


ع طبیعی هدف توزیع بهترجمعیت با توجه به منابآمایش سرزمینی نوعی نظام برنامه ریزی، با:آمایش➢

.است” فعالیت های اقتصادی“و 

ه اهداف، برنامه آمایش استان سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموع: آمایش استان ➢

تان اس( عمومی، خصوصی و تعاونی)راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی بخش های دولتی و غیردولتی 

.  گیردرا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در بر می



....اصلیفایلمطالب این بخش درادامه

:هدف از تهيه برنامه آمایش استان➢





شور و ارتقاء مطالعات آمایش سرزمین در نیل به توسعه پایدار و به منظور بر قراری عدالت فضایی در پهنه جغرافیایی ک➢
همزمان با سایر استان های کشور مطالعات تدوین برنامه آمایش استان زنجان١٣٨٥سطح برنامه ریزی کشور از سال 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ٧٢با هدایت مرکز ملی آمایش سرزمین و مبتنی بر بند ج ماده 
فرهنگی کشور به عهده مسولین و دست اندر کاران اجرایی استان زنجان نهاده شد و موضوع در دست کار شورای

هایی از برنامه ریزی و توسعه ، کار گروه مطالعات ، دستگاه های اجرایی استان مسول مطالعه و تحلیل بخش یا بخش
.این مطالعات گردیدند

ا تشكیل عالوه بر این به منظور ارتقاء سطح مطالعات و استفاده از تجارب علمی متخصصین دانشگاهی طی قراردادی ، ب➢
ه از گروه خدمات مشاور ذیربط دانشگاه زنجان در قالب ساز و کار مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، مجموع

ایت بی شك این تالش بدون مشارکت ، حم. صاحب نظران دانشگاهی ، دستگاه های هدایت مطالعات را عهده دار شدند
دامه ، درایت و همدلی بانیان اصلی طرح به ویژه مسولین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و در ا
ان که در معاونت و برنامه ریزی استانداری زنجان ، دانشگاه زنجان و دیگر مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی است

.اجرای این طرح سهیم بوده اند به ثمر نمی رسید



یاصلفایلدربخشاینمطالبادامه





سرزمین تنسی واقع در مشرق آمریكای شمالی ➢

.به صورت یكی از ایالت های ایاالت متحده آمریكا درآمده است١٧96از سال ➢

کیلومتر مربع١094١٢: وسعت ➢

میلیون نفر6بیش از : جمعیت ➢

ممفیس: ناشویل                 شهر مهم : پایتخت ➢

گرفتاری به بحران فقر و بیكاری: ١9٣0دهه ➢

tenneessee)تاسیس سازمان عمران دره تنسی : ١9٣٣سال ➢ valy authority )به دستور رئیس جمهور وقت آمریكا

.یكی از موفق ترین مدیریت توسعه محلی و آمایش منطقه ای در جهان معرفی شده است❖



...ادامه مطالب این بخش در فایل اصلی➢



ایالت تنسی استان زنجان

مطالب جدول در فایل اصلی مطالب جدول در فایل اصلی سازمان متولی انجام طرح

مطالب جدول در فایل اصلی مطالب جدول در فایل اصلی سال انجام طرح

مطالب جدول در فایل اصلی مطالب جدول در فایل اصلی

از انجام طرحهدف

مطالب جدول در فایل اصلی مطالب جدول در فایل اصلی وجه تشابه


