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  نهبندان شهرستان عمومیاطالعات 

  

 مقدار واحد عنوان

 57258 نفر جمعیت

 21837 نفر جمعیت شهري

 35421 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 15085 خانوار خانوار

 5332 خانوار خانوار شهري

 9753 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 26094  کیلومتر مربع  مساحت

 2 بخش تعداد بخش

 5  دهستان  دهستان تعداد

 2  شهر  تعداد شهر

 44886 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 16879 نفر جمعیت شاغل

 41.3 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 535 آبادي تعداد کل آبادي

 298  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 118 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  200  مترکیلو  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  نهبندان شهرستاناقتصادي اطالعات 

  

  نهبندانبخش کشاورزي  وضعیت

 نفر 7058 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 3307 :مساحت اراضی باغی          

 تن 4721 :میزان تولید محصوالت باغی

 هکتار  7082: مساحت اراضی زراعی

 هکتار 6882: آبی  -  هکتار 200: دیم                               

 تن  42698:  زراعیمیزان تولید محصوالت 

 تن  62638:  آبی  - تن   60: دیم        

 واحد دامی  269375  تعداد 

 تن  1507 :تولید گوشت قرمز 

 تن  3140 :تولید شیر 

 تن 2617 :تولید گوشت سفید 

 تن  387 :تولید تخم مرغ 

 واحد 29 :تعداد مرغداریها 

 واحد 28: گوشتی  - واحد  1 :تخمگذار  

  واحد 499000 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 469000: گوشتی  - واحد  30000 :رتخمگذا  

 باب  63  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 111 :میزان تولید ماهی 

 منبع  901: تعداد منبع آبی 

  رشته 409: قنات  - رشته 93: چشمه  - حلقه   399 :چاه عمیق                 
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 :صنعتوضعیت 

  است میلیارد ریال صادر شده 136پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  24تاکنون. 

  نفر صادر شده است 687میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  1444گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 32تاکنون. 

  نفر است 246اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان سنگبري عبدالناصر جمالزایی و سنگبري شرکت گرانیت یاقوت سبز پایدار می باشند . 

  

  :معدنضعیت و

  میلیون تن صادر شده است 72پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  97تعداد. 

 نفر است 1059برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معادن آهن هیزو، گرانیت زهک، گرانیت خواجه دو چاهی، آندالوزیت  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  49 در حال حاضر

 .یت انجیره اي، کرومیت بندان، منیزیت افضل آباد از عمده ترین معادن هستندسرتل، گران

 619  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 1096 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 وجود ذخایر معدنی فلزي و غیر فلزي 

 صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی  وجود شهرك 

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

 لیقرارگرفتن در مسیر بزرگراه آسیایی و محور توسعه شرق و چشم انداز توسعه زیرساختهاي حمل و نقل جاده اي و ری 

  استقرار در مسیر اتصال خط لوله گاز شمال و جنوب کشور و عملیات اجرایی خط لوله گاز 

  وجود بازارچه مرزي دو کوهانه با زیرساخت مناسب در مرز با افغانستان 

  بدیلی و زمینه توسعه صنایع ت...) خرما، زیتون، گیاهان دارویی، گوشت قرمز و(وجود و واردات محصوالت کشاورزي و دامی خاص

 کشاورزي

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

 هاي مواصالتی امن به مرز افغانستان دارا بودن جاده 
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 آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی باال بودن سهم جوانان و دانش  

 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 در بخش صنعت، معدن و تجارت

 هاي منابع آب محدودیت 

 عدم وجود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی و معدنی 

 و ، گاز، برق)لیجاده اي و ری(هاي حمل و نقل  کمبود زیربناهاي اصلی الزم شامل شبکه  ... 

 هاهزینه باالي توسعه زیرساخت 

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

 وجود تشکلهاي صادراتی فعال 

 عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشاورزي 

  نیروي کار علیرغم عرضه وسیع نیروي متخصص دانشگاهیضعف تخصص و مهارت در 

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

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

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 خصوصی هاي بخش 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

 :هاي گردشگريجاذبه -

 - مسجد میغان - نهبندانقلعه هاي شاهدژ  - کلوت هاي غرب نهبندان - زار سهل آبادنمک -نطقه شکار ممنوع جیک و زیدرم

  مسجد طارق

 :گذاريفرصتها و ظرفیت هاي سرمایه  -

 سرمایه گذاري در کویر بکر و بی نظیر بیایان جهانی لوت

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

  عدم وجود زیرساخت هاي الزم جهت توسعه گردشگري کویر


