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  طبس  اطالعات عمومی شهرستان

 مقدار واحد عنوان

 69658 نفر جمعیت

 43119 نفر جمعیت شهري

 26539 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 19798 خانوار خانوار

 12137 خانوار خانوار شهري

 7661 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 55412  کیلومتر مربع  مساحت

 3 بخش تعداد بخش

 8  دهستان  هستانتعداد د

 3  شهر  تعداد شهر

 57432 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 20481 نفر جمعیت شاغل

 41.5 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

  493 آبادي تعداد کل آبادي

 180  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 78 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  265  کیلومتر  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  اطالعات اقتصادي شهرستان طبس 

  : وضعیت بخش کشاورزي

 نفر 5480 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 3606 :مساحت اراضی باغی 

 تن 7929 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار  5430: مساحت اراضی زراعی 

 هکتار 5430: آبی  -  هکتار 0: دیم 

  تن  52172:  زراعیمیزان تولید محصوالت 

  تن  52172:  آبی  - تن  0: دیم 

 واحد دامی  198267  تعداد 

 تن  1185 :تولید گوشت قرمز 

 تن  7839 :تولید شیر 

 تن 980 :تولید گوشت سفید 

 تن 116 :تولید تخم مرغ 

 واحد 13 :تعداد مرغداریها 

 واحد 12: گوشتی  - واحد  1: تخمگذار 

  واحد  184600 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 175600: وشتیگ  - واحد  9000 :تخمگذار 

 باب  152  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 143 :میزان تولید ماهی 

 منبع  696: تعداد منبع آبی 

 رشته 246: قنات  - رشته 137: چشمه  - حلقه   313 :چاه عمیق 
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 :صنعتوضعیت 

  میلیارد ریال صادر شده است 3198پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  60تاکنون. 

  نفر صادر شده است 3165میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  6101گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 122تاکنون. 

  نفر است 1384اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

  مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان کنسانتره ذغالسنگ شرکت فرآوري زغالسنگ پروده طبس و شرکت تهیه و تولید

 . ت سیمانی سبک کانسرام، کک طبس و سیمان طبس گلشن می باشندمواد معدنی ایران، قطعا

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 1245پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  107تعداد. 

 نفر است 5557برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 ت ذغالسنگ پروده طبس، پتاس خور و بیابانک، معادن شرک که فعال استمعدن در سطح شهرستان  87 در حال حاضر

 .ماسه سیلیس چیروك طبس، سولفات سدیم شرکت سولفات یعقوبیه، مرمر نیزار کانسار از عمده ترین معادن هستند

 5146  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 6142 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود. 

  

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

 وجود ذخایر معدنی فلزي و غیر فلزي 

 وجود زیرساخت حمل و نقل ریلی و هوایی 

 و نواحی صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی  وجود شهرك 

  ه صنایع تبدیلی کشاورزي در منطقه و زمینه توسع...) خرما، گیاهان دارویی و (کشت محصوالت کشاورزي خاص 

 آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی باال بودن سهم جوانان و دانش 

 وجود مراکز آموزش عالی 

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

 هاي جنوبی به مشهداستقرار در مسیر مواصالتی استان 

 اتصال مرکز شهرستان به شبکه گاز 

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



 4

  استقرار در مسیر ترانزیتی با کشور افغانستان و امکان صادرات محصوالت تولیدي به آن کشور از طریق مرز و گمرك

 بازارچه مرزي 4رسمی ماهیرود و 

 هاي تشویقی دولت براي سرمایه یافته و سیاست گذاري در مناطق کمتر توسعه رمایهتمایل دولت به تمرکززدایی و س

 گذاري در مناطق محروم

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

  

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

 هاي منابع آب محدودیت 

 گاز، برق، مخابرات)جاده اي(هاي حمل و نقل  ود زیربناهاي اصلی الزم شامل شبکهکمب ، 

 ها هزینه باالي توسعه زیرساخت 

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

 هاي اقتصادي  هاي سنتی تولید در فعالیت غالب بودن شیوه 

 ر بخش خصوصی بمنظور شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنینبود توان فنی و مالی باال د 

 هاي کوچک ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

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

 نداشتن نام و نشان تجاري ثبت شده براي کاالهاي صادراتی ویژه  

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 پایین بودن سطح توسعه به دلیل پایین بودن درآمد 

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

 عدم وجود نمایشگاهها و پایانه هاي نگهداري و حمل کاال  

 هاي بخش خصوصی هاي تشویقی در جذب سرمایه عدم کفایت قوانین و طرح 

 هاي بزرگ جمعیتی کانون(زیع و بازارهاي مصرف دوري از مراکز عمده تولید، تو(  
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  :وضعیت گردشگري

 :هاي گردشگريجاذبه -

چشمه آبگرم مرتضی علی، روستاي خرو، منطقه شکار ممنوع و حفاظت شده ناي بند، باغ گلشن، سد کریت، ارگ 

  )ع(، امامزاده حسین بن موسی الکاظم قلعه خرو ، بافت تاریخی ناي بندتاریخی طبس ، 

 

 :ها و ظرفیت هاي سرمایه گذاريفرصت -

ایجاد تاسیسات  -قرارگرفتن در مسیر استانهاي جنوب به شمال کشور و ترددمسافران و زائران مشهد مقدس از طبس

ایجاد تاسیسات گردشگري در روستاي هدف گردشگري  -گردشگري در منطقه نمونه و چشمه مرتضی علی طبس

استفاده از ظرفیت هاي گردشگري امامزاده  - کویر حلوان و پیر حاجاتاستفاده از ظرفیت هاي گردشگري  - ازمیغان

استفاده و سرمایه گذاري در چشمه آبدرمانی دیگ  - طبس با توجه به وجود تعداد زیاد مسافر و زائر به شهرستان

 ...اصفهک و  -استفاده از ظرفیتهاي گردشگري روستاهاي نایبند - رستم

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

وسعت و پراکندگی   -...برق و آب آشامیدنی و  -وجود زیرساخت هاي الزم از جمله راه دسترسی مناسب عدم

عدم پرداخت تسهیالت بانکی به متقاضیان بخش  -شهرستان و عدم استقبال سرمایه گذاران بخش گردشگري

  گردشگري


