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 مقدمه
 

لکعر تسع    فللع  یز سیمای کنونی توسعه کشور ، نمایانگر سازمان فضایی نامطلوب توسععه رر هننعه راریفیعایی ی     

ا محعی  یی بوسعهتهای سیستمی و رویکرر آمایشی وفلبه بخشی نگری رر تدوین برنامه های توسعه ، ناهمسویی رریان

بعی  یز هعی   ییهعای منطقعههای هننان و آشکار مناطق ری مورب شده و بر شدت ععد  تععار و ظرفی ها محدوری 

 یفزوره یس    

یع  هعا و ابلیع  هعا ،مزگرییی و آینده نگاری ، به شناسایی قآمای  سرزمین مبتنی بر رویکررهای رامع نگری ، کل    

م ینعدیز تعرین ششعخ ترین ،کارآمدترین و یثعربخته و بنینهشایستگی های متمایزکننده قلمروهای مختلف سرزمین هرری

گی یرییعه ه توسعه یافتبمنظور نیل به« ینسان ، فضا و فعالی  » سازمان فضایی مناسب ری رر ترکیب عناصر یصلی توسعه 

منظعور هف توسععه بعهای مختلمی نماید ؛ یین ششم یندیز به مثابه مررعی بریی مدیری  تعامالت و مدیخالت بین بخ 

قوی  رویب  بین ترر ریستای  ها و نیازهای مناطق مختلف بوره وهای توسعه با هتانسیلسازگاری و تناظر بنتر میان برنامه

 رشد یقتصاری و توسعه سرزمین بریساس ضویب  و یصو  آمای  عمل می نماید   

 یحکعا  ریممعی  32نعد یلعف معاره   و هنجم توسعه ، بهای شناریی ) برنامهرر سا  های یخیر با یبتناء به قوینین برنامه    

ها ینجعا  و ه آمای  یستانقانون برنامه ششم توسعه ( مطالعات برنام 26های توسعه کشور و رزء یک بند یلف ماره برنامه

 به یتما  رسیده یس     

ه ر ) یمور برنامبورره کشوتح  مدیری  و ریهبری سازمان برنامه و «سند راهبردی آمایش استان » یکنون که      

هعای انازنده یسعتریزی ، نظارت و آمای  سرزمین ( و سازمان مدیری  و برنامه ریزی یسعتان بعا مشعارک  و تعامعل سع

ن ممه رماعات ، نماینعدگایها ، ها ، رینشگاههای یررییی ، شرک  آمای  ، مجموعه رستگاه 7های منطقه ، یستانهمجویر 

ن ظرین و نخبگعاهعای معرر  ننعار و همننعین صعاحبنها، سازمانها ، رهیاریمی ، شنرریریهای یسالمجلس ، شوریی

یژه ه ریعزین بعوبرنامعآمای  کشور رسیده یس  ، بعر رامععه های مختلف تدوین گرریده و به تصویب شوریی عالی حوزه

سعی ری بریسعاس قعدیمات یسار ریره و یهای توسعه قریهای یررییی الز  یس  که یین سند ری نقشه ریه تدوین برنامهرستگاه

ون یساسعی و قعان 48صعل مضامین یهدیف ،ریهبرر و برنامه های کالن عملیاتی نمایند تا بدینسان شاهد هویایی و تحقق ی

   یهدیف توسعه هایدیر رر مناطق مختلف یستان باشیم
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 ستاندار زنجانا                                                                                                              
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 سند اجرایی آمایش سرزمین استان زنجان
 ....(.ریزی و توسعه استان زنجان مورخ .........)مصوب شورای برنامه

 های توسعه استانها و اولویتتخصص -1
 های توسعه یستان زنجان به شرح ردو  زیر یس  ها و یولوی تخصص

 های توسعه استانها و اولویت. تخصص1جدول 
شهرسببببتان/ 

نواحی برنامبه 

 ریزی
 تخصص ها و اولویت های توسعه

ی منطقه
ریزی برنامه

، زنجان، یبنر
 خرمدره، سلطانیه

 افته از تجنیز یهای مناسب زریع  آبی، قریرگیری رر محور یصلی و ممتلی توسعه کشاورزی به رلیل ورور زمینی یصهننه
 ان ی مصرف محصوالت کشاورزی یستیستان و یستقریر بازیرهای عمده

  سازی و یرریی هآوری باال به منظور هیارمقیاس با فنتوسعه صنعتی یستان بریی یستقریر صنایع باالرستی بزرگ 1محور ررره
 ی صنعتی مناطق ریگر یستان ی صنعتی و کشاورزی و تحریک توسعههای متعار  سازی توسعهزمان طرحهم

 ی شنر حدورههای صنعتی حوزه شنر زنجان، حدفاصل شنرهای یبنر و هیدز، کانون صنعتی ذیکر، بناب و متوسعه کانون
 سلطانیه 

  وینننی برتر و یلمللی رر زمینه های خدمات بازرگاخدمات با عملکرر ملی و بینخدماتی یستان رن  یستقریر  1محور ررره 

 و کسب و کارهای مبتنی بر  تیبان گررشگریونقل و ینبارریری کاال، خدمات هشخدمات حملIT 

 دمات برتر عاتی، توسعه ی هایانه ها و خهای مخابریتی و یطالمقیاس، خدمات مربوط به شبکهیی بزرگونقل رارهخدمات حمل
 مشاوره 

  مدین بریی توسعه شمالی، رنوبی( رر هیوند با یستان های گیالن و ه 1محور گررشگری ممتاز )محور گررشگری ررره
 گررشگری طبیعی، بو  گرری و ژموتوریسم، گررشگری تاریخی و فرهنگی، گررشگری شنری و روستایی 

  شنری تنرین و کالن شرقی، فربی( رر هیوند با رو منطقه 1یستان )محور گررشگری ررره  1محور گررشگری عبوری ررره
 تبریز به منظور یفزیی  ماندگاری گررشگرین عبوری 

 نطباق یها و خدمات گررشگری برتر یستان )منطقه هیشاهنگی توسعه گررشگری یستان( رر محل ی ثقل یستقریر زیرساخ هننه
ویژه رر گری برتر بهو شرقی و فربی( رن  یستقریر خدمات گررشگررشگری یستان )محور شمالی، رنوبی  1رو محور ررره 

 حوزه تبلیاات و یقام  و هذیرییی

ی منطقه
 طار  ریزیبرنامه

 رن   نآ به منتنی ییرورخانه هایرره و یوزنقز  رورخانه هیریمون طار  ییرورخانه رش  کشاورزی رر توسعه یصلی محور
  ورزیکشا یستریتژیک و خاص محصوالت تولید

 زی م بر متکی کشاورزی تبدیلی صنایع یستقریر یولوی  با شورزق تا صنعتی مستقر رر محدوره گیلوین توسعه 2 ررره محور 
  فریملی حتی و یمل برر ریریی صنایع یولوی  با و کشاورزی یستریتژیک محصوالت تولید رر طار  منطقه برتر نسبی

 ریهی بین خدمات حوزه رر ویژهبه گررشگری هشتیبان خدمات الن رن  یستقریرگی شورزق، تنم، زنجان، خدماتی 2 ررره محور
 مریکز یقام  و هذیرییی به ویژه رر کانون های هرراذبه گررشگری روستایی و

 با مقیاسبزرگ اورزیکش هشتیبان یوزن رن  ییجار و توسعه ی مریکز خدماتهیریمون رورخانه قز  خدماتی 2 ررره محور 
 و ابیبازیری خدمات ریکزمبافی، ییجار  کشاورزی و محصوالت ینبارریری هایملی رر زمینه ی فعالی  و ییستان عملکرر

ین ین منطقه و همننی مرکزی روستاهای و شنری نقاط رر یستقریر یولوی  با کشاورزی و حمل و نقل محصوالت خریدوفروش
ی یقام  و زمینه رر ویژهبه گررشگری هشتیبانی کز خدماتو ییجار و توسعه ی مری و هژوهشی کشاورزی آموزشی مریکز ییجار

 هذیرییی و تورگررینی

 بعد  هایمرتبه رر و رن  یستقریر فعالی  های بو  گرری (رنوبی شمالی، 1 ررره گررشگری محور) ممتاز گررشگری محور
 و فرهنگی و گررشگری روستایی تاریخی گررشگری

 منطقه رن  هیوند با یوزنقز  رورخانه هیریمون (2 ررره گررشگری محور)  طار منطقه تاریخی طبیعی، گررشگری محور 
 کشور شمالی هاییستان گررشگری
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 )دنباله( های توسعه استانها و اولویت. تخصص1جدول 

شهرسببببتان/ 

نواحی برنامبه 

 ریزی
 تخصص ها و اولویت های توسعه

ی منطقه
ریزی برنامه

 خدیبنده، ییجرور

 سعه کشاورزی رر محور ی یصلی تومحدورهU آبار ع بوفدیکندی رر سللی ع سجاس ع زرینرور ع روتپهشکل گرماب ع بزینه
های بدون آبار به رلیل ورور ظرفی آبار، رش  قیدیر و رش  سجاس زرینتپه زرینمحل یتصا  و هیوند سه رش  منم گل

م با قابلی  تبدیل به زریع  آبی با یستلاره یز شیوه های نوین ویژه یریضی وسیع زریع  ریهای کشاورزی بهیستلاره بریی فعالی 
 بنره برریری و یستلاره ی بنینه یز منابع آب

 ث ن رن  یحدیآبار رر شنرستان ییجرور رن  برقریری هیوندهای صنعتی با شنر زنجاکانون )شنر ( توسعه صنعتی زرین
ان و شنر  صنعتی خصوصی مربوط به آن و کارخانه سیمشیمی ومقیاس رر منطقه، یز رمله مجتمع هترصنایع مارر و بزرگ

مل صنایع های صنعتی و یستقریر صنایع و فعالیتنای مرتب  با بخ  کشاورزی شاییجار زنجیرهخمسه با توره به ورور زمینه 
 کلش Uر محور ر یشاورزتوسعه ک ییصل یمحدورهفذییی، فریوری، بسته بندی و مریکز ینبار و سررخانه رن  هشتیبانی یز 

 وبی یستان ی رر حد رنرور با یولوی  یستقریر صنایع هشتیبان کشاورزی به رلیل قریرگیرکانون صنعتی خمسه رر منطقه بزینه
یی یستان با حدیقل مریکز صنعتی و مریکز خدماتی هشتیبان تولید و همننین قریرگیری رر یکی یز مناطق حاشیهعنوین زنجان به

آالت و  رور رر زمینه ی تولید ماشینرور و شنر زرینرزی هیشنناری و ورور مزی  نسبی رر منطقه بزینهمحور توسعه کشاو
ایع رویر و رر نتیجه توین کانون صنعتی ردید رن  حمای  یز تأسیس صنهای همتجنیزیت کشاورزی و صدور آن به یستان

 های کشاورزیهشتیبان فعالی 

 وهای صنعتی شنر زنجان ی  فریوین رن  هذیرش نق منتنی به یستان کررستان با قابل آبارزنجان، زرین 2ی محور ررره 
 یی و ررون یستانی تمرکززرییی صنعتی یز آن با یولوی  صنایع با برر ملی و منطقه

 یین به ینطباق  یا هشتیبان کشاورزی با توره رور با یولوی  یستقریر صنایع ویبستهسلطانیه، قیدیر، زرین 2ی محور صنعتی ررره
آبار( با یولوی  رور، رو تپه، سجاس، زرینشکل گرماب، زرین Uمحور با محدوره ی توسعه ی کشاورزی هیشنناری )محور 

 یی و محلی یستقریر صنایع با بُرر منطقه

  یع با برر تقریر صناسعنوین رن  توسعه صنعتی رر هیوند با بخ  کشاورزی یین منطقه با یولوی  یقیدیر، یبنر به 3محور ررره
 یی و محلیمنطقه

  های نسبی منطقه رر بخ  کشاورزی با برر آبار با یولوی  صنایع متکی بر مزی توسعه صنعتی سجاس، زرین 4محورهای ررره
 یی و محلیمنطقه

   سبی منطقه رر های نتوسعه صنعتی قیدیر، خورخوره رر شنرستان خدیبنده با یولوی  صنایع متکی بر مزی  4محورهای ررره
 یی و محلیبخ  کشاورزی با برر منطقه

 منطقه ی زنجان، یبنر  توسعه صنعتی( رن  تمرکززرییی صنعتی یز 2آبار )ویقع رر محور ررره کانون توسعه صنعتی زرین 

  عالی  بخ  کشاورزی و ف توسعه صنعتی( با یولوی  صنایع هشتیبان 2کانون توسعه صنعتی شنر قیدیر )ویقع رر محور ررره
 های ویبسته

  یاس سته رر مق  های ویبخدماتی سلطانیه، قیدیر، زرین رور رن  یستقریر خدمات هشتیبان کشاورزی و فعالی 2محور ررره
ویژه رر حوزه عبوری به بریی گررشگرین 2بزرگ، برتر و مدرن با عملکرر ملی و یستانی و خدمات هشتیبان گررشگری ررره 

افرتی و آژینس های مس ویقام  و هذیرییی و برخی خدمات هشتیبان گررشگری تورگررینی ریهی، خدمات گررشگری بین
ونقل ات حملریمه ی خدمویژه شنر قیدیر و ییجار و توسعه ی مریکز و مؤسسات یگررشگری با یولوی  یستقریر رر نقاط شنری به
 یلمللیکاال و رابه رایی مسافر رر سطوح ملی و بین

  ونقل کاال با عملکرر یستانی و ملی زنجان، بیجار رن  یستقریر مریکز خدمات حمل خدماتی 2محور ررره 

  ،ان زنجان به یست 1( رن  هیوند محورهای گررشگری ررره 2ییجرور )محور گررشگری ررره محور گررشگری عبوری زنجان
 گررشگری کشور  3یستان کررستان و آذربایجان فربی ویقع رر منطقه 

 رر محدوره شنر قیدیر تا راذبه های گررشگری یستان قزوین  3عی ررره محور گررشگری فر 

  ای بیعی روستطاریخی و رر هیوند با راذبه های تسد یستان زنجان  نیبزرگترمحور گررشگری تلریحی سد گالبر به عنوین
  گالبر
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 )دنباله( های توسعه استانها و اولویت. تخصص1جدول 

شهرسببببتان/ 

نواحی برنامبه 

 ریزی
 تخصص ها و اولویت های توسعه

ی منطقه
ریزی برنامه

 ماهنشان

  ن شنرستانا بخ  معدبتوسعه صنعتی رر محدوره زنجان، رندی با یولوی  یستقریر صنایع معدنی رر هیوند  2محور ررره 
ویژه رر بخ  بها برر ملی توسعه ی صنعتی و همننین با یولوی  یستقریر صنایع ب 1ماهنشان و صنایع باالرستی محور ررره 

 صنایع ویبسته به معدن

  یین منطقه های نسبی یوزن رر شنرستان ماهنشان با یولوی  صنایع متکی بر مزی توسعه صنعتی رر رورخانه قز  4محور ررره
 یی و محلیهای صنعتی با یولوی  منطقهرر بخ  کشاورزی و فعالی  های ویبسته با فعالی 

 ایی رر وندهای فضیری هیب منطقه ی زنجان، یبنر با یولوی  توسعه صنایع معدنی حن  برقرکانون توسعه ی صنعتی رنوب فر
 یین محدوره 

  ات یی و ملی و همننین برخی خدمونقل کاال رر مقیاس منطقهخدماتی زنجان، رندی رن  یستقریر خدمات حمل 2محور ررره
گیری یین ره به قریرمسافر، مریکز یقام  و گررشگری با تو ریهی، خدمات حمل و نقل و رابجاییویژه خدمات بینگررشگری به

 محدوره رر محور گررشگری زنجان، تخ  سلیمان

  یستان و  1ری ررره ( با ینشعاب یز محورهای گررشگ2محور گررشگری زنجان، رندی، تخ  سلیمان )محور گررشگری ررره
 ییعنی تخ  سلیمان رن  توسعه یستان آذربایجان فربی یکی یز مناطق منم گررشگری کشور ویقع رر یین محور با هیوند 

گرری و ژموتوریسم یی یستان با یتکا به منابع گررشگری طبیعی، بو عنوین یکی یز مناطق حاشیهگررشگری منطقه ماهنشان به
 و گررشگری تاریخی 

  2ررشگری ررره گ  با محور شرقی، فربی یستان و یتصا 1با ینشعاب یز محور گررشگری ررره  3محور گررشگری ررره 
رلیل  ورزشی به ررشگریزنجان، رندی، تخ  سلیمان  هس یز عبور یز ماهنشان رن  توسعه گررشگری طبیعی، ژموتوریسم و گ

 نورری و سایر راذبه های گررشگری روستایی و طبیعی های طبیعی روستای یندآبار رن  صخرهورور صخره

ی منطقه
ریزی برنامه
 هینیک

 شنری تبریز رن  ه کالنتوسعه صنعتی سرشم )فرب منطقه ی زنجان، یبنر( بریی تقوی  هیوندهای فضایی آن با منطق کانون
 ویژه صنایع ویبسته به معارنتوسعه صنع  به

 شنر  صنعتی سرشم 

 به منطقهتوسعه صنعتی یستان یز شنر زنجان به سم  فرب منتنی  1ی صنعتی رر یریمه محور ررره توسعه 2ی محور ررره 
یی و منطقه شنری تبریز با یولوی  صنایع با برر ملییافته صنعتی کالنسرشم ویقع رر فرب یستان رر هیوند با منطقه توسعه

 یین محور )منطقه سرشم( یلیه بویژه رن  یستقریر صنایع معدنی رر منتنی

 ی یقتصاری و هی رن  یستقریر مناطق ویژهنیک یونقل رر منطقهیلمللی حملریدور بینکخدماتی رر مسیر  1ی محور ررره
 ی سرشم قهبازرگانی شامل مناطق آزیر تجاری و بازرگانی رر مقیاس ملی و فریملی رر ضلع فربی آن رر منط

  شرقی، فربی( 1یستان )محور ررره  1محور گررشگری عبوری ررره 

  ا  نرستان خلخشیی یرتلاعات یلبرز رنوبی تا کوهپایه منطقه سنرین رر محدوره شنر زنجان و یمتدیر 3محور گررشگری ررره
یین محور رر منطقه  گرری به رلیل منابع گررشگری شاخصو بو  ویقع رر یستان یرربیل رن  توسعه گررشگری طبیعی

ق های بو  گرری منطبآبار و همننین ظرفی شده سرخشده سنرین و رش  آهوین سنرین و بخشی یز منطقه حلاظ حلاظ 
 ویژه رر فصل تابستانبر گررشگری کوهستان به
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 استان در هابخش توسعه سرزمینی هایسیاست -2

 به شرح ردو  ریز یس : مختلف یمحورها کیبه تلکیستان زنجان توسعه  ینیسرزم یها اس یس

 . سیاست های سرزمینی توسعه به تفکیک محورهای مختلف2جدول 
 هاسیاست محور ردیف

1 
 منابع طبیعی

و محی  
 زیس  

  ی های حاشیههای مرتب  با توین سرزمین رر شنرستانهای بریبر بریی ینجا  فعالی ییجار یمکانات عارالنه و فرص
 سرزمین )ماهنشان، ییجرور، طار  و رنوب خدیبنده(

 های نسبی مناطق مختلف یستان با رعای  ظرفی  برر و تحمل سرزمینی بنینه یز مزی یستلاره 

 های یستانار متناسب با توین و ظرفی  هر یک یز شنرستانکتقسیم 

 ویژه منابع آب و ینرژیی منابع بهسازی بریی مصرف بنینهفرهنگ 

 الی  مرر  یستانهای ناشی یز زندگی و فعورگیسازی بریی کاه  آلفرهنگ 

 ویژه رر بخ  کشاورزی و صنعتیی بنینه یز منابع آب بهیستلاره 

   یستیزتنوع  منابع آب با تأکید بر منابع آب زیرسطحی، تخریب و فرسای  خا  و کاه رلوگیری یز هدررف 

 های آبخیزریری و تزریق آب زیرزمینیی طرحتوسعه 

 های ها های توسعه ینرژیی مشوقگذیری و یریمهسرمایه 

 گسترش سازوکارهای یرریی بنره وری سبز 

 توسعه فناوری های ها  و فیرآالینده 

 ناورینای نوین با رویکرر کاه  شدت مصرف ینرژی رر ساختمانبه کارگیری ف 

 رعای  مقرریت ملّی ساختمان و ضویب  معماری و شنرسازی بریی کاه  مصرف ینرژی 

 که یفزیی  بازرهی نیرو گاه ها و کاه  تللات ینرژی یلکتریکی رر بخ  های ینتقا  و توزیع شب 

 دیدهذیرحمای  یز تولید محصوالت مرتب  با ینرژینای تج 

 ییو روستا یشنر هایخانهیهزباله و تصل یاف باز هاییرساخ ز یتوسعه 

 هیشگیری یز آلورگی منابع آب و تخریب مریتع 

 های صنعتی و معدنی با تأکید بر معارن و صنایع سرب و روی یستانمحیطی، فعالی های زیس کنتر  آلورگی 

 االبنایرتقای کمی و کیلی مناطق شنارگانه و حلاظ  یز ت 

 زیییهای یقلیمی، کاه  منابع آب و رلوگیری یز بیابانی تن مدیری  هننه 

2 
یرتماعی و 
 فرهنگی

  یستانییرتقای سطح تعامالت یرتماعی و فرهنگی ررون و برون 

 ی به حقوق شنروندی رر میان مرر  و مسئولینی فرهنگ هایبندترویج و توسعه 

 زیی  سترسازی یفری بین شنروندین و مسئولین، بمومی و مشارک  و کمک همیاهای یرتقای سطح یعتمار عییجار زمینه
 های خیریههای فیررولتی و بنیارهای سازمانی فعالی های رشد و توسعهنق  رهی به مرر  و ییجار زمینه

 هذیرهای آسیبهای حمای  بیشتر یز گروهتقوی  زمینه 

  یرتقای سطح سالم  روحی و رسمی مرر 

 ی گذرین یوقات فریف  و تلریح و ورزش رر بین مرر  یستانسازی بریی یفزیی  سرینهفرهنگ 

 یی به ویژه رر قشر روینهای حرفهی ورزشگذیری بریی توسعهیستعدیریابی و سرمایه 

 زهکاری و طالقبهای یرتماعی یزرمله یعتیار، کاه  سطح آسیب 

 وریبنرهسازی بریی یرتقای آموزش روستاییان و فرهنگ 

 یفزیی  توین و قدرت خرید مرر  رر یستلاره یز محصوالت و خدمات فرهنگی 

  ویژه ساکنین مناطق روستاییمندی مرر  بهیرتقای سطح زندگی، ررآمد و رضای 

 ها با بخ  یقتصار، فرهنگ و مدیری تقوی  یرتباطات علمی و آموزشی و هژوهشی رینشگاه 

 زیس  یستانشتیبانی یقتصار، رامعه و محی هوری مریکز رینشگاهی با هدف ی کیلی سطح علمی و تخصص هرتوسعه 

 رر  یستانهای نوین یطالعاتی و یرتباطی رر یرتقای سطح فرهنگ، زیس ، آگاهی و رین  میستلاره یز فناوری 

3 
مدیری  و 
تصمیم 
 گیری

 تلویض یختیار مدیری  به ننارهای فیررولتی و محلی 

 ش بخشی و آمایشیر نظا  مدیری  و یررییی یستان باهدف تللیق نگرسازی یصالح ساختازمینه 

 های یررییی یستانییجار نظا  یرزیابی و های  رر مدیری  رستگاه 
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4 
نظا  

 سکونتگاهی

  سطح یستانتقوی  نظا  شندمرکزی و شندقطبی رر  

 ویژه رر شنرهای کوشک یندی  یستانشنرهای تنرین و تبریز بههای رذب سرریز رمعی  یز کالنییجار زمینه 

  هذیری و خروز یز ینزوییی یستان بریی یفزیی  رمعی های مناطق حاشیهها و مزی یستلاره یز ظرفی 

 تور  رشدمخارز یز محور  ویژه شنرهایتقوی  نق  و کارکرر شنرهای کوشک یندی  یستان به 

 ستانییی و محور رشد کاه  شکاف سطح زندگی شنری و روستایی و مناطق حاشیه 

 های شنریسکان فیررسمی رر سکونتگاهینشینی و رشد مناطق کنتر  حاشیه 

5 
کشاورزی و 
 ریمپروری

 تلف یستانمحیطی مناطق مخهای زیس یصالح یلگوی کش  با توره به ظرفی  و ویژگی 

 ی توین یکولوژیک سرزمینهای تخصصی )گند ، زیتون، ینگور، سیب، گررو و    ( بر هایهی کش سعهتو 

 کشاورزی و ریمپروریهای تولید بخسازی زیرساخ یرتقای سطح مکانیزیسیون و نوین   

 مدیری  زهاب کشاورزی 

 های تخصصی کشاورزیهای کش  و صنع  و شنر ی مجتمعتوسعه 

6 
صنع  و 
 معدن

 یولوی  کشورهای همسایه کاالهای مناسب بریی صارریت با های تولید صنایع وای  و ییجار مشوقحم 

 های صنعتی فریوری ذخایر معدنی سرب و رویهای تولید و خوشهتوسعه و تقوی  زنجیره 

  ایع فذییی، گیاهان رستی بومی، صنهذیر، شابک، کوشک و زوربازره با تأکید بر صنایعهای یقتصاری رقاب حمای  یز فعالی
 ریرویی و صنایع معدنی

 بندی و نگندیریت هشتیبان تولید شامل فرآوری، بستهی صنایع و خدماتوسعه 

 توسعه و ساماندهی صنایع و فناوری های بازیاف  هسماند 

 رویرهای همیی با یستانهای حاشیههای یقتصاری مشارکتی رر شنرستانهای ینجا  فعالی ییجار زمینه 

 بازرگانی 7

 ی یستانتنوع بخشیدن به بازیر سرمایه 

  یی یستان )بورس(ی بازیرهای مالی و سرمایهها و یمکانات مورر نیاز بریی توسعهگسترش زیرساخ 

  هسازی تخصیص یعتباریت رولتی به مناطق مختلف یستان متناسب با سطح توین و نیاز هر منطقمتعار 

 ییق حاشیهتقای سطح زیس  و فعالی  مناطهای مالی رولتی بریی یریعطای مشوق 

 هروریری  ی کشاورزی وگذیری به مناطق ماهنشان، طار  و خدیبنده با هدف توسعههای سرمایهی تسنیالت و مشوقیریمه 

 های ها و زیرساخ ی فعالی ی توسعهیستانی رر زمینهون و برون گذیری بخ  خصوصی رررلب مشارک  و سرمایه
 یدهشتیبان تول

  ی صارریت یستانبخ  خصوصی رر توسعه های مالی بریی حضوری مشوقرویی و یریمهمشارک 

 رستی یستانی صارریت محصوالت کشاورزی و صنایعسازی و سرع  بخشی به فرییندهای توسعهساره 

 توینمندسازی تشکل های تولیدی و صارریتی 

  صارریت محصوالت کشاورزی روستایی یهای مورر نیاز بریی توسعهتقوی  یمکانات و زیرساخ 

 گذیری خارری های سرمایههای تجاری با کشورهای مستعد و مورر نظر به منظور یفزیی  قابلی گسترش تعامالت هیأت
 رر یستان

 های یقتصاری های برون مرزی و یفزیی  عویمل تجارت خارری یستان و گسترش تعامالت هیأتشرک  رر نمایشگاه
 وصی یستانخارری با بخ  خص

 یندیزی شبکه رامع یطالع رسانی بازرگانی یستان و ییجار مرکز نمایشگاه رییمی رر زنجانریه 

 تربی  نیروی تخصصی بخ  بارزگانی با ییجار رینشکده یقتصار و بازرگانی رر رینشگاه زنجان 

 عه یستانی رر توسهای بخ  خصوصگذیریهای ردید رر تجارت خارری و سوق ریرن بخ  یز سرمایهگسترش شیوه 

  ولیدی تریی عویمل تر گمر  یستان و گسترش تجارت یلکترونیک و تعمیم عضوی  و یستلاره یز بارکد بفعا  نمورن بی
 و صارریتی یستان

 ی ار شبکهیلو و ییجها و سییجار بورس کاال رر یستان با یولوی  محصوالت کشاورزی و گسترش ظرفی  ینبارها، سررخانه
 توزیع ملی کاال با فعا  نمورن فرورگاه زنجانتوزیع و باز 
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 گررشگری 8

 ی گررشگریوسعهتنویزی یستان رن  هذیری و منمانمندی بنینه یز مزی  باالی منمانبنره 

 یز بخ  ها و محورهای گررشگری یستان و حمایو تلریحی رر کانون ییجار و توسعه تأسیسات یقامتی، عمومی  
 های گررشگری یستانگذیری رر حوزهخصوصی رن  سرمایه

 ی گررشگری سالم  با تأکید بر مناطق خوش آب و هوی و بکر و طبیعی یستانسازی توسعهزمینه 

 های بومیها و رشنویرهی آیینزیرهای فرهنگی یستان با برگوره به زمینهی گررشگری آیینی با تتوسعه 

 های فرهنگی، طبیعی و زیستی یستانرسانی راذبهتبلیغ و یطالع 

  ی گررشگری یستانوسعههای مررمی رر ترویی و نق  رهی به مرر  و سازمانمشارک 

  های تلریحی و ورزشیییجار فضاها و یمکانات گذرین یوقات فریف  با تأکید بر فعالی 

  ار  با ط -نجان ماهنشان و ز -نجان کتله خور، ز -های محورهای گررشگری سلطانیه زیرساخ تقوی  و هیوند
 رویرهای همیستان

 تله خورریهی رر محورهای گررشگری زنجان ماهنشان، زنجان طار  و سلطانیه کهای رفاهی، خدماتی و بینییجار مجتمع 

 خدمات برتر 9

 گانیی خدمات نوین فنی، منندسی و بازرتوسعه 

  ی فضای مجازی و یرتباطات یلکترونیکهای توسعهتقوی  زیرساخ 

 ی یستانیافتهسعهیی و کمتر توتأمین خدمات هشتیبان تولید رر مناطق حاشیه 

 یمحصوالت کشاورز یو نگندیر یساز یرهذخ یویحدها یسامانده 

 ینررما ی،ندیشتبه خدمات ب یانروستام یژهوبه یییهساکنان مناطق حاش یسطح رسترس ی یفزی 

  های مورورهای هشتیبان تولید یستان با هدف کاه  عد  تعار بازنگری رر سازمان فضایی زیرساخ 

 منطقه  م  رر سطحی خدمات سالتوسعه و تجنیز خدمات بندیشتی، ررمانی و هزشکی با هدف تبدیل یستان به مرکز یریمه
 رویرهای همو یستان

 ی خدمات بندیشتی، ررمانی فیررولتیز  بریی توسعههای الی تسنیالت و مشوقیریمه 

 حمل و نقل 10

  هی و منزلگاهی یستانیلمللی و نق  توقلگاونقل بینهای حملتقوی  زیرساخ 

 سافر و بار و یرتقاء عملکرر فرورگاه زنجانمهای حمل و نقل ییجار هایانه 

 رویر شمالی و رنوبیهای همستگی با یستانی  ضریب هیوی ریه و یرتباطات بریی یفزیتوسعه و تجنیز شبکه 

  های یرتباطی مریکز روستایی با شنرهای میانه و کوشک یندی  یستانتقوی  هیوندها و زیرساخ 
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 تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی -3

 استان در فعالیتها استقرار الگوی و ریزیبرنامه مناطق اصلی هایتخصص -1 -3

یی و رر ریستای کار ملی و منطقههای توسعه یستان و همننین نق  یستان رر تقسیمگیریبه رن  با توره

کار ررون یستانی به های نویحی یستان رر تقسیمترین تخصصها و تنگناهای توسعه یستان منممجموعه توین

 شرح زیر یس :

 هاتوسعه زیرساخت مناطق مستعد -1 -1 -3

 ستان یهای یصلی ونقل و یرتباطات عموماً رر محدوره شنرمکانات و تسنیالت حملمحورهای تجنیز یافته ی

ا صنایع بهای مرتب  لی )زنجان، یبنر، خرمدره و قیدیر( و محور یرتباطی زنجان، یبنر بریی یستقریر فعا

آهن و همننین مؤسسات سازی، تجنیزیت ریهونقل شامل صنایع خورروسازی، ویگنهشتیبان حمل

ر محور رهای مورور یلمللی بار و مسافر مناسب هستند  ضمن یینکه با توره به قابلی قل ملی و بینونحمل

کارگیری به های زیربنایی مورور رر یین محور بامنظور یستلاره بنینه یز ظرفی یرتباطی زنجان، یبنر و به

 ویهد شد خهذیر ر یمکانیمکانات بخ  خصوصی، ییجار و توسعه عملکررهای ملی و فریملی رر یین محو

 ضریب وسیله ضمن یفزیییی شمالی و رنوبی یستان نیاز به توسعه شبکه ریلی ریرر تا بدینمناطق حاشیه  

ونقل و رابجایی رر یین مناطق تقوی  گررر  رویر، یمکانات حملها و مناطق همهیوستگی یستان با یستان

رژی و های توزیع ینکانات زیربنایی و شبکههمننین رر یین مناطق نیاز به گسترش و تجنیز یم

 رسانی یس  سوخ 

 ستعد ناسب و میدی ممناطق مرکزی و رنوبی یستان بریی یستقریر یمکانات و تجنیزیت تولید ینرژی خورش

 یس  

  یه زنجان،های یبنر خرمدره، سجاس حلب، سلطانبا توره به یمکانات مناسب توسعه کشاورزی رر رش 

های تجنیز یافته ها نیازمند توسعه زیرساخ آبار، یین محدورهتپه زریننشان ینگورین، گلطار ، قیدیر، ماه

 های مدرن منار آب یس  ینتقا  آب و آبیاری و شبکه

 های تاذیه مصنوعی و هخ  های مستعد بریی یرریی عملیات آبخیزریری و یرریی طرحیزرمله محدوره

 سیالب حوزه سدهای یستان یس  

 (، ان گیالنا یستبباند یرتباطی و خطوط هشتیبان فیبر نوری رر شنرستان طار )رر یتصا   توسعه هنن

طات ار یرتباب ییجشنرستان خدیبنده)رر یتصا  با یستان همدین( و شنر رندی)یز یستان کررستان( مور

 هایدیرتر بریی مرر  و کسب و کارها می شور

 توسعه شهری و روستایی مناطق مستعد -2 -1 -3

های یبنر خرمدره، سجاس حلب، سلطانیه زنجان، طار ، قیدیر، ماهنشان ینگورین، های مورور رر رش نتگاهسکو

عنوین مریکز مستعد رمعی  و فعالی  ریریی قابلی  مناسب بریی توسعه یکپارشه روستایی آبار بهتپه زرینگل

عنوین مریکز با بر بهآبار، رندی و آبینیی یستان شامل شنرهای حلب، زرهستند  شنرهای میانه یندی  و حاشیه
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های مناسب بریی یریمه خدمات به روستاهای مورور رر حوزه نلوذ خور هستند و یی ریریی توینعملکرر منطقه

کررن خأل شبکه  توینند روند توسعه روستایی ری تسریع بخشند  همننین یین شنرهای میانه یندی  توین هرمی

های یقتصاری و که یستان رر آن ویقع شده یس  ری ریرند که نیازمند تقوی  بنیانیی شنری یستان و منطقه

 های توسعه شنرنشینی یس  زیرساخ 

 های كشاورزیتوسعه فعالیت مناطق مستعد -3 -1 -3

  اهنشان مهای یبنر خرمدره، سجاس حلب، سلطانیه زنجان، طار ، قیدیر، هل  رش  یستان شامل رش

های ویبسته به آن هستند های توسعه یقتصار کشاورزی و فعالی ترین قطبمنمآبار، ینتپه زرینگورین، گل

هرورش  وهروری، ریمدیری صنعتی کشاورزی مکانیزه، آبزی ها یمکان توسعه بافدیری،ویژه رر یین محدورهبه

 طیور فریهم یس  

 شده ینگورین، بر منطقه حلاظ های طبیعی یستان که عموماً منطبق ها و یکوسیستمها و عرصهمحدوره

سر و ، خریسانلو، خرمنهوح  و مناطق شکار ممنوع ینگورینهای حیاتآبار، هناهگاهشده سرخمنطقه حلاظ 

 فیله خاصه یس  ریریی قابلی  کش  و هرورش گیاهان ریرویی و صنعتی یس  

 س :یویبسته به شرح زیر های وی  بریی توسعه کشاورزی و فعالی های ریریی یولترین محدورهمنم 

 ندی؛بوفدیک -آبارزرین -سجاس -روتپه سللی -رورزینهب -شکل گرماب uیلف  محور 

 زنجان؛ –رمدره و رش  سلطانیه خ -ب  محور توسعه کشاورزی خطی رش  یبنر

 یی طار ؛ز  محور توسعه کشاورزی خطی رش  رورخانه

 توین به مویرر زیر یشاره کرر:میریر بریی توسعه زریع  آبی های یولوی یز محدوره 

 رور و زنجانرور؛ بنریویژه رر هیریمون های سطحی یستان بههای مورور رر هیریمون آبیلف  باریکه

 نوب شنرستان خدیبنده؛رور ویقع رر رب  یریضی هیریمون رورخانه بزینه

 یوزن؛رور و قز اسهای خریرور، سجز  نویرهای خطی هیریمون رورخانه

 ترین رش  سجاس یز رمله مناسب رش  قیدیر و -گرماب -آبارهای زریعی ویقع رر سه رش  زرینزمین

 جان یس  ها بریی زریع  ریم رر یستان زنمحدوره

 های های مناسب بریی فعالی های یبنر و خرمدره نیز یز محدورههای هیریمون یبنررور رر شنرستانزمین

 بافدیری یس  

 های زنجان، ماهنشان و ییجرور یز یولوی های طار ، ویژه رر شنرستانلی شدید بهمریتع ریریی گریی  من

 های متمرکز یس  شده بریی یستقریر ریمدیریتوصیه

 های صنعتی و معدنیناطق مستعد توسعه فعالیتم -4 -1 -3

 ه ملرنظیر سرب و روی رر شنرستان ماهنشان، یین شنرستان یز به رلیل ورور معارن فنی و کم

 های مناسب بریی توسعه صنایع معدنی و ویحدهای صنعتی فرآوری مویر معدنی یس  محدوره
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  های یبنر خرمدره، سجاس حلب، سلطانیه زنجان، طار ، قیدیر، گانه یستان شامل رش های هل رش

ده بریی های طار ، زنجان، یبنر، ماهنشان و خدیبنآبار و مریکز شنرستانتپه زرینماهنشان ینگورین، گل

 بندی محصوالت کشاورزی مناسب هستند توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و نگندیری و بسته

 های مناسب بریی توسعه ویحدهای صنعتی فرآوری و های خدیبنده و ماهنشان یزرمله هننهشنرستان

 و هستند بندی مویر فذییی متکی به گند  ربسته

 بندی مویر ستهای صنعتی فرآوری و بر مستعد توسعه ویحدههای کشاورزی خوشنرستان طار  به رلیل توین

 فذییی متکی به محصو  زیتون یس  

 رستی فرش و گلیم یس  های مناسب بریی توسعه صنایعمحدوره شنرستان خدیبنده یزرمله مکان 

 ملرستی سنتی شاهای فرهنگی و تاریخی ریریی توین و قابلی  توسعه صنایعشنر زنجان به رلیل ویژگی 

 شاقو، ملیله، شارق، فرش و گلیم یس  

 ان زنجان یس :های صنعتی رر یستهای گسترش فعالی ترین محدورههای زیر یز رمله مناسبمحدوره 

 های صنعتی یستان؛یلف  شنر 

 ی؛توسعه صنعت 1عنوین محور ررره بنر بهی -ب  محور زنجان

ر فرب ه سرشم ویقع ربه سم  فرب منتنی به منطق توسعه صنعتی یستان یز شنر زنجان 1ز  یریمه محور ررره 

رندی  -نجانرور، محور ززرین -قیدیر -آبار منتنی به یستان کررستان، محور سلطانیهزرین -یستان، محور زنجان

 نعتی؛توسعه ص 2عنوین محورهای ررره و محور طار  به

 توسعه صنعتی؛ 3محور ررره  عنوینیبنر به –ر( محور قیدیر 

خورخوره رر  -یوزن رر شنرستان ماهنشان و محور قیدیرآبار، محور رورخانه قز زرین -سجاس ه( محور

 عه صنعتی توس 4عنوین محورهای ررره شنرستان خدیبنده به

 توسعه خدمات و بازرگانی مناطق مستعد -5 -1 -3

 أکید بر هایه با تین های یستان و محور زنجان یبنر مناسب بریی یستقریر خدمات نوین و رمریکز شنرستان

 های نوین یس  آوریونقل و ترینزی  و فنیی، حملبانکی، بیمهتوسعه خدمات هشتیبان تولید، بازرگانی، 

 عی و مات یرتماعنوین مرکز یستان با مرکزی  یریری و سیاسی محل مناسبی بریی یریمه خدشنر زنجان به

مات ورس و خدابی، بحسابرسی، بیمه، مالی، بازیریخدمات برتر یزرمله خدمات منندسین مشاور، حقوقی، 

 ی بازرگانی یس  ویژه ررزمینهیطالعات و یرتباطات به

 هایه یز طریق ساماندهی های رین های مناسب بریی توسعه فعالی ها و ظرفی شنر زنجان ریریی توین

خصصی و مرکز رشد تیی یز مریکز علمی، هژوه  و فناوری رر قالب هار  علمی و فناوری و مجموعه

 یس   های یصلی توسعه یستانریی های هژوهشی رر گگسترش فعالی 

 عنوین محور زنجان به -های مربوط به بخ  خدمات، محور خدماتی یبنرهای توسعه فعالی یزرمله محدوره

 -جانبیجار، محور زن –زرین رور، محور زنجان  -قیدیر -خدماتی یستان و محور خدماتی سلطانیه 1ررره 
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خدماتی یستان  2عنوین محورهای ررره شورزق و محور شنرستان طار  به -تنم -محور زنجانرندی، 

 یس  

 های گردشگریتوسعه فعالیت مناطق مستعد -6 -1 -3

 ویژه رر گاه رنگلی و هوش  گیاهی نارر، بومی و با یرزش ژنتیکی برتر بههای ریریی ذخیرهمحدوره

زنجان،  یوزن رر شنرستان طار ، یرتلاعات شما  فربی شنرستانرور قز یرتلاعات شمالی و رنوبی 

یسم و کوتوریرتلاعات شما  شرقی ماهنشان و یرتلاعات شما  شرقی یبنر و خرمدره رن  توسعه ی

 گررشگری هایدیر مناسب یس  

 آبار، شده سرخشده ینگورین، منطقه حلاظ های طبیعی یستان شامل منطقه حلاظ ها و عرصهمحدوره

رر  سر و فیله خاصه با مساحتیلو، خرمنه وح  و مناطق شکارممنوع ینگورین، خریسانهای حیاتهناهگاه

سو های طبیعی یستان یز یکعنوین یکوسیستمررصد مساح  یستان به 71/22هکتار بریبر با  503322حدور 

  و یز یی و ملی یسهمقیاس منطق ریریی توین باال بریی توسعه کارکررهای یکوتوریستی و ژموتوریستی رر

 باشد محیطی و ژنتیک میسوی ریگر مناسب بریی ییجار مریکز هژوهشی و تحقیقاتی زیس 

 مرز  -بنر )محور شرق(، زنجانی -همدین، زنجان-خورکتله -قیدیر -سلطانیه-محورهای گررشگری زنجان

 -عی ان، محور گررشگری طبیتخ  سلیم-ندیر -اسوله و زنجانم -نمت -میانه )محور فرب(، طار 

شگری رر رهای مناسب توسعه گررییجرور، محو -تاریخی منطقه طار  و محور گررشگری عبوری زنجان

شمالی(، بر )قطبهای گررشگری یستان نیز شامل قطب آبهای مستعد توسعه فعالی یستان هستند  قطب

جان )قطب قطب بازیر شنر زن ( و2(، قطب حلب )قطب رنوبی 1قطب ینگورین، رندی )قطب رنوبی 

 مرکزی( یس  

 سکونتگاهی مراكز مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوی -2 -3

ت تاییری ظر گرفتنهی  بینی رمعی  یستان زنجان رر رو حال  مختلف آورره شده یس   با رر ن 3رر ردو  

هی  بینی  1395ا ت 1345ا  سا  یخیر و با رر نظر گرفتن نرخ رشد رمعی  یستان یز س 50رمعی  یستان طی 

نلر بالغ  1219854ررصد به  6/1سا  به میزین  50با نرخ رشد متوس   1404شور که رمعی  یستان رر سا  می

نلر برسد   1007855ررصد به تعدیر  95/3گررر رمعی  شنری یستان با نرخ رشد گررر  همننین برآورر می

س  با رر نظر گرفتن یین ررصد بوره ی -15/0  گذشته سا 50متوس  نرخ رشد رمعی  روستایی یستان طی 

 نلر خویهد رسید   341637نرخ، رمعی  روستایی یستان رر سا  یفق به تعدیر 

-95  یعنعی رر حال  رو  هی  بینی رمعی  یستان با رر نظر گرفتن نرخ رشد آخعرین روره سرشعماری رمعیع
نلعر  1137095 ررصعد بعه 81/0سا  یفق با نرخ رشد ینجا  گرفته یس   بر یین یساس رمعی  یستان رر  1390

ر بالغ خویهد گررید  نل 872687ررصد یفزیی  یافته و به  3/2خویهد رسید  رمعی  شنری یستان نیز با نرخ رشد 
س  که با یحتسعاب ییعن نعرخ رشعد ررصد بوره ی -89/1ساله  5نرخ رشد رمعی  روستایی یستان طی یین روره 

 نلر خویهد بور  291643، 1404  روستایی یستان رر سا  شور رمعیهی  بینی می
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 های مختلف. پیش بینی جمعیت استان زنجان در سال افق بر اساس حالت3جدول 

 پیش بینی جمعیت استان

 جمعیت روستایی جمعیت شهری كل جمعیت

 نرخ رشد
جمعیت 

1404 
 1404جمعیت  نرخ رشد 1404جمعیت  نرخ رشد

یساس نرخ رشد  حال  یو : هی  بینی بر
1395-1345 

1.6 1.219.854 3.95 1.007.855 0.15- 341.637 

حال  رو : هی  بینی بر یساس نرخ رشد 
1395-1390 

0.81 1.137.095 2.3 872.687 1.89- 291.643 

رفته گه قریر رر مقایسهی  بینی رمعی  یستان بر یساس روند کنونی و بر یساس سناریوی مطلوب مو 4رر ردو  

ن به عی  یستاگررر بر یساس سناریوی مطلوب توسعه یستان الز  یس  تا رمهمان گونه که مالحظه می یس  

ستان ر رمعی  یر یستان تعدیهزیر نلر برسد یما با یریمه روندهای کنونی تحوالت رمعی  ر 407میلیون و  1تعدیر 

ده بریی معیتی تعیین شررفتن یندیزه هزیر نلر خویهد بور  همننین با رر نظر گ 137میلیون و  1رر سا  یفق 

ی ر نظر گرفتن روند کنونمیلیون نلر برسد یما با ر 1شنرهای یستان الز  یس  تا رمعی  شنری یستان به حدور 

هزیر نلر  873دور ررصد رمعی  شنری یستان رر سا  یفق ح 3/2یفزیی  رمعی  شنری یعنی نرخ رشد ساالنه 

ستایی معی  روریشتن ریوی مطلوب توسعه یستان الز  یس  تا با ثاب  نگه خویهد بور  همننین بر یساس سنار

سا  یفق  ستان ررایی ییستان یز کاه  آن هیشگیری شور یما با یریمه روند کنونی نرخ رشد منلی رمعی  روست

یستان بر یساس روند های شنرستان ی رمع ینیب ی هنیز  5هزیر نلر کاه  یابد  رر ردو   292به تعدیر 

 مورر مقایسه قریر گرفته یس   مطلوب یویو بر یساس سنار یکنون

 . پیش بینی جمعیت استان بر اساس روند كنونی و بر اساس سناریوی مطلوب4جدول 

 جمعیت روستایی جمعیت شهری كل جمعیت پیش بینی جمعیت استان

 291.643 872.687 1.137.095 بر یساس روند کنونی

 346.284 1.061.000 1.407.284 بر یساس سناریوی مطلوب

 

 . پیش بینی جمعیت شهرستانهای استان بر اساس روند كنونی و بر اساس سناریوی مطلوب5جدول 

 نام شهرستان
 پیش بینی جمعیت بر اساس سناریوی مطلوب پیش بینی جمعیت بر اساس روند كنونی

 روستایی شهری كل روستایی شهری كل

 یبنر
204.408 163.983 43.130 

240.414 215.000 25.414 

 21.842 20.000 41.842 سلطانیه

 99.330 135.000 234.330 73.986 95.925 155.821 خدیبنده

 87.827 555.000 642.827 72.489 527.257 590.263 زنجان

 33.311 8.000 41.311 30.708 2.952 33.655 ییجرور

 12.583 80.000 92.583 12.515 60.826 73.264 خرمدره

 36.817 23.000 59.817 34.561 12.807 46.683 طار 

 29.160 25.000 54.160 26.253 12.021 37.891 ماهنشان
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هی یلگوی یسعتقریر مریکعز سعکونتگامعی  یستان زنجان، ربندی فضا و مریکز ، سطحهیشنناریبریساس یلگوی 

برتر  ونتگاهیکانون سکروستاشنری و بقیه های روستایی یا  سطح آن، مرکزی 3گیرر که سطح ری رربرمی ش 

نقشه   یس   رر 6رح ردو  به شهای برتر شنری یستان یس   یین سطوح، به ترتیب یز فضاهای کالن و مرکزی 

 نظا  سلسله مریتبی سکونتکاهنای یستان نشان ریره شده یس   1

 . نظام سلسله مراتبی مراكز سکونتگاهی استان زنجان6جدول 

 قلمرو نام سکونتگاه سله مرات  سکونتگاهیسل سطح ردیف

 کل یستان شنر زنجان مرکز یستان سطح یو  1

 سطح رو  2

شمالی و فربی  هایمرکز ناحیه رر قلمرو
 یستان

 زنجانشنر 
های زنجان، ماهنشان، ییجرور شنرستان

 و طار 

 ه و خدیبندهدرهای یبنر، خرمشنرستان یبنر شنر یی رر قلمرو شرقی و رنوبیمرکزی  ناحیه

 های شنرستانیمرکزی  سطح سو  3
نر، ، طار ، یبزرین آبارزنجان، ماهنشان، شنرهای 

 قیدیره ،خرمدر
سیاسی  ،منطبق با قلمرو یریری

 های کنونیشنرستان

4 
سطح 
 شنار 

 هامریکز منظومه

 شنرستان زنجان بوطه، نیک هی، یرماانخانه و زنجانقره

 ن ماهنشانشنرستا رندی و ماهنشان

 شنرستان ییجرور زرین آبار و حلب

 شنرستان طار  شورزق و آببر

 شنرستان یبنر ین قلعه و سلطانیهمیبنر، هیدز، صا

 شنرستان خدیبنده آبار، محمور آبار، خدیبنده و سجاسگرماب، زرین

5 
سطح 
 هنجم

 روستایی یهحوز 188 های روستاییمریکز حوزه
رر سلسله مریتب مریکز خررترین سطح 

 روستایی

 نظام سلسله مراتبی مراكز سکونتکاهی استان زنجان .1 نقشه
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  شهرهای جدید پیشنهادی 

ستایی هنای روونتگابریساس سناریوی مطلوب توسعه فضایی یستان و با هدف تقوی  نظا  خدمات رسانی به سک

با یولوی   1404یر شنرهای یستان رر یفق و همننین کاه  عد  تعارلنای نظا  شنری یستان زنجان، تعد

سکونتگاه روستایی یک مکان  40یی که به یزیی هریابد، به گونهشنر یفزیی  می 31یی به تعدیر مناطق حاشیه

لحاظ  یی یستان یزمرکزی با عملکرر شنری ورور خویهد ریش   ییجار شنرهای ردید رر مناطق حاشیه

هد شد  رر نجا  خوییی قابلی  و توین به نقاط شنری یروستاهای مرکزی ریر شناسی عمدتاً بر هایه تبدیلگونه

د رر یفق طرح شنر ردی 10نقطه شنری یس  که  21حا  حاضر نظا  سکونتگاهنای شنری یستان متشکل یز 

صل یز ستان حادید ییهدیف سناریوی مطلوب توسعه فضایی یستان ری تأمین خویهد کرر  سکونتگاهنای شنری ر

  .به تلکیک شنرستان تعیین گرریده یس  7روستاها به شنرها رر ردو   تبدیل

 . مشخصات سکونتگاههای شهری جدید در افق طرح )شهرستان زنجان(7جدول 

 سکونتگاههای شهری جدید سکونتگاههای شهری موجود نام شهرستان

 هیزنجان، یرماانخانه، نیک زنجان

 قره بوطه

 قلتوق

 یندآبار علیا

 بندهخدی
 رور،قیدیر، سجاس، زرین
 گرماب، سنرورر

 روتپه سللی

 آبارمحمور

 کنال

 هری ماهنشان، رندی ماهنشان

 روقین آبار، حلبزرین ییجرور

 بر، شورزقآب طار 
 رستجرره

 گیلوین
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 سکونتگاههای شهری جدید استان زنجان در افق طرح .2 نقشه

 
 

 (1404ی استان زنجان در افق طرح )بندی نظام سکونتگاههای شهرسطح 

بندی نظا  شنری بندی مورر عمل طرح هایه آمای  سرزمین رمنوری یسالمی ییرین سطحبر هایه طبقه

 هیشنناری یستان رر هایان یفق طرح آمای  به شرح ردو  ذیل خویهد بور:
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 . سطح بندی جمعیتی نظام سکونتگاهی شهرهای استان زنجان8جدول 

 جمعیت افق طرح نام شهر قه جمعیتیطب گروه طبقه

 شنر بزرگ

 - - نلر 1000000بیشتر یز  شنر یصلی بسیار بزرگ

 هزیر نلر 550-600 زنجان هزیر نلر 500-1000 شنر بزرگ

 - - هزیر نلر 250-500 شنر بزرگ میانی

 شنر متوس 

 هزیر نلر 160-180 یبنر هزیر نلر 100-250 شنر متوس  بزرگ

 هزیر نلر 50-100 شکشنر متوس  کو
 هزیر نلر 80-90 ررهخر 

 هزیر نلر 50-60 قیدیر

 زیر نلره 25-50 شنر کوشک شنر کوشک
 هزیر نلر 30-45 هیدز

 هزیر نلر 25-30 صامین قلعه

 هزیر نلر 25کمتر یز  روستا ع شنر روستا ع شنر

 هزیر نلر 20-25 سلطانیه

 هزیر نلر 20-25 برآب

 هزیر نلر 20-25 سجاس

 هزیر نلر 15-20 سنرورر

 هزیر نلر 15-20 رورزرین

 هزیر نلر 15-20 ماهنشان

 هزیر نلر 15-20 کرسف

 هزیر نلر 10-15 گرماب

 هزیر نلر 10-15 رندی

 هزیر نلر 10-15 نوربنار

 یر نلرهز 5-10 زرین آبار

 نلر هزیر 3-5 یرماانخانه

 نلر هزیر 3-5 زقشور

 نلر هزیر 3-5 حلب

 نلر هزیر 2-3 هینیک

 هزیر نلر 6حدور  روتپه سللی

 هزیر نلر 5حدور  بوطهقره

 هزیر نلر 5حدور  محمورآبار

 هزیر نلر 5حدور  روقین

 هزیر نلر 5حدور  گیلوین

 هزیر نلر 3تا  2حدور  رستجرره

 هزیر نلر 3تا  2حدور  هری

 هزیر نلر 5حدور  کنال

 هزیر نلر 5حدور  قلتوق

 هزیر نلر 5حدور  یندآبار علیا
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 سطح بندی نوین نظام سکونتگاههای شهری استان زنجان در افق طرح .3 نقشه

 
 

 میزان جمعیت سکونتگاههای شهری استان زنجان در افق طرح .4 نقشه
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 جتماعی در سطح مناطقلگوی توزیع خدمات اا -3 -3

ونی و طح کنبر یساس سطح بندی سطوح و یلگوی توزیع خدمات یرتماعی رر سطح یستان، رر یین بخ  س

 ویهد بور  خ 9سطح مورر ینتظار یلگوی توزیع خدمات یرتماعی رر مناطق مختلف یستان به شرح ردو  

 

 ن زنجان در سطح كنونی و سطح مورد انتظار. الگوی توزیع خدمات اجتماعی در سکونتگاههای شهری استا9جدول  

 ردیف
نام سکونتگاههای مركز 

 خدمات رسانی
 نام منطقه برنامه ریزی

 سطح خدمات اجتماعی

 مورد انتظار موجود

 1 1 زنجان، یبنر زنجان 1

 1 2 زنجان، یبنر یبنر 2

 2 3 زنجان، یبنر خرمدره 3

 2 3 خدیبنده، ییجرور قیدیر 4

 2 4 طار  آببر 5

 3 4 زنجان، یبنر سلطانیه 6

 3 4 زنجان، یبنر هیدز 7

 2 5 ماهنشان ماهنشان 8

 3 5 زنجان، یبنر صایین قلعه 9

 4 5 خدیبنده، ییجرور گرماب 10

 4 5 خدیبنده، ییجرور سجاس 11

 3 5 خدیبنده، ییجرور آبارزرین 12

 5 6 ماهنشان رندی 13

 5 6 خدیبنده، ییجرور زرین رور 14

 5 6 طار  شورزق 15

 5 6 خدیبنده، ییجرور حلب 16

 6 6 خدیبنده، ییجرور سنرورر 17

 6 6 خدیبنده، ییجرور کرسف 18

 6 6 نیک هی یرماانخانه 19

 4 6 نیک هی نیک هی 20

 5 6 خدیبنده، ییجرور نوربنار 21

 

ی خدمات رر ک یا سطح برتر یریمهتر نیز یشاره شد شنر زنجان رر سطح یگررر و هی گونه که مالحظه میهمان

ی خدمات یرتماعی رر یستان یس  که تننا شنر قریر گرفته رر سطح رو  یریمه یستان زنجان قریر ریرر  شنر یبنر

رسانی رر یستان رور با یفزیی  تعدیر و سطح خدمات رر یین سکونتگاه، یین شنر به سطح یو  خدماتینتظار می

های یستان یزنظر یریمه خدمات یرتماعی قریر ریرند ه و قیدیر رر سطح سو  سکونتگاهیرتقاء یابد  شنرهای خرمدر

بر، سلطانیه و هیدز یز رمله بندی ینتقا  یابند  شنرهای آبرور به سطح رو  یین ررهکه رر یفق طرح ینتظار می

بر ه تعریف شنر آبگیرند، با توره ببندی مذکور قریر میی شنار  سطحشنرهای یستان هستند که رر رره

بندی یرتقا یابد و رو ی رو  یین سطحرور تا یین شنر به ررهریزی طار  ینتظار میی برنامهعنوین مرکز منطقهبه

شوند  شنرهای ماهنشان، صامین قلعه، گرماب، سجاس و بندی منتقل میی سو  یین سطحشنر ریگر به رره

یند که های شنر یستان قریر گرفتهبندی سکونتگاهی هنجم سطحهای شنری ویقع رر ررهآبار سکونتگاهزرین
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ی سو  آبار به ررهی رو ، شنرهای صامین قلعه و زرینرور شنر ماهنشان به عنوین مرکز منطقه به ررهینتظار می

ی هنجم های شنری یستان رر ررهی شنار  یرتقا یابند، سایر سکونتگاهو شنرهای گرماب و سجاس به رره

عنوین مرکز هی به رلیل معرفی بهرور تا شنر نیکها ینتظار مییند که یز میان آنبندی مذکور قریر گرفتهسطح

ی هنجم یرتقا یابند بنار به رره هی به سطح شنار  و شنرهای رندی، زرین رور، شورزق، حلب و نوری نیکمنطقه

 شوند بندی یبقا میرره ی ششم یینو شنرهای سنرورر، کرسف و یرماانخانه نیز رر رره

 ر یس :و  زیسطح بندی خدمات برتر با توره به قلمروها و مریکز زیس  و فعالی  یستان به شرح رد

 

 بندی مراكز استقرار خدمات برتر در نظام سکونتگاهی استان. سطح10جدول  

 ع اقدامنو ی خدماتدهندهمراكز سکونتگاهی ارائه حداقل تعداد سطح خدمات نوع خدمات برتر

خدمات آموزش 

 عالی

 ترمیم و یرتقا زنجان 1 مریکز آموزش عالی فریملی

 ییجار و توسعه زنجان، یبنر 2 مریکز آموزش عالی ملی

 هاالی  و یرتقا زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر 4 مریکز آموزش عالی یستانی

 8 ییمریکز آموزش عالی ناحیه
، ماهنشان، برزنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 خدمات پژوهشی

 ییجار زنجان 1 با رویکرر فریملی R & Dمرکز 

 ییجار زنجان، یبنر 2 هار  علم و فناوری

 ییجار و توسعه زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر 4 مرکز رشد

 8 کریدور علم و فناوری
نشان، بر، ماهزنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

خدمات بهداشتی 

 و درمانی

 

 

 ییجار زنجان 1 بیمارستان قطبی

 ییجار و توسعه زنجان، یبنر 2 ییبیمارستان منطقه

 ییجار و توسعه بر، ماهنشانزنجان، یبنر، قیدیر، آب 5 ییبیمارستان ناحیه

 8 بیمارستان شنرستانی
 بر، ماهنشان،ه، قیدیر، آبزنجان، یبنر، خرمدر

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

خدمات فرهنگی و 

 ورزشی

 8 های یرریی هنریفرهنگسری و سالن
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 21 تئاتر و سینما

، لعهق زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، هیدز، صامین
 نشان، رور، ماه بر، زرین سلطانیه، سجاس، آب

آبار، رندی، شورزق، حلب،  گرماب، زرین
 هی، کرسف یرماانحانه، سنرورر، نوربنار، نیک

 ییجار و توسعه

 8 شاهخانه و صنوف ویبسته
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 هاالی  و یرتقا بر، ماهنشانان، یبنر، قیدیر، آبزنج 5 مجتمع ورزشی

 8 ورزشگاه )یستاریو (
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

خدمات اداری، 

سیاسی، نظامی، 

 انتظامی

 زنجان 1 سطح فری یستانی و یستانی
تثبی  و 
 نگندیش 

 8 سطح شنرستان
 بر، ماهنشان،نر، خرمدره، قیدیر، آبزنجان، یب

 آبارسلطانیه، زرین
تثبی  و 
 نگندیش 

خدمات مالی، 

اعتباری، بانکی و 

 گمر 

 ترمیم و یرتقا زنجان، یبنر، خرمدره 3 سطح فریملی و ملی

 ییجار و توسعه بر، ماهنشانزنجان، یبنر، قیدیر، آب 5 سطح یستانی

 8 سطح شنرستانی
 بر، ماهنشان،ره، قیدیر، آبزنجان، یبنر، خرمد

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه
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 )دنباله( بندی مراكز استقرار خدمات برتر در نظام سکونتگاهی استان. سطح10جدول  

 نوع اقدام ی خدماتدهندهمراكز سکونتگاهی ارائه حداقل تعداد سطح خدمات نوع خدمات برتر

ونقل و حمل

ارتباطات و نقطه 

 آمادی

 ییجار و توسعه زنجان  نقطه آماری کشور

یلمللی بار و ونقل بینشرک  حمل
 مسافر )هوییی، زمینی، ریلی(

 ترمیم و یرتقا زنجان، یبنر 2

ونقل ملی بار و مسافر شرک  حمل
 )هوییی، زمینی، ریلی(

 ییجار و توسعه بر، ماهنشانزنجان، یبنر، قیدیر، آب 5

بار و  ونقل ررون یستانیشرک  حمل
 مسافر )زمینی و ریلی(

8 
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

خدمات مهمان 

پذیری و 

 گردشگری

 ییجار و توسعه زنجان، سلطانیه، ماهنشان 3 مؤسسه گررشگری فریملی

 ییجار و توسعه ، گرماببر، قیدیرزنجان، سلطانیه، ماهنشان، آب 6 مؤسسه گررشگری ملی

 8 مؤسسه گررشگری یستانی
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

خدمات تخصصی 

 پشتیبان

 ییجار و توسعه بر، ماهنشانزنجان، یبنر، قیدیر، آب 5 خدمات فنی و منندسی

ی یرتماعی و خدمات تخصصی حوزه
 حقوقی

 ییجار و توسعه بر، ماهنشانجان، یبنر، قیدیر، آبزن 5

 IT 8خدمات 
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 ترمیم و یرتقا زنجان 1 بورس مالی

 8 گذیریی سرمایهبیمه
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 رآباسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 8 مؤسسه بازیریابی
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 8 مرکز آزمایشگاهی هزشکی
 بر، ماهنشان،زنجان، یبنر، خرمدره، قیدیر، آب

 آبارسلطانیه، زرین
 ییجار و توسعه

 1395، یافته های هژوه ، 1382مأخذ: عظیمی، 

 

 سازمان فضایی شبکه های اصلی زیربنایی -4 -3

ونقل نیز وضعی  ممتازی ریرر و یرتباطات آن با ی حملیی شبکهیستان زنجان یز نظر هیوندهای منطقه

ی یستان رر شور  بر یین یساس و بر هایه ی نیازهای توسعه یهای مجاور خور رر سطح مطلوبی یرزیابی مییستان

سیرهای برخی م ظر یزنی یرتباطی و زیربنایی یستان نیازمند رگرگونی هایی یس ، صرف سالنای آینده مسیرها

رتقای سطح ییازمند رها نیصلی که رر حا  حاضر رر رایگاه مطلوبی یز نظر زیرساخ  و یمکانات هستند سایر مسی

رویر آورره شده مهای هشگونگی تعامل و هیوند فیزیکی یستان زنجان با یستان 11و تقوی  هستند  رر ردو  

 یبا یستاننا یستان زنجان ییرتباط یوندنوع و سطح ه یدیتجر ییلگو 2و  1 هایشکلیس   همننین رر 

 و رر ریخل یستان به تصویر کشیده شده یس   همجویر
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 جوار. چگونگی تعامل و پیوند كالبدی و ارتباطی استان زنجان با هفت استان هم11جدول  

 ردیف
های استان

 ارهمجو
 مسیر ارتباطی نوع راه ارتباطی

نوع 

 دسترسی

سطح 

 دسترسی

سطح مورد 

 انتظار
 نوع اقدام

 گیالن 1

ریه و ریه یصلی آزیر
 )ترینزی (

 1ررره  1ررره  فیرمستقیم زنجان، قزوین، رش 
حلظ و 
 نگندیش 

ریه یصلی و ریه 
 فرعی

زنجان، گیلوین، روربار، 
 رش 

 2ررره  3ررره  مستقیم
ور و تقوی ، بنب
 یرتقا

 یرربیل 2

 ریه یصلی
زنجان، سرشم، فیروزآبار، 

 یرربیل
 2ررره  3ررره  مستقیم

تقوی ، بنبور و 
 یرتقا

 ریه یصلی
آبار، زنجان، میانه، بستان
 سریب، یرربیل

 2ررره  2ررره  فیرمستقیم
حلظ و 
 نگندیش 

 آذربایجان شرقی 3

 1ررره  1ررره  مستقیم زنجان، تبریز ریهآزیر
و  حلظ

 نگندیش 

 ریه یصلی )ترینزی (
آبار، زنجان، میانه، بستان

 تبریز
 2ررره  2ررره  مستقیم

حلظ و 
 نگندیش 

 ریه آهن
زنجان، میانه، مریفه، 

 آذرشنر، تبریز
 1ررره  2ررره  مستقیم

تقوی ، بنبور و 
 یرتقا

 آذربایجان فربی 4

 2ررره  2ررره  فیرمستقیم زنجان، تبریز، یرومیه ریه و ترینزی آزیر
حلظ و 
 نگندیش 

راره ترینزی  و ریه 
 یصلی

زنجان، میانه، مریفه، 
 یرومیه

 2ررره  2ررره  فیرمستقیم
حلظ و 
 نگندیش 

 ریه فرعی
زنجان، رندی، تکاب، 

 یرومیه
 2ررره  3ررره  مستقیم

تقوی ، بنبور و 
 یرتقا

 1رره ر 2ررره  مستقیم زنجان، بیجار، سنندز ریه یصلی کررستان 5
تقوی ، بنبور و 

 یرتقا

 همدین 6

ریه یصلی و ترینزی  
 ریهو آزیر

 2ررره  2ررره  فیرمستقیم زنجان، تاکستان، همدین
حلظ و 
 نگندیش 

ریه یصلی و ریه 
 فرعی

 1ررره  3ررره  مستقیم زنجان، خدیبنده، همدین
تقوی ، بنبور و 

 یرتقا

 قزوین 7

 1ررره  1ررره  مستقیم زنجان، قزوین ریهآزیر
حلظ و 
 نگندیش 

 2ررره  2ررره  مستقیم زنجان، یبنر، قزوین راره ترینزی 
حلظ و 
 نگندیش 

 1ررره  2ررره  مستقیم زنجان، قزوین ریه آهن
تقوی ، بنبور و 

 یرتقا
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 . الگوی تجریدی نوع و سطح پیوند ارتباطی موجود استان زنجان با استانهای همجوار1شکل 
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 تجریدی نوع و سطح پیوند ارتباطی موجود درون استانی. الگوی 2شکل 

 
 

 های شرقی و فربی آنمالحظه می گررر، هیوند یرتباطی فیزیکی یستان زنجان با یستان 11مطابق ملار ردو  

یلمللی و ریه آهن بسیار مناسب یس  لیکن هیوند یرتباطی یستان ی ورور آزیرریه و راره ترینزی  بینویسطهبه

اطی و که یرتبن شبا همسایگان شمالی و رنوبی آن ضعیف یس   یز سوی ریگر یز آنجا که یلگوی کالزنجان ب

عد  تعار   یاری بهحد ز تأسیسات زیربنایی یستان تح  تأثیر برنامه های ملی شکلی خطی ریرر و یین موضوع تا

ه با محور ر مقایسرتان ه یی یسو تویزن رر یستقریر یین شبکه رر یستان منجر شده یس  و مناطق ریخلی و حاشی

هایه ی  تند، برره هسخطی قزوین، یبنر، زنجان، میانه با کمبور یمکانات زیربنایی و ضعف زیرساخ  ها موی

ای فرعی ر شبکه هری یستان الز  یس  تا با تقوی  شبکه یرتباطی و تأسیسات زیربنایی سناریوی مطلوب توسعه

انات و ین یمکمشکل ضعف رسترسی بخ  های حاشیه یی یستان به یمنشعب یز محور خطی یار شده ضمن حل 

رویر شمالی و رنوبی یز طریق های همی یرتباطی یستان با یستانزیرساختنا، ضریب هیوستگی هایین رر شبکه

 یی یستان یفزیی  یابد  های حاشیهشنرستان

 و مجویره یتان زنجان با یستاننایس ییشنناره ییرتباط یوندنوع و سطح ه یدیتجر ییلگو 4و  3های  رر شکل

 رر ریخل یستان نمای  ریره شده یس  
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 . الگوی تجریدی نوع و سطح پیوند ارتباطی پیشنهادی استان زنجان با استانهای همجوار در افق طرح3شکل 
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 . الگوی تجریدی نوع و سطح پیوند ارتباطی پیشنهادی درون استانی در افق طرح4شکل 
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 . سازمان فضایی استان در افق طرح5قشه ن
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 طرح ها و پروژه های اولویت دار در برش های بخشی و شهرستانی -4

 و تأثیرگذیری یهمی ، های مختلف مطالعاتی، سه معیار میزینهای بخ ها و هروژهبندی طرحبه منظور یولوی 

های فرهنگی، یریری و موینع و محدوری  آمای ، سطح مشارک  بخ  رولتی و خصوصی رر یرری یهدیف تحقق

های ها مدنظر قریر گرفته یس   سپس با یستلاره یز مد  تاهسیس که یز رمله روشو منابع یرریی طرح

های هر حوزه نظرین هر بخ  هروژهگیری شند معیاره یس  و بر یساس یظنارنظر متخصصان و صاحبتصمیم

 ند: یبندی شدهمطالعاتی به شرح زیر یولوی 
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 های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه

 توسعه(
 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

1 
و  کشاورزی
 ریمپروری

 کشاورزی مکانیزیسیون ضریب یفزیی 
گذیری بخ  خصوصی رر یفزیی  یهسرمایفزیی  

 ضریب مکانیزیسیون بخ  کشاورزی یستان
 

رنار کشاورزی )تولیدیت 
 گیاهی(

 ررآمدهای عمومی
 تسنیالت بانکی

 هاهمه شنرستان

 ریی ش به توره با ییگلخانه کش  یز حمای  و ترویج
 یکشاورز ریندمان یرتقای و یستان یقلیمی

  بنیانگسترش کشاورزی رین 
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

  یی رر یریضی نامناسبهای گلخانهییجار شنر 
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاهمه شنرستان

 محصوالت تخصصی هایکش  یلگوی تطبیق
 هر یقلیمی و سرزمینی محیطی، شریی  با کشاورزی

 منطقه

سازی های تشویقی و حمایتی بریی هیارهیرریی طرح
 یلگوهای کش  مناسب مناطق مختلف یستان

 
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 صندوق توسعه ملی

 هاتانهمه شنرس

 یکپارشه کش  یلگوهای یرریی و یریضی سازییکپارشه

ورزی توسعه کش  رو  با رعای  یصو  کش  خا 
 حلاظتی

 
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(

 ررآمدهای عمومی

 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی

 هاهمه شنرستان

  سازی یلگوی کش بنینه
رزی )تولیدیت رنار کشاو

 گیاهی(

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 صندوق توسعه ملی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

 یستان بافی محصوالت سنم یفزیی 

ی بافات و بافدیری مکانیزه رر محصوالت عمده توسعه
 ()شامل ینگور، سیب، گررو و زیتون

 
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(

 ی عمومیررآمدها

 تسنیالت بانکی
 صندوق توسعه ملی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

  شدهییجار مریکز مدرن تولید بذر و ننا  یصالح
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 گذیری بخ  فیررولتیسرمایه

 هاهمه شنرستان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشی اولویتهاها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

1 
و  کشاورزی
 ریمپروری

 شیالت بخ  تقوی 
های مستعد شیالت رر محدوره گذیری رر بخ سرمایه

 رنار کشاورزی )شیالت(  های ماهنشان، طار ، زنجان، ییجرور، خدیبندهشنرستان
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

ماهنشان، طار ، 
زنجان، ییجرور، 

 خدیبنده

 ریمی محصوالت یفزیی 

توسعه سطح مکانیزیسیون ویحدهای ری ، طیور، زنبورعسل و 
  یبریشمکر  

رنار کشاورزی )تولیدیت 
 ریمی(

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

 طار  ررآمدهای عمومی ریمپزشکی  ی ویحدهای فنی ریمپزشکییحدیث، تکمیل و توسعه

  سنجی یصالح نژیر ری  و طیوری یمکانمطالعه
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 می(ری

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 صندوق توسعه ملی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

 ریمی و کشاورزی محصوالت تولید رر گذیریسرمایه
 یرگانیک

حمای  یز توسعه کشاورزی یرگانیک با کنتر  و نظارت بر 
  کورها و سمو  شیمیایییز  صحیحیستلاره 

 رنار کشاورزی )تولیدیت
 گیاهی(

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 هاهمه شنرستان

های ریرومی ی  و کنتر  سمو ، فلزیت سنگین و باقیماندهها
  های ریمی و خوری  ری رر فرآورره

رنار کشاورزی )تولیدیت 
 ریمی(

 هاهمه شنرستان ررآمدهای عمومی

2 
صنع  و 
 معدن

 بریی مورور هایکارخانه رر ردید محصوالت تولید
 فناوری خدمات گسترش

  حمای  یز ییجار و یستقریر شرک  ها و ویحدهای فناور
 هار  علم و فناوری

 تحصیالت تکمیلی علو  هایه
 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 هاهمه شنرستان

 و تبدیلی صنایع و صنع  و کش  هایطرح یز حمای 
 کشاورزی بخ  تکمیلی

فرآوری محصوالت  وهای صنایع تبدیلی یرریی طرح
ریر شون هستهو  ریررینه هایمیوه ،کشاورزی بر هایه حبوبات

 فرنگی و زیتون و محصوالت ریمیینگور، سیر، گوره
 

 رنار کشاورزی
 صنع ، معدن و تجارت

 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 یبنر، خرمدره، طار 

 نویحی و هاشنر  هایزیرساخ  تکمیل و توسعه
 ییحاشیه مناطق صنعتی

های های صنعتی به نویحی و شنر محدور کررن فعالی 
 صنعتی یستان

 
 های صنعتیشنر 

 صنع ، معدن و تجارت
 هاهمه شنرستان ررآمدهای عمومی

  یستانصنعتی  یهاشنر ی و توسعه سازآماره
 های صنعتیشنر 

 صنع ، معدن و تجارت
 ررآمدهای عمومی

 نای رولتیمنابع ریخلی شرکت
 هاهمه شنرستان

تخصصی و صنلی رن   یهاحمای  یز یحدیث شنر 
روی، هتروشیمی،  یستقریر صنایع رنبی کشاورزی، سرب و

 ماهنشانشنرستان رر  ...سیمان و قطعات بتنی و
 های صنعتیشنر  

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 ماهنشان

 معدنی نایعص یتوسعه هایطرح یز حمای 
های موررنیاز رر مناطق معدنی )بخصوص ییجار زیرساخ 

 زنجان، یبنر، ماهنشان منابع ریخلی شرکتنای رولتی صنع ، معدن و تجارت  (های زنجان، یبنر و ماهنشانرر شنرستان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار ن پروگرامعنوا محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

2 
صنع  و 
 معدن

 معدنی صنایع یتوسعه هایطرح یز حمای 

های آالت و تجنیزیت معدنی با تأکید بر فناورینوسازی ماشین
 معدن و تجارتصنع ،   روز

 ررآمد یختصاصی

 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 سایر منابع

 هاهمه شنرستان

های معدنی و عناصر همریه و باطله یستلاره حدیکثری یز مویر
 معدنی

 صنع ، معدن و تجارت 

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 مالی خارری منابع

 قریرریرهای مشارکتی
 بازیر سرمایه

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 سایر منابع

 هاهمه شنرستان

 صنعتی هایخوشه و تولید هایزنجیره تکمیل

 صنع ، معدن و تجارت  (آهن و مستکمیل زنجیره تولید رر صنایع معدنی )روی و سنگ

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 ارریمنابع مالی خ

 قریرریرهای مشارکتی
 بازیر سرمایه

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 سایر منابع

 زنجان، ماهنشان

 صنع ، معدن و تجارت  Hi-Techهای صنعتی یرریی طرح

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 منابع مالی خارری

 قریرریرهای مشارکتی
 بازیر سرمایه

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 سایر منابع

 هاهمه شنرستان

 سنتی و رستیصنایع تولید هایطرح یز حمای 
 یستان

  رستیصنایع ننار مرر  های سازمان و هاینجمن تقوی  و گسترش
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهحطر. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

2 
صنع  و 
 معدن

 سنتی و رستیعصنای تولید هایطرح یز حمای 
 یستان

و  هاییجار مجتمعتشویق و حمای  یز بخ  خصوصی رر 
  و بومی رر مریکز شنرستان رستیعرضه صنایع یهابازیرشه

رستی میریث فرهنگی، صنایع
و گررشگری، ریه و 

شنرسازی و شنرریری 
 زنجان، شرک  بنا نور زنگان

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 تسنیالت بانکی

 گذیری بخ  فیررولتیسرمایه 

 زنجان
 

  رستیهنرمندین و صنعتگرین سنتی و صنایعحمای  یز 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

  (کارگاهنا) یستان بومی و رستیصنایع کارگاهی مریکز یتوسعه
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

3 
نظا  

 سکونتگاهی

 یستان سکونتگاهی یشبکه به بخشیینسجا 

تقوی  سطح کارکرر و رمعی  شنرهای میانه یندی  و کوشک یندی  
 شنرها( )روستا

 یرییستاند 

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

های های روستایی با مکانتقوی  هیوندهای فیزیکی سکونتگاه
 یستاندیری  مرکزی

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

 هایسکونتگاه کالبدی سازیییمن و بنسازی
 روستایی و شنری

 شنرهای)شنری  ناکارآمد های باف  رر هایدیر شنری بازآفرینی
 ریه و شنرسازی  (ها شنرستان مرکزی

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 منابع ریخلی شرکتنای رولتی

 تسنیالت بانکی
 سایر منابع

 هاهمه شنرستان

  بنسازی منظر، سیما و هوی  بومی شنرها و روستاهای یستان
 ریه و شنرسازی

 بنیار مسکن ینقالب یسالمی

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

زنجان، یبنر، خرمدره، 
 قیدیر و سلطانیه
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدر برش دارهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

3 
نظا  

 سکونتگاهی

 
 ریهای هاروستاییان رر تحقق و یرریی طرحمدیری  مشارک  

  روستایی
 یستاندیری

 بنیار مسکن ینقالب یسالمی
 هاهمه شنرستان ررآمدهای عمومی

 رر ویژهبه روستایی رمعی  نگندیش  و حلظ
 شدن ییحاشیه خطر معرض رر مناطق

 یستاندیری  ها رر مناطق روستاییمتنوع سازی سطح و نوع و میزین فعالی 
 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 هانهمه شنرستا

ییجار مریکز خدمات هشتیبان تولید برتر و تخصصی )یزرمله مریکز 
یی( رر خدمات مالی، یعتباری، بندیشتی، ررمانی و فنی و حرفه

 ی روستایی یستانمریکز منظومه

 
 رنار کشاورزی

 یستاندیری
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاهمه شنرستان

هشتیبان تولید و صنایع تبدیلی و فریوری ییجار مریکز خدمات 
 ی روستایی یستانمحصوالت کشاورزی رر مریکز مجموعه

 
 رنار کشاورزی

 یستاندیری
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاهمه شنرستان

 یستاندیری  های یستانویژه رر مریکز رهستانییجار بازیرهای محلی به
 ررآمدهای عمومی

 یختصاصیررآمد 
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

 ییبرق منطقه  های نو(های ردید تأمین برق )فسیلی/ آبی/ ینرژییحدیث نیروگاه

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 صندوق توسعه ملی
 منابع مالی خارری

 سرمایه گذیری مستقیم خارری
 فاینانس خارری و صکو  یرزی

 کتیقریرریرهای مشار
 بازیر سرمایه

 صکو  یسالمی ریالی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاهمه شنرستان

به منظور تأمین برق مشترکین  برق هایتوسعه و یحدیث شبکه
 های برقکشاورزی و کلیه تعرفه /صنعتی

 هاهمه شنرستان ررآمدهای عمومی ییبرق منطقه 

 نیستا صارریت میزین و نوع یفزیی  بازرگانی 4

 با یستان تولیدی مختلف هایبخ  تولید هایروش رر بازنگری
 ها طرح تولید یز حمای ) صارریت مناسب محصوالت تولید هدف

 (بازیر وسلیقه نیاز با متناسب رستباف فرش ونقوش
 صنع ، معدن و تجارت 

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان

 و فنی خدمات و کاال زرگانیبا تخصصی هاینمایشگاه برهایی
 (رستباف فرش تخصصی نمایشگاه) منندسی

 صنع ، معدن و تجارت 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان

  ررآمدهای عمومی یستاندیرر و تحقیقات صنعتی  ها، یستاندیرر و کنتر  کیلی  محصوالتتوسعه و تجنیز آزمایشگاه
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتروژهها و پطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

 بازرگانی 4

 تحصیالت تکمیلی علو  هایه  ییمایشگاهنای منطقهتوسعه هژوهشکده ها و مریکز هژوهشی و آز 
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 زنجان

 یستان تولیدی محصوالت صارریت سازیروین

های علمی و تخصصی صعاررکنندگان و یرتقاء سطح منارت
و  های طریق برهایی هما تولیعدی/ تجعاری یز یهابنگاه

 رر شنرستان زنجان تخصصی یهانشس 
 زنجان ررآمدهای عمومی صنع ، معدن و تجارت 

تخصصی صارریتی رر ریخل و خارز یز کشور  هاییشگاهبرهایی نما
 تولیدی و صارریتی یستانهای یرن  معرفی توینمند

 زنجان ررآمدهای عمومی صنع ، معدن و تجارت 

  یساسی کاالهای منظوره شند ینبارهای ییجار
فله و خدمات بازرگانی 

 14منطقه 

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 سلطانیه

 هدف بازیر با آرر و گند  به ویبسته تبدیلی صنایع ییجار یز حمای 
 صارریت

 
فله و خدمات بازرگانی 

 14منطقه 

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاشنرستان

 و مالی خدمات تقوی  هایطرح یرریی
 هولی بازیر یشبکه ساماندهی و گذیریسرمایه

 زنجان سرمایه گذیری بخ  فیررولتی صنع ، معدن و تجارت  گذیری خارریییجار شنر  سرمایه
 زنجان ررآمدهای عمومی صنع ، معدن و تجارت  گذیریسازی سرمایهییجار هنجره ویحد تجاری بریی روین

رت یلکترونیک رر سطح مبارالت تجاری و بازرگانی گسترش تجا
 شنرستان زنجان

 زنجان ررآمدهای عمومی صنع ، معدن و تجارت 

 بازیرهای شناسایی با کشاورزی بخ  به کمک
 سازوکارهای تدوین و فریملی و ملی هدف
 بازیرها یین به محصوالت یعرضه

 اورزی )تنظیم بازیر(رنار کش  های کشاورزیتوسعه بازیر محصوالت و نناره
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

 فروش و بازیریابی تأمین، نوین هایشیوه توسعه

های توزیع و ساماندهی ویحدهای فیررولتی هخ  کاال و شبکه
 یصالح ساختارهای فیربنره ور رر زنجیره توزیع

 صنع ، معدن و تجارت 
 تسنیالت بانکی

 گذیری بخ  فیررولتی سرمایه
 زنجان

 منطقه فرش هایگاه) ریممی و فصلی هاینمایشگاه تشکیل
    (و فرش ریممی نمایشگاه موزه، شامل شمالارب

 صنع ، معدن و تجارت 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 سایر منابع

 زنجان

 کاالهای خروز و ورور کنتر  سطح یفزیی 
 یستان به قاشاق

 هاهمه شنرستان ررآمدهای عمومی صنع ، معدن و تجارت  سازی رر رن  عد  یستلاره یز کاالهای قاشاقفرهنگ

 یستان صارریت میزین و نوع یفزیی 

 با یستان تولیدی مختلف هایبخ  تولید هایروش رر بازنگری
 و ها طرح تولید یز حمای ) صارریت مناسب محصوالت تولید هدف
 (بازیر وسلیقه نیاز با متناسب بافرست فرش نقوش

 صنع ، معدن و تجارت 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های رنامهتفکیک ب
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

 یستان صارریت میزین و نوع یفزیی  بازرگانی 4

 تحصیالت تکمیلی علو  هایه  ییتوسعه هژوهشکده ها و مریکز هژوهشی و آزمایشگاهنای منطقه
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 زنجان

 و فنی خدمات و کاال بازرگانی تخصصی ایهنمایشگاه برهایی
 (رستباف فرش تخصصی نمایشگاه) منندسی

 صنع ، معدن و تجارت 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیرر و تحقیقات صنعتی  ها، یستاندیرر و کنتر  کیلی  محصوالتتوسعه و تجنیز آزمایشگاه

 گررشگری 5

 و تاریخی گررشگری هایراذبه یتوسعه
 ررآمدزییی هایفرص  شناسایی یستان، فرهنگی

 گررشگری بازیر به بخشیتنوع و هاراذبه یین یز

های گررشگری رسانی گررشگری رر قطبیندیزی مریکز یطالعریه
 یستان

 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 صیررآمد یختصا

زنجان، یبنر، قیدیر، 
خرمدره، ییجرور، 
 ماهنشان، طار 

  های سنتی یستانبرگزیری رشنویره

 شنرریری زنجان
 یستاندیری

 رنار کشاورزی
 فرماندیری ها

 منابع طبیعی و آبخیزریری
 فرهنگ و یرشار یسالمی
 همیاری شنرریری ها

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی

زنجان، طار ، یبنر، 
ن، خرمدره، ماهنشا

 خدیبنده

 تجنیز با روستایی گررشگری یتوسعه
 گررشگری هدف روستاهای رر هازیرساخ 

  های گررشگری روستایی و کشاورزیتنیه بسته
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 سلطانیه، یبنر، زنجان

  ییالقیهای گررشگری ییجار مجتمع
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 طار  ،زنجان ررآمدهای عمومی

 با آیینی گررشگری یتوسعه هایطرح یرریی
 یستان توین به توره

  های محر ویژه آیینهای توسعه گررشگری آیینی بهیرریی برنامه
رستی میریث فرهنگی، صنایع

و گررشگری و هیئ  یمنای 
 بیه یعظمحسینیه یعظم و زین

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان، خدیبنده

 توین ریریی مریکز تجنیز و ساماندهی
 زمستانی گررشگری و ورزشی گررشگری

های زمستانی رر مناطق مستعد ی ورزشهای توسعهیرریی طرح
 یستان

 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 ی بخ  فیررولتیسرمایه گذیر
 زنجان

 تأسیسات و هازیرساخ  توسعه و ییجار
 گررشگری

ی گررشگری های گررشگری رر مناطق نمونهییجار زیرساخ 
 یستان

 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی

 ییجرور، خدیبنده،
زنجان، طار ، 

 ماهنشان
ی ژموتوریسم و متی با هدف توسعهییجار مریکز هذیرییی و یقا

 یکوتوریسم رر سه شنرستان ماهنشان، زنجان و طار 
 

رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی
ماهنشان، زنجان، 

 طار 
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 و پروژ های اولویت دار طرح ها عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

 گررشگری 5

 رر رفاهی خدمات مریکز تقوی  و تجنیز
 گررشگری محورهای

 –ییجرور  –یحدیث مجتمع خدماتی رفاهی رر مسیر زنجان
 آبارزرین

 
رستی صنایعمیریث فرهنگی، 

 و گررشگری
 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 زنجان، ییجرور

تخ   –ماهنشان  –یحدیث مجتمع خدماتی رفاهی رر مسیر زنجان
 سلیمان

 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 زنجان، ماهنشان

  کتله خور –یحدیث مجتمع خدماتی رفاهی رر مسیر سلطانیه 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 منابع مالی خارری

 سلطانیه، خدیبنده

  طار  –یحدیث مجتمع خدماتی رفاهی رر مسیر زنجان
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 منابع مالی خارری

 زنجان، طار 

  ماسوله -یحدیث مجتمع خدماتی رفاهی رر محور گررشگری طار 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 منابع مالی خارری

 طار 

 -سلطانیه -ریهی زرین روریحدیث مجتمع خدماتی رفاهی رر سه
 شیرین سو

 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 سلطانیه، خدیبنده بانکیتسنیالت 

 یستان رر گررشگرین ماندگاری ضریب یفزیی 

  قیم  رر سطح یستانهای گررشگری یرزینیرریی بسته
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

  توسعه عرضی راذبه های گررشگری )راذبه های ثانویه ( 
رستی یریث فرهنگی، صنایعم

 و گررشگری

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 منابع مالی خارری

 شنرستان ها 

ا بیرریی برنامه های تبلیااتی معرفی راذبه های گررشگری 
 یستلاره یز ظرفی  های ریجیتا  ، محتویی ریجیتا     

 
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 ررآمدهای عمومی

 یختصاصی ررآمد
 شنرستا ن ها 

  یرتقای فرهنگ رفتاری و تعاملی مرر  با گررشگرین
رستی میریث فرهنگی، صنایع
 و گررشگری

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 خدمات برتر 6
 عنوینبه زنجان یستان رایگاه و سطح یرتقای
 آماری ینقطه

  ییجار نقطه آماری رر شنر زنجان
 یستاندیری

 ریه و شنرسازی
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان

     
یستلاره یز ظرفی  ییجار منطقه ویژه یقتصاری رر یستان رن  

 گذیررذب سرمایه
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیری 

 زنجان عمومی ررآمدهای فرورگاه های فریملی رر یرتقاء سطح فرورگاه زنجان با هدف ییلای نق 
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 منابع ریخلی شرکتنای رولتی سطح گسترره
 صندوق توسعه ملی

 ساماندهی تجنیز، توسعه، هایطرح یرریی
 هاسررخانه و سیلوها ینبارها،

یحدیث ینبارهای عمومی رر رویر گمر  زنجان )به لحاظ نق  و 
 موقعی  زنجان رر منطقه شما  فرب و قابلی  توزیع کاال(

 زنجان ررولتیسرمایه گذیری بخ  فی گمر  



 

66 

 

 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

6 

 خدمات برتر

ه ریمی یسعه یرتباطات هنن باند به عنوین زیربناتو
خدمات یلکترونیکی رولتی و توسعه کسب و 

 کارهای خصوصی
 

و  ویجتوسعه خدمات یلکترونیکی رستگاه های رولتی؛ همننین تر
 رر گسترش بازیر و ICTحمای  یز بنره گیری قابلی  های 

 یفزیی  بنره وری کسب و کارهای فعا  رر سایر محورها
 

 
 نامه و بورره بر

یریره کل یرتباطات و فناوری 
 یطالعات

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 ییجار زیرساخ  های الز  بریی بنره گیری یز
یرتباطی و یطالعاتی   برتر و نوین هایفناوری

   1رر حوزه های مختلف یقتصاری و یرتماعی

 حمای  یز ییجار مرکز ریره ) ریتا سنتر( 
 رکز تماس  ) کانتک  سنتر (حمای  یز ییجار م

 ییجار مرکز رشد مجازی 
 حمای  یز تولید و توسعه محتوی و نر  یفزیرهای بومی 

 وزهححمای  یز  یستارتاپ ها و توینمند سازی کسب و کارهای 
ICT 

 ن حمای  یز توسعه شنر هوشمند و کسب و کارهای مبتنی برآ
های و کاربریی توسعه کسب  ICTبنره برریری یز قابلی  های  

 مختلف و یفزیی  بنره وری و سورآوری آننا
 
 

 
یریره کل یرتباطات و فناوری 

 یطالعات
 رستگاه های یررییی ذیرب  

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 
ت توسعه زیرساخ  های یقتصار ریجیتا  و تجار

 یلکترونیک 

 ییجار هار  یقتصار ریجیتا  
 ی حمای  یز توسعه کسب و کارهای یلکترونیک

 حمای  یز ییجار بازیرهای مبتنی بر تجارت یلکترونیک 
ای هفرهنگ سازی و، ترویج و آموزش بنره برریری یز قابلی  

ICT  رر کسب و کار های مختلف و  تقوی  کسب و کارهای
 مورور 

 

 یستان ترینزیتی و یرتباطی رایگاه یرتقاء حمل و نقل 7

 زنجان، ییجرور ررآمدهای عمومی یه و شنرسازیر  بیجار -شنار بانده کررن محور زنجان

بندی تخصصی تخلیه و توزیع کاال رر های هننهیرریی طرح
 مناطق مختلف یستان

 
ریهدیری و حمل و نقل 

 ییراره
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان

 هاشنرستان ررآمدهای عمومینقل  ریهدیری و حمل و  های یصلی یستانیرتقای سطح ییمنی و بنسازی ریه

                                                 
 94بنمن سا   27مورخ   374829به شماره » رستوریلعمل مشارک  و سرمایه گذیری بخ  فیررولتی«ی بخشنامه سازمان مدیری  و برنامه ریزی کشور با عنوین یرری 1
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 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی ییراره

 بریی یستان ریلی یشبکه سنم یفزیی 
 کاال رابجایی

ی ریلی یستان با ینشعاب به محورهای رنوبی گسترش شبکه
های رنوبی یستان با هدف یرتقای ضریب هیوستگی یستان با یستان

 و فربی

 
 ساخ  و توسعه ریهنا

 هنآریه
 زنجان، خرمدره ررآمدهای عمومی

یلسیر برقی تنرین، ی قطارهای سریعروخطه کررن و توسعه
عنوین گلوگاه زنجان، تبریز )با توره به یهمی  یین محور به

 ونقل مرکز به شما  فرب(حمل

 
 ساخ  و توسعه ریهنا

 آهنریه
 ررآمدهای عمومی

زنجان، سلطانیه، 
 حرمدره، یبنر

 -رندی-ونقل ریلی رر محور زنجانجار شبکه حملمطالعه یی
های معدنی و صنعتی آذربایجان فربی رن  هشتیبانی یز فعالی 
 یی و فرییستانیشنرستان و تقوی  هیوندهای فری منطقه

 
 ساخ  و توسعه ریهنا

 آهنریه
 زنجان، ماهنشان ررآمدهای عمومی

 رر نوین هایفناوری و تجنیزیت یتوسعه
 رایگاه به توره با ونقلحمل و هدیریری یحوزه
 و ملی یرتباطات و ونقلحمل یزنظر یستان
 یلمللیبین

های ماستیکی و های ردید مانند آسلال یستلاره یز فناوری
 های کنتر  ریر رر عملیات ریهدیریرباط

 
ریهدیری و حمل و نقل 

 ییراره

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 سایر منابع

 هاشنرستان

گیر و ینتقا  های برفنصب حسگرهای یلکترونیکی رر گررنه
 یطالعات و وضعی  روی

 
ریهدیری و حمل و نقل 

 ییراره
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 یستان یصلی هایریه سطح یرتقای

 نزنجا ررآمدهای عمومی ریه وشنرسازی  یرتقاء و بنسازی محور زنجان به محور سرشم یرربیل
 طار  ررآمدهای عمومی ریه وشنرسازی  منجیل-گیلوین-رری -یحدیث ریه یصلی کلور

 زنجان، طار  ررآمدهای عمومی ریه وشنرسازی  منجیل-طار  -بنسازی ریه یصلی زنجان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار معنوان پروگرا محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

 حمل و نقل 7

 یستان یصلی هایریه سطح یرتقای
  ییهای یمدیر و نجات بین رارهیندیزی هایگاهیحدیث و ریه

ریهدیری و حمل و نقل 
 ییراره

 رآمدهای عمومیر

 سایر منابع
 هاشنرستان

بنسازی مسیرمورور و یحدیث باند رو  )شناربانده کررن( 
 سلطانیه-قیدیر–محورکبوررآهنگ 

 سلطانیه، خدیبنده سرمایه گذیری بخ  فیررولتی ریه و شنرسازی 

 یرتقای هدف با یستان یرتباطی محورهای تجنیز
 هر و خیزحارثه نقاط کنتر  و ییمنی سطح
 سانحه

  ییخیز رارههای فنی و منندسی نقاط حارثهیصالح ویژگی
ریهدیری و حمل و نقل 

 ییراره
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

  خیز و خطرنا  رر محورهای یرتباطی یستانرفع نقاط حارثه
ریهدیری و حمل و نقل 

 ییراره
 ررآمدهای عمومی

 سایر منابع
 هاشنرستان

  هاهای ییمنی رر محل ریزشیرریی طرح
ریهدیری و حمل و نقل 

 ییراره
 ررآمدهای عمومی

 سایر منابع
 هاشنرستان

8 
مدیری  و 
تصمیم 
 گیری

 هایحوزه رر یطالعات رامع نظا  تدوین و تنیه
 خا  و آب منابع و طبیعی منابع زیس ،محی 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یسنار و یمال ثب      یستانو ممیزی یمال یرریی کامل طرح کاریستر

 رر ساختاری و یریری فرییندهای مجدر منندسی
 طبیعی منابع و زیس محی  یز حلاظ 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی بورره و برنامه  های یررییی با یلگوی آمای  سرزمینآشنایی مدیرین رستگاه

ترویجی رن  تقوی  نگرش  –های آموزشی یرریی فعالی 
 آمای  رر مدیری  توسعه یستان

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی بورره و برنامه 

 2توسعه رول  یلکترونیک 

 توسعه شبکه ملی یطالعات 
 ییجار سامانه های یمنیتی تبار  یطالعات 

 یلکترونیکی کررن  یستعال  های بین رستگاهی 
 ار تسنیل روند صدور مجوزهای کسب و ک

 
 یرتباطات و فناوری یطالعات

 رستگاه های یررییی 
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 روندهای کاه  و یریری نظا  یصالح
 یرتماعی، مختلف یمور رر فیرضرور بوروکریتیک
 یریری و سیاسی فرهنگی، یقتصاری،

منظور کاه  های یررییی بهیفزیی  همکاری مستمر رستگاه
 هافرییندهای آموزش کارکنان آنمویزی کاری و یرتقای 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیری 

 یبنر ررآمدهای عمومی یستاندیری  تعیین تکلیف روتکه بورن تقسیمات یریری شنرستان یبنر یستان سیاسی و یریری تقسیمات یصالح

 و مررمی مدیری  هایزیرساخ  یتوسعه
 گریقانون و محور یرتماعی

ار های تقوی  مشارک  یرتماعی، یفزیی  حس یعتمنامهیرریی بر
 و یرتقای سطح سرمایه یرتماعی شنروندین

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیری 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیری های یرتماعی و صنلی فیررولتی مؤثر و تقوی  سازمان

                                                 
( و آیین نامه توسعه خدمات یلکترونیکی رستگاه های یررییی )مصوب شوریی عالی یریری بعه 93سا   200/145ت به شماره مصوب شوریی عالی فناوری یطالعا»)ضویب  فنی یررییی توسعه رول  یلکترونیکی«رریی نقشه ریه توسعه رول  یلکترونیکی مشتمل بر ا 2

 (93سا   206/93/7740شماره 
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 رومشارک 
ی کارآفرینی و نوآوری رر بین هاهای تقوی  زمینهیرریی برنامه

 کررهویژه روینان و قشر تحصیلمرر  به
 ییآموزش فنی و حرفه 

 ررآمدهای عمومی

 سایر منابع
 هاشنرستان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
ن بندی اجرا )به زما

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

8 
مدیری  و 
تصمیم 
 گیری

 بعه هدف کشورهای با تجاری هایهیئ  تبار 
 یقتصاری شناخ  تحقیق و مطالعه همریه

 رر نلوذ و ورور ریهکارهای و هدف کشورهای
 آن

ه و تشکل سازی رر حوزه تجارت خارری های یولیییجار زیرساخ 
 رر مریکز شنرستان

 صنع ، معدن و تجارت 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 زنجان

9 
و  ییرتماع
 یفرهنگ

 هایهژوهشکده و هژوهشی مریکز توسعه
 کاربرری

یرتقای سطح رینشگاه تحصیالت تکمیلی علو  هایه زنجان به تریز 
 بین یلمللی

 زنجان ررآمدهای عمومی ت تکمیلی علو  هایهتحصیال 

 ییآموزش فنی و حرفه  هایی و کاررین  رر مریکز شنرستانهای فنی و حرفهییجار رشته
 ررآمدهای عمومی

 سایر منابع
 هاشنرستان

های علم و فناوری رر تجنیز و گسترش مریکز رشد و هار 
 های یستانشنرستان

 رینشگاه زنجان 
 ی عمومیررآمدها

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

مریکز  گسترش مریکز آموزش عالی و علو  کاربرری رر
 با رر نظر گرفتن توین سرزمین هاشنرستان

 رینشگاه زنجان 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

 و رین  سطح یرتقای و سازیفرهنگ آموزش،
 و کشاورزین کاربرری و فنی هایمنارت

 بومی صنعتگرین

های کوشک صنعتی شنری و روستایی حمای  یز طرح
 ویحد(200)کارگاهنای متمرکز و فیرمتمرکز تولید فرش به تعدیر

 صنع ، معدن و تجارت 
 تسنیالت بانکی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

های کوشک و یندیزی ویحدها رر ریهیستلاره یز ظرفی  تعاونی
 متوس 

 تعاون، کار و رفاه یرتماعی 
 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاشنرستان

 یرتماعی هایآسیب کاه  هایبرنامه یرریی

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیری  های زندگیسازی عمومی و یفزیی  منارتهای آگاهتوسعه طرح

ی حضور هذیری یحساس یمنی  و ییمنی رر مرر  رر حوزهیفزیی  
 و فعالی 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یستاندیری 

 مناطق رر فرهنگی هایزیرساخ  تقوی 
 و هاویژگی گرفتن نظر رر با یستان مختلف
 منطقه هر عناصر

 فرهنگ و یرشار یسالمی  های فرهنگی و هنریها و کانونیفزیی  تعدیر ینجمن
 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 سایر منابع

 هاشنرستان

 زنجان سایر منابع کتابخانه های عمومی  کتابخانه عمومی یستاندیرر زنجان 2یحدیث 

 خدمات یعارالنه تجنیزیت و یمکانات ییجار
 ررمانی و بندیشتی آموزشی، فرهنگی، رفاهی،

 یستان مختلف مناطق رر

  GPSآنالوگ به ریجیتا   توسعه شبکه ریریویی یز
علو  هزشکی و خدمات 

 بندیشتی ررمانی
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

های ییجار فضاهای تلریحی، ورزشی و هار  رر مریکز رهستان
 یستان

 یستاندیری 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

  ریه یندیزی یورژینس ریلی
ات علو  هزشکی و خدم
 بندیشتی ررمانی

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 لمرو )شهرستان(ق نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

9 
و  ییرتماع
 یفرهنگ

 خدمات یعارالنه تجنیزیت و یمکانات ییجار
 ررمانی و بندیشتی آموزشی، فرهنگی، رفاهی،

 یستان مختلف مناطق رر

یحدیث، توسعه، تکمیل، تجنیز و یستاندیررسازی مریکز بندیشتی و 
 های بندیش ررمانی و خانه

 
علو  هزشکی و خدمات 

 بندیشتی ررمانی

 رآمدهای عمومیر

 ررآمد یختصاصی
 سایر منابع

 هاشنرستان

هیگیری تکمیل و تجنیز ساختمان یورژینس با مشارک  مرر  و 
 خیرین رر شنرستان خدیبنده

 
علو  هزشکی و خدمات 

 بندیشتی ررمانی

 ررآمدهای عمومی

 ررآمد یختصاصی
 سایر منابع

 خدیبنده

ن  رسیدن به سرینه یفزیی  سرینه فضاهای ورزشی سرهوشیده ر
متر مربع بریی هر نلر )سالننای شند منظوره توهی رر شنر  225/0

ها و روستاهای با رمعی  باال و ریریی مرکزی ، سالننای شند 
منظوره سقف کوتاه، یحدیث هایگاه قنرمانی رر مریکز شنرستاننا، 

 سالننای یختصاصی ژیمیناستیک بریی مناطق شنری(

 ورزش و روینان 
 های عمومیررآمد

 تسنیالت بانکی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاشنرستان

یفزیی  سرینه فضاهای ورزشی روباز رن  رسیدن به سرینه 
متر مربع بریی هر نلر )رر قالب شمن های مصنوعی  525/0

رر مرکز رهستاننا یا روستاهای  -فوتسا  رر مرکز محالت شنرها
ن طبیعی رر مناطق منم شم –با رمعی  باالو ریریی مرکزی  

زمین  -شنری که یز باب  تامین آب و زمین مشکل ندیشته باشد
های روباز تنیس خاکی و یسکی  رر مناطق شنری، ساماندهی 

 فضاهای روباز خاکی مورور(

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ورزش و روینان 

 گسترش و یرتماعی تأمین هایطرح یرریی
 ییبیمه هایهوش 

  سطح هوش  بیمه محصوالت گیاهی، ری  و طیور و آبزیان یرتقای
رنار کشاورزی )صندوق 

بیمه، تولیدیت گیاهی و ریمی 
 و شیالت(

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

10 
طبیعی منابع 

و محی  
 زیس  

 و منابع کیلی و کمی بننگا  و رقیق های 
 آب مصارف

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه  و مرم  قنویتحلاظ ، یحیا، الیروبی 

گیری حجمی رر کلیه تجنیز نقاط تحویل آب به وسایل یندیزه
 مصارف

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه  تعیین یرزش یقتصاری آب بریی مصارف مختلف

 ییجرور، طار ، زنجان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه  های آبیاری یصلیر ینتنای شبکهتحویل حجمی آب ر

 سطحی آب منابع یز بنینه برریریبنره
یی و بارینی( رر بخ  های آبیاری نوین )قطرهیرریی طرح
 کشاورزی

 رنار کشاورزی )آب و خا ( 
 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 سایر منابع

 هاشنرستان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13ول جد

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

10 
منابع طبیعی 
و محی  
 زیس  

 سطحی آب منابع یز بنینه برریریبنره

 رنار کشاورزی )آب و خا (  فشارهای آبیاری تح یرریی سامانه
 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 سایر منابع

 هاشنرستان

  هاها و رورخانهحلاظ  یز آبریهه
 ییآب منطقه

 رنار کشاورزی
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه  هاالیروبی رورخانه سازی وهای ها یرریی طرح

 برریش  یضافه و فیرمجاز برریش  یز رلوگیری
 زیرزمینی هایآب یز

های با ویژه رر رش کنتر  برریش  یز منابع آب زیرزمینی به
های یبنر، سلطانیه، زنجان، خدیبنده، آبخوین منلی یزرمله رش 

 سجاس

 هاشنرستان آمدهای عمومیرر ییآب منطقه 

کاه  برریش  یز منابع زیرزمینی یز طریق یفزیی  ریندمان آبیاری 
 و یصالح یلگوی کش 

 رنار کشاورزی )آب و خا ( 
 ررآمدهای عمومی

 سایر منابع
 هاشنرستان

یی رن  کاه  تریز منلی یی و فیر سازههای سازهیعما  روش
 آب زیرزمینی

 
 خیزریریمنابع طبیعی و آب
 ییآب منطقه

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 و کاه  تللات ینرژی مصرف مدیری 

یستلاره یز ریهکارهای یفزیی  ریندمان و کاه  شدت ینرژی رر 
 بخ  صنع  و کشاورزی

 
 رنار کشاورزی

 ییبرق منطقه

 تسنیالت بانکی

 صندوق توسعه ملی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاشنرستان

های توزیع های نوین رر شبکهکارگیری فناوریمندسازی و بههوش
 ینرژی

 زیع برق تو -ییبرق منطقه 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

بندی ساختمان بریی کاه  هدر های نوین عایقکارگیری شیوهبه
 رف  ینرژی

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ریه و شنرسازی 

 یز یستلاره و تولید ترویج و گذیریمایهسر
 ها  هایینرژی

های هرتوین های طبیعی و محدورهسنجی قابلی و یمکان مطالعه
 های ها یستان بریی تولید ینرژی

 زیع برق تو -ییبرق منطقه 
 ررآمدهای عمومی

 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 هاشنرستان

  لید برقبریی تو خورشیدی یستلاره یز ینرژی 
وزیع ت -توزیع نیروی برق
 برق 

 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

  حمای  یز تأسیس شرکتنای رین  بنیان
 هار  علم و فناوری

 تحصیالت تکمیلی علو  هایه
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 یرتقای رر خصوصی بخ  توین یز گیریبنره
 ینرژی آ بخ 

  مشارک  بخ  خصوصی رر سطوح مختلف تأمین و مدیری
 ویژه یز منابع تجدیدهذیر(تولید ینرژی )به

 زیع برق تو -ییبرق منطقه 
 ررآمدهای عمومی

 منابع ریخلی شرکتنای رولتی
 هاشنرستان

 یز حلاظ  رر عمومی مشارک  رلب
 زیس محی 

های الز  بریی مشارک  مرر  رر حلاظ  و ییجار ینگیزه
 زیس برریری یز منابع رنگلی و مریتع و محی بنره

 زیس حلاظ  محی  
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 هاشنرستان
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 )دنباله( های بخشی و شهرستانیدار در برشهای اولویتها و پروژهطرح. 13جدول 

 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های برنامه تفکیک
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

10 
منابع طبیعی 
و محی  
 زیس  

 یز حلاظ  رر عمومی مشارک  رلب
 زیس محی 

 زیس حلاظ  محی   محیطیننار فعا  زیس های مرر ها و سازمانحمای  یز تشکل
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 هبازیر سرمای

 هاشنرستان

های محیطی به سمنهای زیس گریویگذیری بخشی یز تصدی
 فعا  یستان

 زیس حلاظ  محی  
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 بازیر سرمایه

 هاشنرستان

 بریی آموزشی هایبرنامه یرریی و سازیفرهنگ
 زیس محی  و طبیعی منابع یز حلاظ 

رهنگی بریی یرتقای سطح آگاهی های آموزشی و فیرریی برنامه
 ی هایدیرزیس  و توسعهشنروندین نسب  به محی 

 زیس حلاظ  محی  
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 بازیر سرمایه

 هاشنرستان

های محصوالت فرهنگی بریی ترویج سبک زندگی تولید بسته
 محیطیزیس  و یخالق زیس سازگار با محی 

 زیس حلاظ  محی  
 رآمدهای عمومیر

 صندوق توسعه ملی
 بازیر سرمایه

 هاشنرستان

 تتاییری با مقابله بریی مناسب تدیبیر یعما 
 آن یز ناشی هایمحدوری  و یقلیمی

های رسانی بریی ینتقا  آب یز محدورههای آبی شبکهتوسعه
های مویره با کمبور آب با هدف کاه  مصرف هرآب به محدوره

 های زیرزمینیآب
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه 

 آبخیزریری هایطرح یرریی

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی ییآب منطقه  یحدیث ییستگاه هشدیر وقوع سیل

 ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  های آبریزحلاظ  یز حوضه
زنجان، یبنر، ییجرور، 

خرمدره، طار ، 
 سلطانیه

های هیشگیری، منار و هخ  سیالب و کنتر  هرز رحیرریی ط
 هاآب

 ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری 
یبنر، ییجرور، زنجان، 
طار ، ماهنشان، 
 خرمدره، سلطانیه

 ریزگررها هدیده به مقابله
ی مقابله با همکاری با مناطق شما  فرب و فرب کشور رر حوزه

 ی ریز گررهاهدیده
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی زیس حلاظ  محی  

 هایآالینده کنتر  و های  و شناسایی
 محیطیزیس 

کنتر  و یعما  مدیری  بنینه بر مصرف کور شیمیایی و سمو  
 رفع آفات

 
رنار کشاورزی )تولیدیت 

 گیاهی(

 ررآمدهای عمومی

 تسنیالت بانکی
 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی

 هاشنرستان

های آب، هوی، خا  و های سنج  و های  آلورگیهیحدیث ییستگا
 صوت

 زیس حلاظ  محی  
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 هاشنرستان

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی زیس حلاظ  محی   بندی ینویع آلورگی رر یستانتحلیل فضایی و هننه
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 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های تفکیک برنامه
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

10 
منابع طبیعی 
و محی  
 زیس  

 هایآالینده کنتر  و های  و شناسایی
 محیطیزیس 

های تحقیقاتی کاربرری بریی های  و هاالی  روژهحمای  یز ه
 وخا منابع آب

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی رنار کشاورزی 

های معدنی های نظارت و کنتر  آالیندگی فعالی یرریی طرح
 یستان

 
حلاظ  محی  زیس ، 
 صنع ، معدن و تجارت

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

  الیندگی به ویحدهای آالیندهیعما  رریمه نقدی و عویرض آ
حلاظ  محی  زیس ، 
 صنع ، معدن و تجارت

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 هازباله و هسماندها مدیری  رامع نظا  یستقریر

های ی فضاهای سبز و با ها رر توسعهها و روینابیستلاره یز هساب
 سبز شنری

 
شنرریرینا، حلاظ  

 زیس محی 

 ررآمدهای عمومی

 وق توسعه ملیصند
 بازیر سرمایه

 هاشنرستان

  یستقریر ویحدهای بازیاف  زباله )تولیدکمپوس  یا تولید برق(
زیس ، حلاظ  محی 

شنرریری ها، یمور شنری 
 یستاندیری

 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 بازیر سرمایه

 هاشنرستان

و رفن محیطی رر رانمایی رفع نظارت بر رعای  یلزیمات زیس 
 های خانگی، صنعتی و بیمارستانیزباله

 زیس حلاظ  محی  
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 هاشنرستان

 و یستان رنگلی هایگاهذخیره و مریتع یتوسعه
 مریتع و هارنگل حلاظتی هوش  یرتقای

 زنجان، خدیبنده میررآمدهای عمو منابع طبیعی و آبخیزریری  ی شریی ری ممیزی مرتع و صدور هروینه
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  یرریی طرحنای حلاظ  و قرق مریتع

های با گریی  های یصالح و یحیای مریتع رر محدورهیرریی طرح
 منلی )عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مدیری  مریتع(

 منابع طبیعی و آبخیزریری 
 ررآمدهای عمومی

 مایه گذیری بخ  فیررولتیسر
 هاشنرستان

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  بذرکاری و کپه کاری

تبدیل ریمزیرهای کم بازره و تاییر آننا به طرحنای تولید علوفه 
 ()یونجه کاری

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری 

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  هروینه شریمدیری  و کنتر  

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  تنیه طرح های مرتعدیری

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  کور هاشی

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی یمنابع طبیعی و آبخیزریر  تولید و کاش  ننا  بوته یی

 خا  یز حلاظ 

 یبنر، زنجان، خدیبنده ررآمدهای عمومی منابع طبیعی و آبخیزریری  های یریضی طبیعیرلوگیری یز تخریب و تایر کاربری
ی نظا  رامع یطالعات فرسای  خا  و شناسایی تنیه

 های بحرینی فرسای  و تخریب یریضیمحدوره
 ماهنشان ررآمدهای عمومی آبخیزریریمنابع طبیعی و  

 هاشنرستان ررآمدهای عمومی رنار کشاورزی  های یستانهای  کیلی  خا 
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 طرح ها و پروژ های اولویت دار عنوان پروگرام محور ردیف
زمان بندی اجرا )به 

های برنامه تفکیک
 توسعه(

 قلمرو )شهرستان( نحوه تأمین مالی متولی )دستگاه اجرایی(

10 
منابع طبیعی 
و محی  
 زیس  

 زیس حلاظ  محی   یرریی مطالعات مورری بریی هاالی  خا  با یستلاره یز گیاهان 
 ررآمدهای عمومی

 سرمایه گذیری بخ  فیررولتی
 هاشنرستان

 یزیست تنوع کاه  با مقابله

رلوگیری و برخورر قاطع با تخللات صید و شکار و تخریب منابع 
 طبیعی

 
 زیس حلاظ  محی 

 منابع طبیعی و آبخیزریری
 هاشنرستان ررآمدهای عمومی

 زیس حلاظ  محی   زیس بندی مناطق حساس و بحرینی و یرزشمند محی هننه
 ررآمدهای عمومی

 صندوق توسعه ملی
 هاشنرستان
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