این پروژه ها

پیگیري و مکاتبه با دستگاه هاي اجرایی استان به منظور رفع مشکالت سرمایه گذاران از جمله تأمین زیرساخت هـاي  پـروژه تولیـد شـمش      .6
و تعیین محل اجراي پروژه هاي انرژي هاي نور از جمله نیروگاه خورشیدي، پرورش صنعتی شتر ... روسیلیس آلومینیوم وچدن، شمش فوالد، ف

 .و صدور مجوزهاي مربوطه... و 

بـه تفکیـک بخـش هـاي مختلـف      ) خالصه پروژه و مطالعات فنی و اقتصـادي (تهیه کتابچه هاي معرفی فرصت هاي سرمایه گذاري استان .7
 94در سال ...) ت، معدن، کشاورزي، گردشگري، دانش بنیان، نیرو، آب و فاضالب، شهري، ورزشی وصنع(اقتصادي

ارائه بروشورهاي معرفی توانمندي هاي بخش هاي صنعت، معدن، تجارت، کشاورزي، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري اسـتان بـه    .8
 . زبان فارسی و التین به متقاضیان سرمایه گذاري

روژه هاي پیشنهادي بخش خصوصی و پروژه هاي نیمه فعال و تعطیل در شهرك هاي صنعتی استان جهت معرفـی بـه سـرمایه    شناسایی پ .9
 گذاران جهت مشارکت و تأمین مالی

گذاري در همایش ها، نمایشـگاه هـا و   هاي سرمایهها و فرصتها، پتانسیلکتاب توانمندي) اتوران(لوح فشرده   5000تهیه و توزیع بیش از  .10
 . جلسات سرمایه گذاري

طرح با رویکرد تجاري سازي و ارتباط با مختـرعین بـه منظـور معرفـی بـه متقاضـیان        30ایجاد بانک اطالعات ایده ها و اختراعات شامل  .11
 .سرمایه گذاري

مایه گذاري و پروژه هاي اولویت دار استان، مزیت هاي نسخه بسته سرمایه گذاري الکترونیکی شامل فرصت هاي سر 6تهیه و بروز رسانی  .12
 سرمایه گذاري در استان، مشوق ها و معافیتهاي قانونی سرمایه گذاري

  
  
  
  



  
  نرخ مشارکت اقتصادي و بیکاري: 

در بخش هاي اقتصادياشتغال   
مشارکت  بیکاري

 کشاورزي صنعت خدمات سال اقتصادي
38/3 26/6 35/1 8 44/1 1392 
38/6 27/3 34/1 7/5 39/8 1393 
38/4 28/7 32/9 8/7 48/2 1394 
38/8 28/5 32/7 10/7 43 1395 
41 28/2 30/9 11/5 46/2 1396 

41/9 29/4 28/6 8/5 45/6 1397 
40/8 31/1 28/1 6/9 45/1 1398 

  
  

  

  .کشور بوده است، خراسان جنوبی داراي کمترین نرخ بیکاري در 99و بهار  98طی فصول پاییز و زمستان 
  

 

  
  


