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   زیرکوه اطالعات عمومی شهرستان

 مقدار واحد عنوان

 41081 نفر جمعیت

 7337 نفر جمعیت شهري

 33744 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 10793 خانوار خانوار

 1685 خانوار خانوار شهري

 9108 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 8226  کیلومتر مربع  مساحت

 3 بخش تعداد بخش

 6  دهستان  هستانتعداد د

 2  شهر  تعداد شهر

 32407 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 12395 نفر جمعیت شاغل

 40.8 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 109 آبادي تعداد کل آبادي

 101  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 84 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

 190  کیلومتر  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  زیرکوهشهرستان اقتصادي اطالعات 

  

  :زیرکوهبخش کشاورزي  وضعیت

 نفر 7897 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 6096 :مساحت اراضی باغی                            

 تن 7074 :میزان تولید محصوالت باغی

 هکتار 4960: مساحت اراضی زراعی

  هکتار 3899: آبی  -  هکتار1061: دیم 

 تن  37531:  زراعیمیزان تولید محصوالت 

  تن 35659:  آبی  - تن  1872: دیم 

 واحد دامی  107722  تعداد 

 تن  638 :تولید گوشت قرمز 

 تن 2661 :تولید شیر 

 تن 357 :تولید گوشت سفید 

 تن 0 :تولید تخم مرغ 

 واحد 4 :تعداد مرغداریها 

 واحد 4: گوشتی  - واحد  0: تخمگذار 

  واحد  64000 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 64000: گوشتی  - واحد  0 :تخمگذار 

 باب 31  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 59 :میزان تولید ماهی 

 منبع  802: تعداد منبع آبی 

  رشته 384: قنات  - رشته 257: چشمه  - حلقه   161 :چاه عمیق
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 :صنعتوضعیت 

  میلیارد ریال صادر شده است 8پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  3تاکنون. 

  نفر صادر شده است 97میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  63گذاري  بینی سرمایه اسیس با پیشجواز ت 8تاکنون. 

  نفر است 19اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان شستشو و دانه بندي شن و ماسه رمضان حیدري پردون و ابوالقاسم احمدي می باشند . 

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 3بهره برداري معدنی با ذخیره پروانه  6تعداد. 

 نفر است 46برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 معدن فلدسپات بمرود از عمده ترین معادن هست که فعال استمعدن در سطح شهرستان  5 در حال حاضر. 

 42  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 141 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 وجود ذخایر معدنی 

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

 ستانعملیات اجرایی خط لوله گاز شهر 

  در منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزیچ) زرشک(کشت محصوالت کشاورزي خاص 

 وجود بازارچه مرزي یزدان با زیرساختهاي مناسب در مزر با افغانستان 

 هاي مواصالتی امن به مرز افغانستان دارا بودن جاده 

 برخورداري از سطح امنیت مناسب در مقایسه با مناطق مرزي مجاور 

 هابسترهاي تجارت الکترونیک و امکان خرید و فروش مجازي در بستر تجارت الکترونیکی و کاهش واسطه رشد  

 هاي استان از کشور همجوار براي تنظیم بازار داخلی امکان تامین بخشی از نیازمندي 
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  :اهم مسائل و مشکالت شهرستان زیرکوه در بخش صنعت، معدن و تجارت

 هاي منابع آب محدودیت 

 جود واحدهاي بزرگ و مادر صنعتی و معدنیعدم و 

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

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

 نداشتن نام و نشان تجاري ثبت شده براي کاالهاي صادراتی ویژه  

 نان و فعاالن اقتصاديضعف دانش تخصصی تجار، بازرگا 

 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

 :هاي گردشگريجاذبه -

 ، سد تجنود، مسجد جامع افین ، جنگل شاهرخت ، منطقه شکار ممنوع شاسکوه رانکوه آهنگ سیاه ارتفاعات

  


