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  درمیان اطالعات عمومی شهرستان

 مقدار واحد عنوان

 55080 نفر جمعیت

 15899 نفر جمعیت شهري

 39181 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 14466 خانوار خانوار

 3885 خانوار خانوار شهري

 10581 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 5797  کیلومتر مربع  مساحت

 3 بخش تعداد بخش

 6  دهستان  دهستانتعداد 

 4  شهر  تعداد شهر

 43432 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 16062 نفر جمعیت شاغل

 39.2 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 196 آبادي تعداد کل آبادي

 157  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 94 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

 97 رکیلومت فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  شهرستان درمیاناقتصادي اطالعات 

      

  وضعیت بخش کشاورزي درمیان       

 نفر 8453 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 3953 :مساحت اراضی باغی                     

 تن 4253 :میزان تولید محصوالت باغی                   

 هکتار 2945: مساحت اراضی زراعی                  

  هکتار 2945: آبی  -  هکتار 0: دیم 

 تن  25216:  یزراعمیزان تولید محصوالت 

  تن 25216:  آبی  - تن  0: دیم 

 واحد دامی  163559  تعداد 

 تن  1041 :تولید گوشت قرمز 

 تن  8830 :تولید شیر 

 تن 9404 :تولید گوشت سفید 

 تن 0 :تولید تخم مرغ 

 واحد 153 :تعداد مرغداریها 

 واحد 153: گوشتی  - واحد  0 :تخمگذار 

  واحد 1685260 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 1685260: گوشتی  - واحد  0 :ارتخمگذ 

 باب 33  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 44 :میزان تولید ماهی 

 منبع  1028: تعداد منبع آبی 

 رشته 666: قنات  - رشته 165: چشمه  - حلقه   197 :چاه عمیق 
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 :صنعتوضعیت 

  میلیارد ریال صادر شده است 190پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  6تاکنون. 

  نفر صادر شده است 492میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  903گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 19تاکنون. 

  نفر است 412اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان شرکت قند قهستان و سیمان از کلینکر سیمان باقران می باشند . 

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 70وانه بهره برداري معدنی با ذخیره پر 19تعداد. 

 نفر است 208برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معادن گرانیت بام گزیک، گرانیت آواز، آهک آشبر و مارن گاویچ از  که فعال استمعدن در سطح شهرستان  14 در حال حاضر

 .عمده ترین معادن هستند

 147  به کار هستند ر معادن شهرستان مشغولدنفر . 

 است  هزار تن 504 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 وجود ذخایر معدنی 

 وجود ناحیه صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی 

 عملیات اجرایی خط لوله گاز شهرستان 

  در منطقه و زمینه توسعه صنایع ...) زرشک، چغندر قند، گیاهان دارویی، گوشت سفید و (محصوالت کشاورزي و دامی خاص

 غذایی و تبدیلی کشاورزي

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

 قبیل فرش دستباف و  مزیت نسبی در تولید صنایع دستی خاص از... 

 وجود بازارچه مرزي گلورده با زیرساخت مناسب در مرز با افغانستان  

 هاي مواصالتی امن به مرز افغانستان دارا بودن جاده 
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 هارشد بسترهاي تجارت الکترونیک و امکان خرید و فروش مجازي در بستر تجارت الکترونیکی و کاهش واسطه  

 ب در مقایسه با مناطق مرزي مجاوربرخورداري از سطح امنیت مناس 

 هاي استان از کشور همجوار براي تنظیم بازار داخلی امکان تامین بخشی از نیازمندي 

  

  

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

 هاي منابع آب محدودیت 

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

 هاهزینه باالي توسعه زیرساخت 

  کمبود وجود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی و معدنی 

 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 

 اي هاي زنجیره ی مراکز خرید و فروشگاهتوسعه نیافتگی و عدم سامانده 

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

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

 :هاي گردشگريجاذبه -

مسجد  -قلعه فورگ -کهنسال مزار سلطان روستاي درمیانچنار - سال دوشنگانچنارکهن- منطقه شکار ممنوع درمیان

  )آبگرم) (ع(آرامگاه سلطان ابراهیم رضا -جامع هندواالن

 :فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري -

منطقه ییالقی قهستان جهت  - وجود قلعه تاریخی فورگ در این شهرستان با قابلیت گردشگر داخلی و خارجی

 داخلیجذب گردشگر 

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

 کمبود اعتبار جهت مرمت و بازسازي قلعه فورگ

  

 


