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 مقدمه -

 مناابع  و امکاناات  دقیق تحلیل و شناخت مستلزم حوزه اقتصادی بخصوص حوزه ها همه در راهبردی برنامه های تدوین و ارایه

باا نناوان    گاذاری  سرمایه های اولویت تعیین و ریزی نامهبردر این راستا  است؛ دیگر سوی از  کمبودها ضعف ها، و یک سو از

        بسایار  براساا  ررفیات هاا و توانمنادی هاا، مزیات هاای رقاابتی و نیازهاای توساعه ای اساتان             های اولویات دار  فعالیت رشته

انجاام ماالعاات    با بخشی دستگاه های اجراییدر مجمونه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان زنجان   .حایز اهمیت می باشد

  جاذ    و معرفای مای نمایناد.    شناساایی یاه صاورت ساا نه    اولویت های سارمایه گاذاری را    از جنبه های مختلف فوق الذکر

سرمایه گذاری در اولویت های شناسایی شده نالوه بر پتانسیل های موجود و مشوق های قانونی که در بخش های مختلاف و  

امکاان  توسعه متناسب زیرساخت هاای  زم،  ح ملی تعیین شده، مستلزم به تفکیک مناطق توسعه یافته و کمتر برخوردار در سا

ایان   جهت ایجاد مزیات رقاابتی در اساتان مای باشاد.     و ... های خاص  پشتیبانیاستانی و حمایت و ویژه  مشوق های تخصیص

اداماه  در یزی در نظر گرفت. می توان به ننوان ایجاد شرایط  زم جهت جذ  سرمایه گذاری هدفمند و با برنامه ر موضوع را

در بخش های مختلف اقتصادی به تفکیک زیرگاروه هاا و زیاربخش     4633استان زنجان در سال اولویت های سرمایه گذاری 

   همچناین ساعی شاده اسات ناالوه بار ننااوین         .سط دستگاه های اجرایی مرتبط ارایاه شاده اسات، معرفای مای شاود      که تو ها

ل معرفی فعالیت به ننوان اولویت سارمایه گاذاری   محل پیشنهادی مناسب جهت اجرا و اهم د ی ،اولویت های سرمایه گذاری

 به طور خالصه در قالب جدول آورده شود.
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 پتانسیل / اولویت های مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 شهرک های صنعتی استان تولید محصو ت مبتنی بر فیبر نوری 4

پتانسیل موجود در استان برای تبدیل به قاب صانایع  -
 ق و الکترونیکبر
اولویت دار بودن استقرار صنایع با تکنولوژی با  در -

 استان
 وجود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی-

2 
 تولید مفتول مسی به ننوان ماده اولیه

 سیم و کابل 
 شهرک های صنعتی استان

پتانسیل موجود در استان برای تبدیل به قاب صانایع  -
 برق و الکترونیک

 در بازارهای داخلی و خارجی وجود تقاضا-

 شهرک های صنعتی استان گازی GISکلیدهای  5

درخواست شرکت پار  سوئیچ و سایر شرکت های -
 داخلی و خارجی

اولویت دار بودن استقرار صنایع با تکنولوژی با  در -
 استان

 شهرک های صنعتی استان SMDتولید  مپ های  6

ل به قاب صانایع  پتانسیل موجود در استان برای تبدی-
 برق و الکترونیک

اولویت دار بودن استقرار صنایع با تکنولوژی با  در -
 استان

وجود تقاضای با  در جهت کاهش مصرف انرژی و -
 هزینه

 شهرک های صنعتی استان خودرو ACUو  ECUتولید  1

پتانسیل موجود در استان برای تبدیل به قاب صانایع  -
 برق و الکترونیک

ار بودن استقرار صنایع با تکنولوژی با  در اولویت د-
 استان

 وجود تقاضا در صنعت خودروسازی کشور-

4 
تولید سنسورهای مورد استفاده در 

 تجهیزات صنعتی
 شهرک های صنعتی استان

پتانسیل موجود در استان برای تبدیل به قاب صانایع  -
 برق و الکترونیک

ژی با  در اولویت دار بودن استقرار صنایع با تکنولو-
 استان

 وجود تقاضا در بازار داخلی و خارجی-

 شهرک های صنعتی استان تولید پانل های خورشیدی 7

پتانسیل موجود در استان برای تبدیل به قاب صانایع  -
 برق و الکترونیک

اولویت دار بودن و وجود پتانسیل مناسب جهت -
ایجاد نیروگاههای خورشیدی در استان و حمایت ها و 

 های دولتی  مشوق

8 
 مونتاژ لوازم خانگی برقی

 شهرک های صنعتی استان )تحت لیسانس برندهای معتبر(
وجود تقاضا در بازار داخلی و تاکید به مصرف 

 تولیدات داخلی 

 بخش صنعت استان زنجان  گذاری سرمایه های اولویت-1

 های سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک اولویت -
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 اولویت های سرمایه گذاری صنایع نساجی پوشاک و چرم -

 پتانسیل / اولویت های مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید چرم مصنونی 4

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید چسب نر و مادگی 2

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید زیپ 5

 زارهای داخلی و خارجیتقاضای با شهرک های صنعتی استان تولید دکمه  6

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید قیاان  1

دوزندگی صنعتی پوشاک )تحت لیسانس  4

 برندهای معتبر خارجی(
 شهرک های صنعتی استان

 تکمیل زنجیره تولید-

7 

 شهرک های صنعتی استان تولید نخ رریف فاستونی

 ندم وجود تولید داخلی-

 از به تولید نخ رریف و با کیفیت  نی-

 ایجاد ارزش افزوده با -

8 
 شهرک های صنعتی استان تولید کت و شلوار

 کمبود تولید داخلی نسبت به تقاضای بازار-

 ایجاد ارزش افزوده با -

9 
تولید انواع نخ پنبه ای رریف با سیستم 

 رینگ و شانه شده
 شهرک های صنعتی استان

ضای بازار داخلی در داخل % از تقا13تولید -

 کشور

 ایجاد ارزش افزوده با -

43 

 شهرک های صنعتی استان ریسندگی نخ پشمی فرش دستبافت

با توجه به ایجاد خوشه فرش دستبافت در استان 

تولید ماده اولیه استاندارد و با کیفیت ضروری 

 است

 تقاضا و استقبال از محصو ت نانو در کشور- شهرک های صنعتی استان استفاده از تکنولوژی نانو در پوشاک 44

تولید الیاف با تکنولوژی نانو جهت  42

 مصارف صنعتی و پزشکی
 شهرک های صنعتی استان

 تقاضای با  -

 تقاضای با - شهرک های صنعتی استان تولید الیاف اکریلیک 45

46 
 تولید کفش تحت لیسانس برندهای معتبر

شهرستان ناحیه صنعتی 

 هیدج

کمک به تجمیع و توسعه کارگاههای کوچک -

 شهرستان هیدج به ننوان قاب تولید کفش استان

 وجود مواد اولیه- شهرک های صنعتی استان ایجاد زنجیره تولید چرم طبیعی 41
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 شیمیایی و سلولزی صنیع گذاری سرمایه های اولویت -

 پتانسیل / اولویت های مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 کمبود تولید داخلی انشهرک های صنعتی است تولید انواع کاغذ دیواری 4

2 
تولید انواع کاغذ مناسب بابت بسته 

 بندی دارویی
 کمبود تولید داخلی شهرک های صنعتی استان

 نبود تولید داخلی شهرک های صنعتی استان تولید تتراپک 5
 نبود تولید داخلی شهرک های صنعتی استان تولید کاغذ گالسه 6

 تولید کاغذ بر پایه کربنات کلسیم 1

هرک های صنعتی استانش  
شهرستان های زنجان، ابهر )

(و خرمدره  

 وجود مواد اولیه در استان-
 نیاز به این محصول-

 نبود تولید داخلی شهرک های صنعتی استان HPLتولید ورق های  4

7 
استفاده از پلی یورتان در ساخت 
کفپوش، ساندویچ پنل، فوم اسپری، 

 انواع چسب

 ود تولید داخلینب شهرک های صنعتی استان

 شهرک های صنعتی استان تولید آ  اکسیژنه 8

 ندم وجود تولید داخلی-
نیاز نمده به این محصول در صنایع نساجی و -

 بهداشتی

 شهرک های صنعتی استان تولید الیاف شیشه 9

 ندم وجود تولید داخلی-
 وجود مواد اولیه در استان-

 تقاضای با -

43 
 تولید انواع کامپوزیت

 قاعات خودرو و...() 
 تقاضای بازار- شهرک های صنعتی استان

44 
تولید انواع رزین های صنعتی بر پایه 

 پلی استر و اکریلیک

 شهرک های صنعتی استان
 )زنجان، خرمدره و ابهر(

 کمبود تولید داخلی-
وجود صنایع نمده استفاده کننده این رزین ها -

 در استان

 شهرک های صنعتی استان کنولوژی نانوتولید انواع شوینده ها با ت 42
 تقاضای بازار-
 نیاز به تکنولوژی-

45 
تولید انواع محصو ت آرایشی و 

 بهداشتی
 نیاز به تولید با کیفیت این محصو ت- شهرک های صنعتی استان

 شهرک های صنعتی استان تولید انواع فیلترهای صنعتی 46
 نیاز به تولید با تکنولوژی نانو-

 

 شهرک های صنعتی استان ید انواع رنگ های نساجیتول 41
 کمبود تولید داخلی-

ندم وجود تولیدات با کیفیت و استاندارد -
 مناسب در ساح کشور
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 پتانسیل / اولویت های مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 شهرک های صنعتی استان خشک تولید و بسته بندی میوه 4
 مازاد تولید میوه با کیفیت در استان -
 ایجاد ارزش افزوده با -

 شهرک های صنعتی استان تولید پیاز آماده طبخ  2
 مازاد تولید پیاز با کیفیت در استان-
 ایجاد ارزش افزوده با -

 ناحیه صنعتی طارم تولید پودر سیر 5
 شهرستان طارم مازاد تولید سیر با کیفیت در-
 ایجاد ارزش افزوده با -

 مازاد تولید زیتون با کیفیت در شهرستان طارم ناحیه صنعتی طارم تولید محصو ت فرآوری بر پایه زیتون  6

 تولید محصو ت فرآوری بر پایه انگور 1
 شهرک های صنعتی

 شهرستان های ابهر و خرمدره

ای مازاد تولید انگور با کیفیات در شهرساتان ها   -
 ابهر و خرمدره 

 ایجاد ارزش افزوده با -

4 
تولید محصو ت فرآوری بر پایه سیب 

 زمینی از جمله فرنچ فرایز

 شهرک های صنعتی
شهرستان های خدابنده و 

 سلاانیه

مازاد تولید سیب زمینی با کیفیات در شهرساتان   -
 های خدابنده و سلاانیه

 ایجاد ارزش افزوده با -

7 
حبوبات با تکنولوژی بسته بندی انواع 

 روز تحت خالء، گاز نیتروژن و ...
 شهرک های صنعتی استان

 مازاد تولید انواع حبوبات در استان-
 ایجاد ارزش افزوده با  و ماندگاری بیشتر-

 وجود کارخانه تولید سیگار در استان  شهرک های صنعتی استان تولید و فرآوری توتون با کیفیت  8

نعتی استانشهرک های ص دارو 9  

وجود دانشکده داروسازی . نیروهای متخصاص  -
 با رتبه نلمی بین المللی 

 وجود بخشی از مواد اولیه -
 تقاضای داخل کشور-

 شهرک های صنعتی استان قوطی های فلزی آسان باز شو 43
 کمبود تولید کننده داخلی-
 نیاز تولید کنندگان داخل استان -

 نیاز تولید کنندگان استانی و کشور-  شهرک های صنعتی استان یتولید انواع رنگ های خوراک 44

 شهرک های صنعتی استان تولید داروهای گیاهی 42
 وجود مواد اولیه-
 تقاضای روز افزون در کشور-

 غذایی صنایع گذاری سرمایه های اولویت -
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 اولویت های سرمایه گذاری صنایع فلزی غیر آهنی -

 طپتانسیل / اولویت های مربو محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 تقاضای صنایع غذایی استان و کشور- شهرک های صنعتی استان تولید فویل آلومینیومی چاپ پذیر 4

 شهرک های صنعتی استان تولید فویل های کم ضخامت مسی 2
 تقاضای صنایع الکترویک استان و کشور-

 وجود تولیدکنندگان شمش مس در استان-

 استان شهرک های صنعتی تولید لوله های مسی کم قار 5
 تقاضای انواع صنایع-

 وجود تولیدکنندگان شمش مس در استان-

6 
 تولید انبوه صنایع دستی

 )رروف مسی، چاقو و....(
 شهرک های صنعتی استان

سابقه تولید صنایع دستی با کیفیت و شناخته شده در -

 استان

 تقاضای روز افزون بازار داخلی و خارجی-

تی استانشهرک های صنع تولید مفتول مسی 1  
 تقاضای تولید کنندگان استان و کشور-

 وجود تولیدکنندگان شمش مس در استان-

 شهرک های صنعتی استان تولید انواع آلیاژ زاماک 4
 وجود تولیدکنندگان شمش روی در استان-

 تقاضای صنایع مرتبط در استان و کشور-

 شهرک های صنعتی استان تولید صنایع گالوانیزه 7
 کنندگان شمش روی در استانوجود تولید-

 تقاضای صنایع مرتبط در استان و کشور-

8 
تولید صنایع غذایی و دارویی مبتنی بر 

 روی
 شهرک های صنعتی استان

 وجود تقاضا در استان و کشور-

 وجود واحدهای اکسید روی در استان-

 وجود معدن آلونیت شهرستان طارم تولید شمش آلومینیوم 9

 وجود معدن آلونیت شهرستان طارم از آلونیت تولید آلومینا 43

44 
تولید و فرآوری فلزات تزیینی و گرانبها 

 )نقره و طال(
 شهرستان های زنجان، ابهر

 و خرمدره
 ه با توجه به وجود مواد اولیه در استانایجاد ارزش افزود

 ناسب دراستانوجود معادن سیلیس با نیار و ذخیره م - شهرک های صنعتی استان سیلیکون پلی 42

45 
 از کبالت و میوم وکاد نقره استحصال
 روی و سر  پسماندهای

 شهرک های صنعتی استان
وجود مقادیر فراوان پسماندهای  حاصل از کارخانجات  -

 سر  و روی

 وجود معادن سیلیس با نیار و ذخیره مناسب در استان - شهرک های صنعتی استان متال سیلیکون 46

های صنعتی استان شهرک کاتد مس 41  وجود معادن مس در استان - 
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   یه گذاری صنایع کانی های غیر فلزیاولویت های سرما-

 پتانسیل / اولویت های مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 شهرک های صنعتی استان تولید مالت خشک 4
 وجود مواد اولیه -

 تتقاضا جهت افزایش کیفیت و استاندارد سازی مال -

2 
تولید آجرسفالی با تکنولوژی کوره 

 تونلی
 شهرک های صنعتی استان

 وجود مواد اولیه در استان -
 تقاضای بازار داخلی و خارجی -

5 
تولید کاشی و سرامیک و چسب های 

 مصالح ساختمانی
 شهرک های صنعتی استان

 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -
 تقاضای بازار داخلی و خارجی -

 شهرک های صنعتی استان تولید لعا  کاشی 6
 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -
 تقاضای واحدهای تولید کننده داخلی -

 شهرک های صنعتی استان سنگبری با تکنولوژی مدرن 1
 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -

 نیاز به افزایش بهره وری با بروزرسانی تکنولوژی تولید -

 شهرک های صنعتی استان مصالح ساختمانی سبک تولید 4
 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -

 نیاز روز بازار -

7 
تولید رروف شیشه ای رریف با 

 تکنولوژی مدرن
 شهرک های صنعتی استان

 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -
 ایجاد ارزش افزوده با تر جهت رقابت پذیری -

 شهرک های صنعتی استان هتولید الیاف شیش 8
 وجود مواد اولیه -
 نبود تولید داخلی -

 وجود مواد اولیه - شهرک های صنعتی استان تولید انواع فروآلیاژها 9

 وجود مواد اولیه )سیلیس و آهن( در استان - شهرک های صنعتی استان تولید فروسیلیس 43

 شهرک های صنعتی استان فرآوری الیاف بازالت 44
 د معادن سنگ  شه بازالتی در استانوجو -

 فرآوری و ایجاد ارزش افزوده با  -

 شهرک های صنعتی استان فرآوری خاک های صنعتی 42
 وجود معادن با کیفیت انواع خاکهای صنعتی-

 ایجاد ارزش افزوده با -

 شهرک های صنعتی استان تولید پانل های گچی خشک 45
 ناسبوجود معادن با کیفیت و ذخیره م-

 ایجاد ارزش افزوده با -

 شهرک های صنعتی استان فرآوری آهک 46

 وجود معادن آهک در استان -
 فقدان واحدهای تولید آهک هیدراته -

 نیاز در کابردهای ساختمانی، محیط زیستی و صنعتی -
 نیاز در واحدهای تولید روی و فو د -

41 
ساخت مجتمع بزرگ فرآورده های 

 سیلیس
صنعتی استانشهرک های   

 استان در اولیه مواد وجود -
 بازار در تقاضا وجود-

 شهرک های صنعتی استان کاغذ از کربنات کلسیم 44

 وجود مواد اولیه )آهک( در استان -
 جایگزین کاغذهای سلولزی -

 وجود کاربردهای خاص -
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 شهرک های صنعتی استان شمش سیلیس )قرص های سیلیس( 47

 وجود معادن متال سیلیس در استان -
 نیاز به ننوان ماده اولیه در فو د سازی و تولید  -

 سلول های خورشیدی

 بازار روز نیاز - شهرستان سلاانیه سرامیکی الیاف 48

 فعال بنتونیت 49
های ایجرود و  شهرستان

 دندی

 استان در اولیه مواد وجود -

 بازار در تقاضا وجود-

 

 ای سرمایه گذاری صنایع فلزی آهنیاولویت ه - 

 
 

 :بخش صنعت سایر اولویت های سرمایه گذاری -

 
استان درخصوص انواع سرمایه گذاری هایی که دارای تکنولوژی برتر و ارزش افزوده با تر و ایجااد زمیناه هاای صاادرات و     

این اولویت هاا باه    هش آلودگی زیست محیای باشند، نیز دارای مزیت بوده و حمایت های  زم را انجام می دهد.همچنین کا

 شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 
 

 پتانسیل / اولویت های مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

4 
انواع ورقهای فو دی با پوشش و بدون 

 پوشش
 شهرکهای صنعتی استان

 وجود واحدهای با دستی در استان-

 نبود تولید در استان-

 نیاز بازار-

ک های صنعتی استانشهر پیش ساخته تولید سازه های فلزی 2  

 وجود صنایع با دستی در استان-

 وجود تقاضا در بازار-

 ندم وجود تولید در استان-
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 عنوان طرح ردیف
محل پیشنهاد 

 اجراء
 پتانسیل / اولویت های مربوط

 تولید انواع دارو 4
شهرک های 
 صنعتی استان

 نیاز به تکنولوژی -

سانی متخصص با رتبه های نلمی با ، وجود نیروی ان -

 دانشگاه داروسازی و ...

 تولید انواع تجهیزات پزشکی - 2
شهرک های 
 صنعتی استان

 نیاز به تکنولوژی -

 وجود نیروی انسانی متخصص -

5 
ماشین سازی و تولید انواع محصو ت  -

 نیرو محرکه )به جز موتور سیکلت(

شهرک های 
 صنعتی استان

 زایش بهره وری در حوزه کشاورزینیاز به اف -

 نزدیکی به صنایع مرتبط -

 وجود صنایع پایین دستی -

6 
فیلم های چند  یه بسته بندی با  -

 تکنولوژی مدرن

شهرک های 
 صنعتی استان

 بسته بندی مواد غذایی -

 نبود تولید داخلی با تکنولوژی مدرن -

 فیلم های رادیولوژی - 1
شهرک های 
 صنعتی استان

 یاز روزن -

 نبود تولید داخلی -

 تولید الیاف کربن - 4
شهرک های 
 صنعتی استان

 وجود انواع کاربردهای صنعتی از جمله فیلتراسیون -

 ندم تولید در استان -

 تولید فیبر نوری - 7
شهرک های 
 صنعتی استان

 نیاز روز افزون کشور -

 ورق فو دی گالوانیزه - 8
شهرک های 
 صنعتی استان

 مواد اولیه و ندم تولید در استان وجود -

 تولید ورق هسته ترانس- 9
شهرک های 
 صنعتی استان

شرکت های داخلی و  ای شرکت ایران ترانسفو و سایرتقاض -

 خارجی مرتبط

 اولویت دار بودن استقرار صنایع با تکنولوژی با  در استان -

43 
خدمات فنی و مهندسی )طراحی و ایجاد  -

 شرکت(

شهرک های 
 صنعتی استان

 ارتقاء رتبه استان در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی -

وجود نیروهای متخصص در حوزه شیمی، صنایع مهندسی  -

 برق و مکانیک

44 
ایجاد و راه اندازی شهرک های صنعتی  -

 خصوصی داخلی، خارجی و تخصصی
 استان زنجان

 تقاضای با ی سرمایه گذاران -

 رساخت های مناسب در استانوجود ررفیت ها و زی -

42 
های خصوصی تولید برق ایجاد نیروگاه -

 )خورشیدی و سیکل ترکیبی(
 وجود ررفیت ها و زیرساخت های مناسب در استان - استان زنجان

45 

 محصو ت کلیه در نانو تکنولوژی از استفاده-

 های شیشه نانو، منسوجات نانو، الیاف جمله از

 ... و نقره نانو نانو،

 استان زنجان
 تقاضای روزافزون -

 وجود ررفیت ها و زیرساخت های مناسب در استان -
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 اولویت های سرمایه گذاری بخش معدن استان زنجان-2
 

 پتانسیل / مزیت مربوط محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

4 
 از سنگین فلزات کامل بازیافت واحدهای ایجاد

 ها یمکاربان، فروآلیاژ، روی پسماندهای
 (نهایی محصول و اولیه ماده)

 شهرک های صنعتی استان
 وجود مواد اولیه -

 داخلی کننده تولید واحدهای تقاضای -

2 
 مانند دراستان موجود معدنی مواد فرآوری صنایع
 تزئینی سنگهای و آهک، گچ، فلدسپات، سیلیس

 شهرک های صنعتی استان
 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -

 با  افزوده ارزش ادایج -

5 
 تکنولوژی با ساختمانی و تزیینی های سنگ فرآوری

 روز
 شهرک های صنعتی استان

 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -
 تقاضای واحدهای تولید کننده داخلی -

6 
 از برداری بهره با منیزیم فرآوری واحد احداث
 استان دولومیت معادن

 شهرک های صنعتی استان
 د مواد اولیه در استانوجو -
 با  افزوده ارزش ایجاد -

1 
 فراوری با مرتبط صنایع استقرار
 معدنی مواد برخی

 شهرک های صنعتی استان
 استان در با دستی صنایع برای اولیه مواد تولید -
 ... و نقل و حمل همچون جانبی های هزینه کاهش -

 پهنه های معدنی استان تزئینی های سنگ صادرات 4
 وجود مواد اولیه با کیفیت در استان -

 ایجاد ارزش افزوده با تر جهت رقابت پذیری -

7 
، معدنی های محدوده تفصیلی و تکمیلی اکتشاف
 تکمیلی های زنجیره دستی پایین صنایع ایجاد

 فرآوری
 پهنه های معدنی استان

 
 در گذاری سرمایه برای معدنی مواد های پتانسیل -

 اکتشاف بخش
 با  افزوده ارزش دایجا -

8 
 اولیه مواد نیکل،، فسفات، متال پلی و مس اکتشاف
 آلومینیوم تولید

 پهنه های معدنی استان
 در گذاری سرمایه برای معدنی مواد های پتانسیل -

 اکتشاف بخش

9 
اکتشاف مواد معدنی سر  و روی، سنگ آهن و 

 طال
 پهنه های معدنی استان

 در گذاری سرمایه ایبر معدنی مواد های پتانسیل -
 اکتشاف بخش

 داخلی کننده تولید واحدهای تقاضای -

 پهنه های معدنی استان بهره برداری از معادن سنگ آهن 43
 گذاری سرمایه برای معدنی مواد های پتانسیل -

 با  افزوده ارزش ایجاد -
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 اولویت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان زنجان-3
 

 سرمایه گذاری بخش شیالت اولویت های -

 

 

 

 

 

 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

1 
محصوالت  بندی بسته و فرآوری واحدهای ایجاد

 شیالتی
 ماهنشان

 ضایعات کاهش  -
 افزایش منظور به ترغیب و پسندی بازار ایجاد -

 آبزیان مصرف

 تابعه های انشهرست آبزیان خوراک و مکمل های تولید واحدهای ایجاد 2
و تامین  خرید منظور به ها هزینه در جویی صرفه -

 آبزیان خوراک

 تابعه های شهرستان فروش پایانه واحدهای ایجاد 3
 عرضه افزایش  جهت پروران آبزی تشویق -

 فروش بازارهای به تولیدی محصوالت

4 
 عرضه دپو و با توام وگردشی تفریحی مجتمع ایجاد

 (آبزیان آبی پارک)طبخ  مادهآ ماهی زنده و آبزیان
 دراستان آبزیان مصرف سرانه افزایش - تابعه های شهرستان

5 
 تولیدی واحدهای مکانیزاسیون ضریب ارتقای

 آبی سرد ماهیان
 افزایش تولید در واحد سطح - تابعه های شهرستان

 نشان ماه -طارم های داخلی استان تولید ماهیان خاویاری در آب 6
 ل پایدارایجاد اشتغا -

 ارزآوری باال -

 ایجرود -ماهنشان  تولید تجهیزات جانبی شیالتی و آبزی پروری 7

دسترسی آسان مراکز پرورشی به واحدهای  -
 تولیدکننده تجهبزات و تجهیزات به روز رسانی شده

تسریع در پشتیبانی و خدمات پس از فروش  -
 تجهیزات تولیدی در واحدهای آبزی پروری

 ایجرود -ماهنشان  -زنجان آال قزل ماهی پرورش کامل لیدتو زنجیره 8
 ایجاد اشتغال پایدار -

 ارزش آفزوده باال -
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 اولویت های سرمایه گذاری بخش باغبانی -

 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

1 

 در قالب: ها گلخانه توسعه
 ای گلخانه های مجتمع -

 صیگلخانه های شخ -
 گلخانه های کوچک مقیاس وخانگی -

 شهرستان های تابعه

شده از  کنترل محیط های به آزاد فضای محصوالت انتقال -
 نظر آفات وبیماری وبالیای طبیعی

وری در تولید)افزایش عملکرد در واحد  بهره افزایش -
 سطح(با استفاده از تکنولوژی های روز

 کاهش مصرف آب -

2 
 ارقام با موجود تباغا نوسازی و اصالح

 واصالح شده جدید
 شهرستان های تابعه

سطح با استفاده از ارقام اصالح  واحد در عملکرد افزایش -
 شده واصول جدید طراحی وکشت باغات

 آب وری بهره -
 ها نهاده بهینه مصرف -

3 
 و محمدی گل دارویی، گیاهان توسعه

 زعفران
 شهرستان های تابعه

 کم آبی به مقاوم گیاهان توسعه -
 دارویی گیاهان مصرف توسعه -

افزایش درآمدهای اقتصادی )از طریق کشت گیاهان  -
 دارویی جایگزین محصوالت زراعی کم درآمد(

 شهرستان های تابعه شیبدار اراضی در دیم باغات احداث پروژه 4
 آبی های تنش به مقاوم درختان کشت -

 اکفرسایش خ از جلوگیری و آب باران از استفاده -
 سیالب ها مهار -

 

 اولویت های سرمایه گذاری بخش توسعه بازرگانی -

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

1 
حمایت از توسعه و ایجاد شرکت های 

 بازرگانی محصوالت کشاورزی
 تابعه های شهرستان

 افزایش بازاررسانی و ارزش افزوده محصوالت کشاورزی -
 شده بخش کشاورزی تنظیم و ایجاد ثبات قیمتی محصوالت عرضه -
اصالح ، بهبود ، تسهیل و تسریع در امور بازرگانی داخلی و خارجی  -

 عرضه محصوالت کشاورزی

2 
پیگیری به منظور ایجاد زنجیره های عرضه 

 محصوالت کشاورزی
 تابعه های شهرستان

 افزایش بازاررسانی و ارزش افزوده محصوالت کشاورزی -
 کشاورزیشده بخش  تنظیم و ایجاد ثبات قیمتی محصوالت عرضه -

 مدیریت مزرعه تا سفره و صادرات محصوالت کشاورزی -

3 
پیگیری جهت ایجاد باراندازها و میادین میوه 
 و تره بار عمده فروشی محصوالت کشاورزی

 شهرستان های تابعه
 عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی -

 کاهش زنجیره واسطه گری در عرضه محصوالت کشاورزی -
 محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات  تسریع در بازار رسانی -
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 اولویت های سرمایه گذاری بخش دام -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

 افزایش تولید شیر و گوشت قرمز - شهرستانهای تابعه طرح های  پرورش گاو شیری 1

2 
وسفند افشاری و بزداشتی طرح های  پرورش گ

 )اصالح شده(
 افزایش تولید گوشت قرمز گوسفندی - تابعه شهرستانهای

 افزایش اشتغال و  تولید پیله کرم ابریشم - تابعه شهرستانهای طرح های نوغانداری  صنعتی 3

 ای کوچکافزایش اشتغال و جذب سرمایه ه - تابعه شهرستانهای و مشاغل خانگی های کوچک روستایی طرح 4

5 
طرح پرورش پرندگان زینتی در قالب نظام تولید 

 خوشه ای )زنجیره ارزش(
 کوچک های سرمایه جذب و اشتغال افزایش - تابعه شهرستانهای

 پرورش مرغ تخمگذار 6
شهرستان های ماهنشان 
 خدابنده، طارم و ایجرود

 افزایش تولید تخم مرغ صنعتی -

 پولت تولید افزایش - تابعه نهایشهرستا پولت تخمگذار مرغ پرورش 7

 پرورش شتر 8
مناطق مستعد شهرستان های 

 زنجان، طارم و خدابنده
 افزایش تولید گوشت قرمز -

 پرورش مرغ گوشتی 9
های تابعه بجز  شهرستان

 طق پر خطرامن
 افزایش تولید گوشت مرغ

 پرورش بوقلمون گوشتی 11
های تابعه بجز  شهرستان

 طق پر خطرامن
 بوقلمونتولید گوشت  افزایش
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 اولویت های سرمایه گذاری بخش صنایع دستی و گردشگری استان زنجان -4
 

 گذاری استان در بخش گردشگری اولویت های سرمایه -

 پتانسل / مزیت مربوطه محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

4 

 نمونه مناطق در گذاری سرمایه

 نمونه مناطق جمله از گردشگری

 کتله غار، سلاانیه، گالبر، امند، وازنگگا

 زنجانرود مناقه حاشیه و شیت قلعه، خور

، المللی بین ساوح در ررفیت برحسب... 

 استانی و ملی

شهرستان های زنجان، سلاانیه، 

 ایجرود، خدابنده و طارم 
 توسعه گردشگری مناطق پتانسیل های مناسب جهت-

2 

 خدمات های مجتمع توسعه و ایجاد

 محورهای طول در راهی بین یرفاه

 استان مواصالتی و گردشگری

 پیرو استان راه های حاشیه در

 کل اداره اصولی موافقت

 ای جاده نقل و حمل و راهداری

 افزون روز تقاضای-

 کمبود مجتمع های بین راهی در محورهای مذکور-

5 

 نمران های پروژه در گذاری سرمایه

 های مجتمع ساخت جمله از شهری

 تفریحی-رفاهی و ریتجا

 تابعه های شهرستان کلیه
ررفیت مناسب تعریف پروژه های مذکور به نسبت  -

 جمعیت

6 

 در ستاره 1 و 6 درجه با هایی هتل احداث

 های مشوق از مندی بهره با  استان ساح

 گذاری سرمایه

 تابعه های شهرستان کلیه
کمبود هتل در استان به تناسب توسعه بخش های  -

 مختلف

 گردیتوسعه بوم  - تابعه کلیه شهرستان های بوم گردی های اقامتگاه احداث 1

 های تابعه  کلیه شهرستان ایجاد اقامتگاه های سنتی  4
 ا حفظ بافت تاریخی شهری

ا تمایل گردشگران برای اقامت در بناهای ارزشمند 

 تاریخی  با سبک زندگی قدیم

7 

ایجاد مجمونه های گردشگری 

یرایی( در کنار جاذبه های )اقامتی و پذ

 تاریخی و طبیعی استان

 کل ساح استان
توسعه زیر ساخت ها و کمک به ایستایی و ماندگاری 

 گردشگری
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 استان دستی صنایع زیربخش در گذاری سرمایه های اولویت -

 
 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

4 

 جهت دستی صنایع های بازارچه و ها شهرک ایجاد

 مصرف بازارهای به صنعتگران تولیدات مستقیم نرضه

   در پشتیبانی و فنی خدمات، ها مشوق از مندی بهره با

 مختلف های حوزه

 تابعه های شهرستان کلیه

 ایجاد ارزش افزوده با -

وجود صنایع دستی با کیفیت در -

استان وشناخته شده در ساح ملی 

 و بین المللی

 تابعه های شهرستان کلیه دستی صنایع ایکارگاه ه ایجاد 2
 ایجاد ارزش افزوده با -

 روز افزون  تقاضای-

 تابعه های شهرستان کلیه دستی صنایع دائمی های فروشگاه ایجاد 5

 تقاضای روز افزون-

نیاز جهت نرضه صنایع دستی -

 استان

 تابعه های شهرستان کلیه دستی صنایع و صادرات بندی بسته 6

ایع دستی با کیفیت وجود صن -

در استان جهت صادرات با بسته 

 بندی متناسب با سالیق بین المللی

 تابعه های شهرستان کلیه دستی صنایع های خانه ایجاد 1
 دستی صنایع ترویج و توسعه ا

 استان بومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


