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شهري که در حدود صدهزار نفر جمعیت دارد و وسایل حمل . یادي از روستاهاي اطراف به شهر برازجان مهاجرت می کنند امروزه افراد وخانواده هاي ز
براي حل اوقات فراغت . هاي هاي فراوانی جهت رفع نیاز مردم ایجاد شده است اردراین شهر بنگاه هاي اقتصادي وباز. ونقل فراوانی درآن دیده می شود

تعدادي . بیمارستان ودرمانگاه وسایر مراکزدرمانی بوجود آمده است ،ایجاد شده است همچنین براي درمان بیماران ...وفضاي سبز ،ا افراد کتابخانه ه
  .دانشگاه در شهر وجود دارد که باعث شده دانشجویان زیادي مشغول به تحصیل باشند
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