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  بشرویهشهرستان  عمومیاطالعات 

 مقدار واحد عنوان

 24683 نفر جمعیت

 18272 نفر جمعیت شهري

 6411 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 7223 خانوار خانوار

 5234 خانوار خانوار شهري

 1989 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 5993  کیلومتر مربع  مساحت

 2 بخش تعداد بخش

 4  دهستان  تانتعداد دهس

 2  شهر  تعداد شهر

 20318 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 9193 نفر جمعیت شاغل

 47.4 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 353 آبادي تعداد کل آبادي

  83  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 20 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

 295  کیلومتر  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  بشرویهاطالعات اقتصادي شهرستان 

  بشرویه شهرستان وضعیت بخش کشاورزي         

 نفر 4780 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 8092 :مساحت اراضی باغی 

 تن 9308 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار 17900: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار 17900: آبی  -  هکتار 0: دیم 

 تن  109283:  زراعی میزان تولید محصوالت 

  تن 109283:  آبی  - تن  0: دیم 

 واحد دامی  143815  تعداد 

 تن  859 :تولید گوشت قرمز 

 تن  4998 :تولید شیر 

 تن 604 :تولید گوشت سفید 

 تن 346 :تولید تخم مرغ 

 واحد 10 :تعداد مرغداریها 

 واحد 8: گوشتی  - واحد  2 :تخمگذار 

  واحد  165280 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 108280: گوشتی  - واحد  57000 :خمگذارت 

 باب 54  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 65 :میزان تولید ماهی 

 منبع  534: تعداد منبع آبی 

  حلقه   260 :چاه عمیق

  رشته 82: چشمه 

  رشته 192: قنات  
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 :صنعتوضعیت 

  شده است میلیارد ریال صادر 60پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  19تاکنون. 

  نفر صادر شده است 521میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  482گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 43تاکنون. 

  نفر است 198اشتغال بخش صنعت این شهرستان. 

  مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان پنبه پاك کنی کوثر کویر و طالي سفید بشرویه و شرکت سنگبري تعاونی تولیدي

 . گ قصر کویر بشرویه می باشندسن

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 4پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  9تعداد. 

 نفر است 64برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معادن سولفات سدیم شوره زار، کلسیت نخاب و کائولن بشرویه از  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  7 در حال حاضر

 .عمده ترین معادن هستند

 45  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 90 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

   :اهم فرصتها و ظرفیتهاي سرمایه گذاري شهرستان بشرویه در بخش صنعت، معدن و تجارت

 وجود ذخایر معدنی 

 وجود ناحیه صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی 

 ها و نواحی صنعتی توسط دولت تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودي شهرك 

 کشت محصوالت کشاورزي خاص پنبه و پسته در منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي 

 اتصال مرکز شهرستان به شبکه گاز 

  هابسترهاي تجارت الکترونیک و امکان خرید و فروش مجازي در بستر تجارت الکترونیکی و کاهش واسطهرشد  
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  :اهم مسائل و مشکالت شهرستان بشرویه در بخش صنعت، معدن و تجارت

 هاي منابع آب محدودیت 

 هاي حمل و نقل، گاز، برق، مخابرات کمبود زیربناهاي اصلی الزم شامل شبکه 

 یع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشاورزيعدم توسعه صنا 

 عدم وجود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی و معدنی 

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 تعدد واحدهاي صنفی در سطح خرده فروشی  

 وجود صنوف مزاحم در محدوده شهر  

 اي نجیرههاي ز توسعه نیافتگی و عدم ساماندهی مراکز خرید و فروشگاه 

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 هاي بخش خصوصی هاي تشویقی در جذب سرمایه عدم کفایت قوانین و طرح 

  هاي بزرگ جمعیتی کانون(دوري از مراکز عمده تولید، توزیع و بازارهاي مصرف( 

  :وضعیت گردشگري

o هاي گردشگريجاذبه: 

o منزل  -بافت تاریخی بشرویه -قه حفاظت شده خدا آفریدمنط -روستاي کرند - روستاي نیگنان

 مسجد جامع ارسک –مسجد جامع رقه  - وساباط مستوفی 

o  فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري: 

o کویر بکر و بی نظیر بشرویه جهت جذب گردشگر خارجی 

o استفاده از بافت تاریخی شهر بشرویه 

o موانع و مشکالت بخش گردشگري: 

  ..یرساختهاي الزم در کویر بشرویه جهت احداث کمپ و عدم وجود ز       

  

  

  


