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  سربیشه اطالعات عمومی شهرستان

  

 مقدار واحد عنوان

 39487 نفر جمعیت

 11270 نفر جمعیت شهري

 28217 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 11203 خانوار خانوار

 2963 خانوار خانوار شهري

 8240 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 8199  کیلومتر مربع  مساحت

 3 بخش تعداد بخش

 6  دهستان  هستانتعداد د

 2  شهر  تعداد شهر

 31526 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 14113 نفر جمعیت شاغل

 46.6 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 352 آبادي تعداد کل آبادي

 259  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 123 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  65  رکیلومت  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  سربیشهشهرستان اقتصادي اطالعات 

  

  سربیشهبخش کشاورزي  وضعیت

 نفر 7255 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 7873 :مساحت اراضی باغی 

 تن 10636 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار  5558: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار 5558: آبی  -  هکتار 0: دیم 

 تن  40400:  زراعیمیزان تولید محصوالت  

  تن  40400:  آبی  - تن  0: دیم 

 واحد دامی  178193  تعداد 

 تن  1090 :تولید گوشت قرمز 

 تن  6263 :تولید شیر 

 تن 5802 :تولید گوشت سفید 

 تن 4512 :تولید تخم مرغ 

 واحد 74 :تعداد مرغداریها 

 واحد 72: گوشتی  - واحد 2 :تخمگذار 

  واحد 1389850 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 1039850: گوشتی  - واحد  350000 :تخمگذار 

 باب  26  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 54 :میزان تولید ماهی 

 منبع  1251: تعداد منبع آبی 

 رشته  771: قنات  - رشته 244: چشمه  - حلقه   236 :چاه عمیق 
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 :صنعتوضعیت 

  تمیلیارد ریال صادر شده اس 242پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  29تاکنون. 

  نفر صادر شده است 1323میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  2164گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 51تاکنون. 

  نفر است 493اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 مهمترین واحد صنعتی شهرستان اکسید منیزیم و کلینکرهاي نسوز شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور می باشد . 

  

  :دنمعوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 26پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  51تعداد. 

 نفر است 463برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معادن منیزیت سفیدکوه، گرانیت سفال بند، گرانیت ماخونیک،  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  31 در حال حاضر

 .یت طوس گرانیت، پارس گرانیت از عمده ترین معادن هستندمرمریت چهل دختران، گران

 303  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 320 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 ر فلزيوجود ذخایر معدنی فلزي و غی 

 و نواحی صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی  وجود شهرك 

 قرارگرفتن در مسیر بزرگراه آسیایی، محور شرق به غرب و موقعیت ویژه در مجاورت مرکز استان 

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

 هاي مواصالتی امن به مرز افغانستان دارا بودن جاده 

  وجود بازارچه، پایانه مرزي و گمرك رسمی ماهیرود در مرز با افغانستان 

 اتصال شهرستان به شبکه گاز 

  در منطقه و ...) عناب، گیاهان دارویی، گوشت سفید، گوشت قرمز، کرك و پشم و(وجود و واردات محصوالت کشاورزي و دامی

 .یلی کشاورزيزمینه توسعه صنایع تبد

 آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی  باال بودن سهم جوانان و دانش 



 4

 امکان بهره برداري از انرژي پاك و ارزان نظیر باد و خورشید 

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

  هاالکترونیکی و کاهش واسطهرشد بسترهاي تجارت الکترونیک و امکان خرید و فروش مجازي در بستر تجارت  

 هاي استان از کشور همجوار براي تنظیم بازار داخلی امکان تامین بخشی از نیازمندي 

 برخورداري از سطح امنیت مناسب در مقایسه با مناطق مرزي مجاور 

  

  :اهم مسائل و مشکالت شهرستان سرییشه در بخش صنعت، معدن و تجارت

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

 ضعف زیرساختهاي پایانه و بازارچه مرزي ماهیرود 

 ها و مناسب نبودن محورهاي مواصالتی مرزي در کشور افغانستان ضعف زیرساخت  

 هاهزینه باالي توسعه زیرساخت 

 رزيعدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشاو 

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 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

  :شگريهاي گردجاذبه -

  ع(دختر امام موسی کاظم ) س(آستانه مقدسه بی بی زینب خاتون( 

 ع(زاده سید حامد علوي از نوادگان امام صادق ماما( 

  بیژائم سنگ نگاره روستاي 

   خانه یاوري 

  غار چنشت 

  غار چهل چاه 

   غار چهل دختر 

   مشابه روستاي کندوان( ماخونیکمنحصر بفرد روستاي( 

  سربیشه و آب معدنی هاي تناك و سیاه دره آب ترشچشمه درمانی.  

 

 :فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري -

وجود دو روستاي شگفت انگیز  - وجود جاذبه هاي گردشگري شاخص از جمله مجموعه آبدرمانی آبترش سربشه

 ...ییالقات تفریحی مزارکاهی و روستاي برکوه و  –هدف گردشگري چنشت و ماخونیک 

 :ش گردشگريموانع و مشکالت بخ -

هماهنگی دستگاهاي متولی جهت کمک به توسعه  -هاي گردشگريکمبود اعتبار جهت توسعه زیرساخت

  گردشگري خارجی با توجه به قابلیت روستاي ماخونیک


