
 مساحت و جمعیت استان قزوین

کیلومتر مربع 62315مساحت:  

هزار نفر 262میلیون و  1جمعیت:   

:تقسیمات کشوری  

و آوج شهرستان شامل: قزوین،تاکستان،بوئین زهرا،آبیک،البرز 6  

دهستان با مرکزیت شهر قزوین 46بخش و  19شهر، 25  

 پتانسیل ها و قابلیت های استان قزوین

سیاسی و اقتصادی شده است نزدیکی به پایتخت کشور که منجر به امنیت -  

وجود زیرساخت های برق،آب،گاز و ارتباطات -  

وجود اقلیم متنوع،منابع آب و خاک مستعد برای فعالیت های کشاورزی -  

وجود نیروی کار متخصص و فنی با تجربه -  

بناییشهرک و ناحیه صنعتی با امکانات کامل زیر  15وجود  -  

برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی به عنوان پیوند دهنده استان های شمال و غرب با مرکز کشور و برخورداری از  -

 شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی توسعه یافته

و در بخش های صنایع شیمیایی،کانی های غیر فلزی،صنایع غذایی و صنعت خودرو سازی وجود مزیت های باالی تولید  -

 قطعات

ساله 9000وجود منابع طبیعی متنوع و قدمت تاریخی  -  

 مزیت های تجاری استان قزوین

بهرمندی از وجود گمرک فعال و مجهز به فناوری های پیشرفته گمرکی در جوار شهر صنعتی البرز -  

برخورداری استان از زیربنای سازمان یافته شبکه های جاده ای حمل و نقل ریلی -  



ورداری از فرودگاه مرکز خدمات کشاورزیامکان برخ -  

برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، به گونه ای که قزوین پیوند دهنده استان های شمال و غرب با مرکز کشور و نیز  -

 در مسیر راه های شمال جنوب ،شرق غرب و مسیر های ارتباطی بین المللی قرار دارد

توجه به گستردگی شبکه بانکی )خصوصی و دولتی( و شرکت های بیمه ایتوسعه یافتگی بازار های مالی با  -  

تنوع در محصوالت صادراتی استان از جمله صادرات محصوالت شوینده،کاشی و سرامیک،ورق گالوانیزه،محصوالت  -

 غذایی،کشاورزی و ...

 قابلیت های و توانمندی های بخش گردشگری و توریسم استان قزوین

بناهای تاریخی کشور را شامل می شود در این زمینه در رتبه نخست  %12از هزار اثر تاریخی که قزوین با ثبت بیش 

بطوریکه وجود بناهای تاریخی متعدد در استان قزوین از جمله: عمارت کاله فرنگی،سردر عالی  کشوری قرار دارد.

و غیره این استان را برای  در منطقه الموت قاپو،آرامگاه حمداله مستوفی،حمام شاه عباس، بازار قیصریه، قلعه حسن صباح

گردشگران جذاب و دیدنی نموده است. همچنین از نظر طبیعی نیز به دلیل وجود رودخانه های پر آب، قله های زیبا و 

 مشهور، چشمه های آب گرم، حیات وحش و پوشش گیاهی غنی دارای طبیعتی زیبا می باشد.

 

 

 


