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  قاینشهرستان  عمومیاطالعات 

 مقدار واحد عنوان

 111320 نفر جمعیت

 57495 نفر جمعیت شهري

 53825 نفر جمعیت روستایی و غیر ساکن

 31307 خانوار خانوار

 15215 خانوار خانوار شهري

 16092 خانوار خانوار روستایی و غیر ساکن

 7601  کیلومتر مربع  مساحت

 3 بخش تعداد بخش

 8  دهستان  دهستانتعداد 

 5  شهر  تعداد شهر

 90429 نفر ساله و بیشتر 10جمعیت 

 33516 نفر جمعیت شاغل

 40.3 درصد نرخ مشارکت اقتصادي

 247 آبادي تعداد کل آبادي

 169  آبادي  تعداد آبادي داراي سکنه

 124 آبادي خانوار 20تعداد آبادي باالي 

  100  ترکیلوم  فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان
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  قایناطالعات اقتصادي شهرستان 

     

  وضعیت بخش کشاورزي قاین     

 نفر 12725 :داد کل بهره بردارانتع 

 هکتار 15098 :مساحت اراضی باغی  

 تن 12073 :میزان تولید محصوالت باغی 

 هکتار  13747: مساحت اراضی زراعی 

  هکتار 10827: آبی  -  هکتار 2920: دیم 

 تن  80505:  زراعیمیزان تولید محصوالت  

  تن 73028:  آبی  - تن  7477: دیم 

 واحد دامی  345876  تعداد 

 تن  2195 :تولید گوشت قرمز 

 تن  20550 :تولید شیر 

 تن 7183 :تولید گوشت سفید 

 تن 2062 :تولید تخم مرغ 

 واحد 74 :تعداد مرغداریها 

 واحد 68: گوشتی  - واحد  6 :تخمگذار 

  احدو 1517220 :مرغداریها ظرفیت 

 واحد 1287220: گوشتی  - واحد  230000 :تخمگذار 

 باب  81  :تعداد استخر پرورش ماهی 

  تن 197 :میزان تولید ماهی 

 منبع  1901: تعداد منبع آبی 

 رشته 804: قنات  - رشته 294: چشمه  - حلقه   803 :چاه عمیق 
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 :صنعتوضعیت 

  ریال صادر شده است میلیارد 1354پروانه بهره برداري صنعتی به ارزش  84تاکنون. 

  نفر صادر شده است 5874میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  7797گذاري  بینی سرمایه جواز تاسیس با پیش 69تاکنون. 

  نفر است 1681اشتغال بخش صنعت این شهرستان 

 صنعت خوشه سرخ  مهمترین واحدهاي صنعتی شهرستان سیمان قاین، تروند زعفران قاین، شرکت کانساران امید شرق، کشت و

 . شرق و کارخانه آرد والسی  می باشند

  

  :معدنوضعیت 

  میلیون تن صادر شده است 100پروانه بهره برداري معدنی با ذخیره  35تعداد. 

 نفر است 268برداري معدنی شهرستان  اشتغال پروانه هاي بهره. 

 اهی، مس ورزگ، مس دزوکی، مس مهدي آباد از معادن تراورتن کمرش که فعال استمعدن در سطح شهرستان  23 در حال حاضر

 .عمده ترین معادن هستند

 165  به کار هستند در معادن شهرستان مشغولنفر . 

 است  هزار تن 1639 میزان تولید مواد معدنی سالیانه حدود 

  

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

 ی فلزي و غیر فلزيوجود ذخایر معدن 

 ها و ناحیه صنعتی جهت استقرار واحدهاي صنعتی وجود شهرك 

  در منطقه و زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزي...) زرشک، زعفران و (کشت محصوالت کشاورزي خاص 

 قابلیت توسعه برخی از واحدهاي فعال موجود 

 هی وجود مراکز آموزش عالیآموختگان در سطوح عالی دانشگا باال بودن سهم جوانان و دانش 

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

  اتصال شهرستان به شبکه گاز 

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

  نزدیکی به کشور افغانستان و امکان صادرات محصوالت صنعتی تولیدي به آن کشور از طریق مرز و گمرك رسمی ماهیرود و

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

  زیرساختهاي حمل و نقل جاده اي و ریلیقرار گرفتن در مسیر توسعه محور شرق و چشم انداز توسعه 

 

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

 هاي منابع آب محدودیت 

 آب، برق و مخابرات)ریلی(هاي حمل و نقل  کمبود زیربناهاي اصلی الزم شامل شبکه ، 

 ها هزینه باالي توسعه زیرساخت 

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

 نبود توان فنی و مالی باال در بخش خصوصی بمنظور شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی 

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

 تعدد واحدهاي صنفی در سطح خرده فروشی  

 عدم ساماندهی مراکز خرید 

 حدوده شهروجود صنوف مزاحم در م 

 ضعف دانش تخصصی تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

 هاي اقتصادي ضعف فناوري و بازاریابی بنگاه 

 وري منابع تولید اعم از نیروي کار، سرمایه، انرژي و  پایین بودن بهره... 

 نداشتن نام و نشان تجاري ثبت شده براي کاالهاي صادراتی ویژه  

 هاي بخش خصوصی ویقی در جذب سرمایههاي تش عدم کفایت قوانین و طرح 

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

  : آثار تاریخی و گردشگري شهرستان -

 مسجد جامع قاین 

   هجري قمري  5و  4عارف قرن ( آرامگاه بوذرجمهر قاینی ( 

  ر، خانه سلطانی، المفاخار قدیمی، آرامگاه ابوآب انب: انر نقاط گردشگري شهرستسای 

  ... خانه قارنی، قلعه حسین قاینی، مسجد جامع خضري و 

  : صنایع دستی شهرستان -

برخی از . صنایع دستی شهرستان قاینات داراي قدمت تاریخی و اصالت بوده و از تنوع و ویژگیهاي منحصر به فرد برخوردار است

، م بافی، ریسندگی، سفالگري،  سبد بافییلافی، جاجیم بافی، خورجین بافی، گقالی و قالیچه ب: این صنایع دستی عبارتند از

  ... آهنگري و 

  

 :فرصتها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري -

فرهنگی فاخر شهر  بناهاي تاریخی و - منطقه نمونه گردشگري بوذرجمهر قاین و آماده بودن بستر سرمایه گذاري در این منطقه

قرار گرفتن در کریدور  –کره  - بیهود - روستاهاي شاخص توسعه گردشگري از جمله کارشک - ...ابوالمفاخر و  قاین از جمله

  ..ارتباطی استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کشور به استان خراسان رضوي و 

  

 :موانع و مشکالت بخش گردشگري -

عدم کمک بانکها و موسسات  - ن و عدم توسعه این منطقهمشکالت عدیده مالکیتی در منطقه نمونه گردشگري بوذر جمهر قای

  کمبود اعتبارات جهت ایجاد زیرساختهاي گردشگري - مالی جهت کمک به طرح هاي گردشگري

  


