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  فردوس اطالعات عمومی شهرستان

 مقدار واحد عنوان

 41626 نفر جمعیت

 32052 نفر جمعیت شهري

 9574 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 12482 خانوار خانوار

 9162 خانوار خانوار شهري

 3320 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 4103  کیلومتر مربع  مساحت

 1 بخش تعداد بخش

 3  دهستان  تانتعداد دهس

 2  شهر  تعداد شهر

 34878 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 13984 نفر جمعیت شاغل

 42.2 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

  241 آبادي تعداد کل آبادي

 44  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 25 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  194  کیلومتر  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  اطالعات اقتصادي شهرستان فردوس

  

  فردوس شهرستان وضعیت بخش کشاورزي   

 نفر 6510 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 8807 :مساحت اراضی باغی 

 تن 28744 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار  4440: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار 3374: آبی  -  هکتار 1066: دیم 

 تن  29229:  زراعیمیزان تولید محصوالت  

  تن 26910:  آبی  - تن  2230: دیم 

 واحد دامی  152000  تعداد 

 تن  860 :تولید گوشت قرمز 

 تن  7005 :تولید شیر 

 تن 2468 :تولید گوشت سفید 

 تن 193 :تولید تخم مرغ 

 واحد 29 :تعداد مرغداریها 

 واحد 27: گوشتی  - واحد  2 :تخمگذار 

  واحد 487380 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 442380: گوشتی  - واحد  45000 :ارتخمگذ 

 باب  50  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 85 :میزان تولید ماهی 

 منبع  569: تعداد منبع آبی 

 رشته 330: قنات  - رشته 38: چشمه  - حلقه   201 :چاه عمیق 
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 :صنعتوضعیت 

  ه استمیلیارد ریال صادر شد 1139پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  61تاکنون. 

  نفر صادر شده است 2632میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  9301گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 62تاکنون. 

  نفر است 1012اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان شمش منیزیم شمش فلز رویال، کارخانجات نساجی فردوس، لوله و اتصاالت پلی اتیلن 

 . فراز پلیمر فردوس می باشند

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 16پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  42تعداد. 

 نفر است 217برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 بنتونیت خرمن سر و معادن کائولن چاه گنبد، بنتونیت چاه گریک،  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  32 در حال حاضر

 .کائولن نادر فردوس از عمده ترین معادن هستند

 164  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 404 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

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

 وجود ذخایر معدنی مناسب 

 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 شهرستان به شبکه گاز 

  رزيدر منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاو...) زعفران، انار و (کشت محصوالت کشاورزي خاص 

 آموختگان در سطوح عالی دانشگاهی باال بودن سهم جوانان و دانش 

 وجود مراکز آموزش عالی 

 هاي جنوبی به مشهداستقرار در مسیر مواصالتی استان 

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

 هاي جنوبی به مشهد التی استانقرارگرفتن در مسیر محور مواص 
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  :اهم مسائل و مشکالت شهرستان فردوس در بخش صنعت، معدن و تجارت

 هاي منابع آب محدودیت 

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

 ها هزینه باالي توسعه زیرساخت 

 دارمحصوالت تولیدي و مزیت عدم توسعه مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه  

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

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 اي هاي زنجیره تعدد واحدهاي صنفی در سطح خرده فروشی و عدم ساماندهی مراکز خرید و فروشگاه 

 عاالن اقتصاديضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و ف 

 دارعدم وجود مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی تخصصی و معتبر در حوزه محصوالت تولیدي و مزیت 

 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

 :اي گردشگريهجاذبه -

 - مدرسه علمیه علیا - دره ظهر -منطقه حفاظت شده مظفري-غار مهوید - سد مهوید -دره مهوید - غار سنگ سوراخ

 مسجد جامع قدیم - مدرسه تاریخی شیخ -مدرسه علمیه حبیبیه

   :فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري -

 -نمونه و روستاي هدف گردشگري باغستانمنطقه  -وجود بزرگترین مجموعه آبدرمانی شرق کشور در این شهرستان

 قنات جهانی بلده -وجود شهر تاریخی تون

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

  هاي گردشگري شهرستانکمبود اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی جهت کمک به توسعه زیرساخت


