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  بیرجندشهرستان  عمومیاطالعات 

 مقدار واحد عنوان

 230487 نفر جمعیت

 178020 نفر جمعیت شهري

 52467 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 63949 خانوار خانوار

 48130 خانوار خانوار شهري

 15819 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 4004  کیلومتر مربع  مساحت

  1 بخش تعداد بخش

 6  دهستان  اد دهستانتعد

 1  شهر  تعداد شهر

 188081 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 70206 نفر جمعیت شاغل

 40.6 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 429 آبادي تعداد کل آبادي

 325  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 139 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  

  

   :پیشینه تاریخی

اسی و کتیبه هاي موجود که به خط اشکانی نوشته شده گواه بر این است که سابقه سکونت و تاریخ این مطالعات باستان شن

گسترش اصلی شـهر در زمـان سـلجوقیان و خوارزمشـاهیان     . سرزمین به قرن ها قبل از اسالم یعنی دوره اشکانی می رسد

در اوایل حکومت صـفویه بیرجنـد بـه عنـوان مرکـز      . اندصورت گرفته که البته اسماعیلیان نیز در این رابطه بی تأثیر نبوده 

  . چند برابر می شود اصی پیدا می کند و رشد و توسعه آنسیاسی موقعیت خ
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   : یهاي شهرستانویژگ

و دومین شـهر کـه در   ) بنگاه آبلوله بیرجند( وده ب سازمان آبرسانیولین شهر در ایران است که داراي رجند ایشهر ب - 1

  . برخوردار گردید شهري لوله کشی آبتهران، از  و پیش از 1302سال 

 .بوده است دیه تبریزاز دارالفنون و رش به سبک جدید در کشور بعد سومین مدرسه آموزش یرجندمدرسه شوکتیه ب - 2

 . ز قلعه مرغی و بوشهر در بیرجند ساخته شده استاپس  1312در سال  سومین فرودگاه کشور - 3

 هزار دانشجو  30و بیش از  دولتی و غیر دولتی دانشگاه 14با وجود  قطب دانشگاهی شرق کشور - 4

  در مقاطع مختلف تحصیلی هزار دانش آموز 50حدود وجود  - 5

  

  

  بیرجندشهرستان اقتصادي اطالعات 

  وضعیت بخش کشاورزي بیرجند                  

 نفر 7845 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 8620 :مساحت اراضی باغی 

 تن 8015 :ت باغیمیزان تولید محصوال 

 هکتار  3108: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار 1877: آبی  -  هکتار 1231: دیم 

 تن 15045:  زراعیمیزان تولید محصوالت  

  تن 14422:  آبی  - تن   622: دیم 

 واحد دامی  198730  تعداد 

 تن  1303 :تولید گوشت قرمز 

 تن 13310 :تولید شیر 

 تن 15336 :تولید گوشت سفید 

  تن 5113 :تخم مرغتولید 

 واحد 181 :تعداد مرغداریها 

 واحد 169: گوشتی  - واحد  12 :تخمگذار 

  واحد  165280 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 2748380: گوشتی  - واحد  468500 :تخمگذار 

 باب 80  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 89 :میزان تولید ماهی 

 منبع 2583: تعداد منبع آبی 

  رشته 1769: قنات  - رشته  586: چشمه  -  حلقه  228 :چاه عمیق       
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 :صنعتوضعیت 

  میلیارد ریال صادر شده است 4629پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  207تاکنون. 

  نفر صادر شده است 3954میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  10140گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 217تاکنون. 

 نفر است 5268ستان اشتغال بخش صنعت این شهر 

 مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان شرکت کویر تایر، کاشی و سرامیک شرکتهاي آیدا سرام، فرزاد و نیلوفر می باشند . 

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 20پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  24تعداد. 

 است نفر 136برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معادن سنگ الشه دستگرد، سنگ الشه سرخان، خاك صنعتی  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  18 در حال حاضر

 .زیراج، خاك صنعتی رچ از عمده ترین معادن هستند

 100  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 323 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

 

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

 وجود ذخایر معدنی 

 صنعتی و منطقه ویژه اقتصادي جهت استقرار واحدهاي صنعتی  وجود شهرك 

 وجود محصوالت کشاورزي و دامی در منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي 

 اي فعال موجودقابلیت توسعه برخی از واحده 

 آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی  باال بودن سهم جوانان و دانش 

 وجود مراکز آموزش عالی 

  مزیت نسبی در تولید صنایع دستی خاص از قبیل فرش دستباف و... 

 هارشد بسترهاي تجارت الکترونیک و امکان خرید و فروش مجازي در بستر تجارت الکترونیکی و کاهش واسطه 

 رفتن در مسیر توسعه محور شرق و چشم انداز توسعه زیرساختهاي حمل و نقل جاده اي و ریلیقرار گ 

  نزدیکی به کشور افغانستان و امکان صادرات محصوالت صنعتی تولیدي به آن کشور از طریق مرز و گمرك رسمی ماهیرود و

 بازارچه مرزي 4

  اي  هاي منطقه غرب و موقعیت مرکز شهرستان در برقراري تعادلقرارگرفتن استان در مسیر بزرگراه آسیایی و محور شرق به

 شرق کشور
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  :اهم مسائل و مشکالت شهرستان بیرجند در بخش صنعت، معدن و تجارت

 هاي منابع آب محدودیت 

 گاز، برق، مخابرات)جاده اي، ریلی(هاي حمل و نقل  کمبود زیربناهاي اصلی الزم شامل شبکه ، 

 ع تولید اعم از نیروي کار، سرمایه، انرژي و وري مناب پایین بودن بهره... 

 مهندسی و پیمانکاران و  - کننده فنیعدم سازماندهی نیروهاي متخصص دانشگاهی و نهادها و انجمنهاي صنفی و پشتیبانی

 عدم وجود تشکلهاي صادراتی فعال در استان

 ورزيعدم توسعه مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشا 

 نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی بمنظور شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی 

 ضعف تخصص و مهارت در نیروي کار علیرغم عرضه وسیع نیروي متخصص دانشگاهی 

 ها و مراکز انباشت و نگهداري موادمعدنی آماده فروش یا حمل ها، پایانهعدم وجود نمایشگاه 

 دارهی و تحقیقاتی تخصصی و معتبر در حوزه محصوالت تولیدي و مزیتعدم وجود مراکز آزمایشگا 

 هاي کوچک ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 تعدد واحدهاي صنفی در سطح خرده فروشی  

 وجود صنوف مزاحم در محدوده شهر  

 ها و مراکز پخش  کمبود شرکت  

 اي هاي زنجیره توسعه نیافتگی و عدم ساماندهی مراکز خرید و فروشگاه 

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 هاي اقتصادي هاي سنتی تولید در فعالیت غالب بودن شیوه  

 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(  
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  :وضعیت گردشگري

o هاي گردشگريجاذبه: 

o ارگ کاله  - باغ و عمارت رحیم آباد -باغ و عمارت اکبریه - باغ و عمارت شوکت آباد - مسجد جامع شهر

  مدرسه شوکتیه - مدرسه علمیه معصومیه -مسجد چهاردرخت - )ع(حسینیه امام رضا  -فرنگی

o فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري: 

o  ستاره بیرجند 5و  4تکمیل هتلهاي 

o   سیسات گردشگري در منطقه نمونه گردشگري بند درهایجاد تا 

o  استفاده از ظرفیتهاي گردشگري باغ جهانی اکبریه 

o استفاده از ظرفیتهاي گردشگري و سرمایه گذاري در باغ شوکت آباد 

o  سرمایه گذاري در زمینه پروازهاي چارتري کیش و دبی و... 

o موانع و مشکالت بخش گردشگري: 

o ات مالی و اعتباري جهت پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران بخش عدم حمایت بانکها و موسس

  گردشگري


