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  خوسفشهرستان  عمومیاطالعات 

 مقدار واحد عنوان

 29019 نفر جمعیت

 6627 نفر جمعیت شهري

 22392 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 7564 خانوار خانوار

 1264 خانوار خانوار شهري

 6300 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 16029  کیلومتر مربع  مساحت

 2 بخش تعداد بخش

 5  دهستان  انتعداد دهست

 2  شهر  تعداد شهر

 24965 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 9527 نفر جمعیت شاغل

 39.8 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 294 آبادي تعداد کل آبادي

 217  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 83 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  35  کیلومتر  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  خوسفاطالعات اقتصادي شهرستان 

  

  وضعیت بخش کشاورزي خوسف         

 نفر 5440 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 3541 :مساحت اراضی باغی 

 تن 5796 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار 3810: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار3460: آبی  -  هکتار 350: دیم 

 تن  20490:  زراعیمیزان تولید محصوالت  

  تن 20184:  آبی  - تن  306: دیم 

 واحد دامی  201426  تعداد 

 تن  1290 :تولید گوشت قرمز 

 تن 15313 :تولید شیر 

 تن 6287 :تولید گوشت سفید 

 تن 869 :تولید تخم مرغ 

 واحد 66 :تعداد مرغداریها 

 واحد  63: گوشتی  - واحد   3: تخمگذار 

  واحد 1204100 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد1126700: گوشتی  - واحد  77400 :تخمگذار 

 باب 93  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 79 :میزان تولید ماهی 

 منبع  933: تعداد منبع آبی 

 رشته 482: قنات  - رشته 185: چشمه  - حلقه   266 :چاه عمیق 

  



 3

 :صنعتوضعیت 

  میلیارد ریال صادر شده است 86پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  21تاکنون. 

 نفر صادر شده است 1642میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  4342گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 34اکنون ت. 

  نفر است 342اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

  مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان تولیدات سفال بهاران، انواع سفال محمد علی ملکی و قرص و بسته بندي زعفران پارس کیازر

 . قهستان می باشند

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 234پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  18تعداد. 

 نفر است 410برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 یت آبگرم از معادن مس قلعه زري، مرمریت آرك، مرمریت بسطام و دولوم که فعال استمعدن در سطح شهرستان  13 در حال حاضر

 .عمده ترین معادن هستند

 385  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 433 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 وجود ذخایر معدنی فلزي و غیر فلزي 

 و ناحیه صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی  وجود شهرك 

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

 اتصال مرکز شهرستان به شبکه گاز  

  در منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي...)زعفران، عناب و (کشت محصوالت کشاورزي 

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

  بازارچه  4نزدیکی به کشور افغانستان و امکان صادرات محصوالت صنعتی تولیدي به آن کشور از طریق مرز و گمرك رسمی ماهیرود و

 مرزي

 ه غرب و موقعیت ویژه در مجاورت مرکز استانقرارگرفتن استان در مسیر بزرگراه آسیایی و محور شرق ب 
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  :اهم مسائل و مشکالت شهرستان خوسف 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 ، 

 هاهزینه باالي توسعه زیرساخت 

 ع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصوالت معدنی و کشاورزيعدم توسعه مناسب صنای 

 عدم وجود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی و معدنی 

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

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 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             

 :هاي گردشگريجاذبه -

 مع ، منزل تاریخی تاجور آرامگاه ابن حسام خوسفی ، مسجد جا -دق اکبرآباد  -آبگرم معدنی لوت

 :فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري -

 ایجاد تاسیسات گردشگري در روستاي هدف گردشگري خور - تکمیل و توسعه مجتمع آبگرم لوت

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

  خش گردشگريعدم پرداخت تسهیالت بانک به متقاضیان ب -عدم وجود زیرساخت الزم ازجمله راه آسفالته به آبگرم لوت

  

  


