
 1

  سرایان اطالعات اقتصادي شهرستان

  

 مقدار واحد عنوان

 32493 نفر جمعیت

 22245 نفر جمعیت شهري

 10248 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 9496 خانوار خانوار

 6270 خانوار خانوار شهري

 3226 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 9342  کیلومتر مربع  مساحت

 2 بخش تعداد بخش

 4  دهستان  دهستانتعداد 

 3  شهر  تعداد شهر

 26746 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 13088 نفر جمعیت شاغل

 50.0 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 306 آبادي تعداد کل آبادي

 49  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 20 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  162  کیلومتر  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  اطالعات اقتصادي شهرستان سرایان

           

  وضعیت بخش کشاورزي سرایان

 نفر 9402 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 7340 :مساحت اراضی باغی 

 تن 12247 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار 8219: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار 8161: آبی  -  هکتار 58: دیم 

 تن  31267:  یزراعمیزان تولید محصوالت  

  تن 31246:  آبی  - تن  19: دیم 

 واحد دامی  183286  تعداد 

 تن  1132 :تولید گوشت قرمز 

 تن  6691 :تولید شیر 

 تن 1167 :تولید گوشت سفید 

 تن 0 :تولید تخم مرغ 

 واحد 10 :تعداد مرغداریها 

 واحد 10: گوشتی  - واحد  0 :تخمگذار 

  واحد 209000 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 209000: گوشتی  - واحد  0 :تخمگذار 

 باب 71  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن  69 :میزان تولید ماهی 

 منبع  542: تعداد منبع آبی 

 رشته 330: قنات  - رشته 108: چشمه  - حلقه   235 :چاه عمیق 
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 :صنعتوضعیت 

  میلیارد ریال صادر شده است 117پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  25تاکنون. 

  نفر صادر شده است 927میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  1578گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 45تاکنون. 

  نفر است 241اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 مهمترین واحد صنعتی شهرستان پودر بنتونیت صنعت پودر خاور گستر می باشد . 

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 11دنی با ذخیره پروانه بهره برداري مع 41تعداد. 

 نفر است 188برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معادن بنتونیت محمدآباد سرایان، بنتونیت چاه گلستان سه قلعه، بنتونیت  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  28 در حال حاضر

 .حوض حافظ سه قلعه از عمده ترین معادن هستند

 134  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 320 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 وجود ذخایر معدنی مناسب 

 وجود نواحی صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی 

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

  در منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي) پنبه، پسته و انار(کشت محصوالت کشاورزي خاص 

 آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی باال بودن سهم جوانان و دانش 

 اتصال شهرستان به شبکه گاز 

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

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

 هاي منابع آب محدودیت 

 عدم وجود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی و معدنی 

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

 ها هزینه باالي توسعه زیرساخت 

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

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

 اديهاي اقتص ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 اي هاي زنجیره تعدد واحدهاي صنفی در سطح خرده فروشی و 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(اي مصرف دوري از مراکز عمده تولید، توزیع و بازاره(  

  

  :وضعیت گردشگري

 :هاي گردشگريجاذبه -

 -قلعه سه قلعه –قلعه قالع سرایان - سد شهید پارسا - مناطق ییالقی دره کریمو - برخان هاي سه قلعه - )بتون(غار اژدها 

 تپه حصار باال، تپه حصار پایین آیسک - رباط حوض حاجی

 :فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري -

ایجاد رصد  -وجود بناهاي تاریخی و فرهنگی شهر سرایان -سرمایه گذاري در منطقه نمونه گردشگري کریمو و مصعبی

 گاه ستارگان و کمپ کویرنوردي سه قلعه سرایان

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

  کمبود اعتبارات جهت کمک به تامین زیرساختهاي گردشگري جاذبه هاي گردشگري

  


