
 فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه و طرح توسعه -1

 خدابنده ایجرود ابهر  نمایندگان استان رابطین استان  عنوان دستگاه -ردیف 

1 
سازمان جهاد 

 کشاورزی

 سمیه مصطفوی گلناز حدادی نام و نام خانوادگی
 

 اکبر طیبی امیر بازرگان سحر نقیلو

 22102400992 22100412090 شماره تماس همراه
00109092 

 22100402104 
9091221-0 

22101400049 
01900044 

22109411994 
04000292 

0 
سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت

     حبیب اله عباسی  نام و نام خانوادگی

 شماره تماس همراه
 22120419101 

00144019 
    

0 
اداره کل میراث 

صنایع فرهنگی، 
 دستی و گردشگری

 معصومه شیری لاله عبدی کیا مهدی باقری  حسین خمسه ای مریم عباسی نام و نام خانوادگی

 22129491290 22120200211 شماره تماس همراه
00200030 

 22109419144 
09009922 

22109419909 
01900144 

22104400411 
04002101 

4 
دفتر هماهنگی امور 

 اقتصادی

       م خانوادگینام و نا

       شماره تماس همراه

 دفتر امور روستائی 9
       نام و نام خانوادگی

       شماره تماس همراه

1 
شرکت آب منطقه 

 ای

 نام و نام خانوادگی
 مهدی تیموری 

 امید نصیری
 

   

 شماره تماس همراه
 22100419909 

22109404900 
    

 

 



 و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه و طرح توسعه )دنباله( فهرست نمایندگان استانی -1

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

 سازمان جهاد کشاورزی 1
 محبتعلی عجملو سعید حیدری حمیدرضا عسگری محمد حسن قدیمی علی محمدی

22101412011 
09009902 

22103931103 
00109400 

22109441201 
09300133 

22100401110 
00300942 

22100401239 
01000293 

0 
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

     

     

0 
اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و گردشگری

 عابدین صفائی نسب ابراهیم محمدی پروانه عسگری فرهاد نعمتی آذر داود آبیان

22109403119 
09909113 

22103410242 
00012022 

22104412404 
09300942 

22109404130 
00300219 

22121441232 
01000490 

 دفتر هماهنگی امور اقتصادی 4
     

     

 دفتر امور روستائی 9
     

     

 شرکت آب منطقه ای 1
     

     

 

 



 و طرح توسعه فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه -0

 خدابنده ایجرود ابهر نمایندگان استان رابطین استان  عنوان دستگاه -ردیف 

9 
اداره کل حفاظت 

 محیط زیست

 رقیه پرچیانلو نام و نام خانوادگی
 سید رضا مدنی حامد تقی بیگلو محمدهادی کاظمی مریم باقری غزل منزوی

 22109419191 شماره تماس همراه
22100411449 

 090داخلی  0-00941220
22109400190 

 

09019290 
22100400910 

 
01900334 

22109420299 
04012922 

22199993121 

3 
دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و 

 درمانی

     اکرم کاوندی نام و نام خانوادگی

     22109412990 شماره تماس همراه

2 
شرکت آب و فاضلاب 

 روستائی 

 ادگینام و نام خانو
 علی سهرابی 

 مسعود قاسملو حبیب سهرابی علیرضا جماعت لیدا سلمانیان

 شماره تماس همراه
 22104411219 

22109411404 
00412149 

22121901119 
09010232 

22220999201 
01900202 

22109491440 
04002239 

 اداره کل منابع طبیعی 12
 حجت اله گنج خانلو مهدی عینلو اسماعیل دودانگه وبهروز گنج خانل مسعود رسولی نام و نام خانوادگی

 22100404929 22101414390 شماره تماس همراه
00999211 

22100402190 
09093222 

22103990932 
01900022 

04000222 
04000222 

11 
اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

10 
ه کل ارتباطات و ادار

 فناوری اطلاعات

     سعید بابایی نام و نام خانوادگی

     22094112192 شماره تماس همراه

 

 



 )دنباله( فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه و طرح توسعه -0

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

 اره کل حفاظت محیط زیستاد 9
 محرمعلی عزیزی غلامرضا عباسی غزل منزوی علی آذری توکل سلیمانی

09901212 
22120990904 

00994292 
22109409312 

 009داخلی  0-0094122
22100411449 

00300121 
22121412349 

01000090 
22109404139 

3 
دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی و درمانی

     

     

 شرکت آب و فاضلاب روستائی  2
 محمدرضا یاوری علی نیری حسن اسکندری فرهاد خداوردی حسین قربانی منفرد

22129491414 
09909000 

22104410124 
00994111 

22129043029 
09304949 

22120499000 
00304940 

22109902919 
01000902 

 اداره کل منابع طبیعی 12
 هادی زینعالی محمد نصیرا ریور حیدریف علی محمدی مهدی صمدی

22109401900 
09900002 

22120419194 
00999210 

22122942100 
09304344 

22102031003 
00300144 

22124321012 
01000902 

11 
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

     

     

10 
اداره کل ارتباطات و فناوری 

 اطلاعات

     

     

 

 



 نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه و طرح توسعهفهرست  -0

 خدابنده ایجرود ابهر نمایندگان استان رابطین استان  عنوان دستگاه -ردیف 

10 
اداره کل راه و 

 شهرسازی

     داود نظری نام و نام خانوادگی

     22109409920 شماره تماس همراه

 شرکت گاز 14
 شادی لشکری نام و نام خانوادگی

     علی جان داودنیا

 22109409222 شماره تماس همراه
22133019331     

19 
شرکت توزیع نیروی 

 برق

     تابان معبودی نام و نام خانوادگی

     22100404202 شماره تماس همراه

 صندوق کارآفرینی امید 11
      نام و نام خانوادگی

      س همراهشماره تما

19 
دبیرخانه شبکه بانکی 

 استان

      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

13 
دفتر جذب و حمایت از 

 سرمایه گذاری

     مینا باقری نام و نام خانوادگی

     22104402410 شماره تماس همراه

 

 



 فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه و طرح توسعه )دنباله( -0

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

 اداره کل راه و شهرسازی 10
     

     

 شرکت گاز 14
     

     

 شرکت توزیع نیروی برق 19
     

     

 دوق کارآفرینی امیدصن 11
     

     

 دبیرخانه شبکه بانکی استان 19
     

     

13 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه 

 گذاری

     

     

 



 

 در مطالعات برنامه و طرح توسعه  فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی -4

 خدابنده ایجرود ابهر استان نمایندگان رابطین استان  عنوان دستگاه -ردیف 

12 
دفتر امور  اجتماعی و 

 فرهنگی استانداری

      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

02 
سازمان مدیریت بحران 

 استانداری

     مهدی حسنلو نام و نام خانوادگی

     22109411421 شماره تماس همراه

 نیروی انتظامی   01
      ادگینام و نام خانو

      شماره تماس همراه

00 
اداره نوسازیی، توسعه و 

 تجهیز مدارس

     لیلا ابراهیمی نام و نام خانوادگی

     22101410934 شماره تماس همراه

 شرکت برق منطقه ای 00
      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

 اداره آموزش و پرورش 04
     حسین یارمحمدی ادگینام و نام خانو

     22121491002 شماره تماس همراه

 



 فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی در مطالعات برنامه و طرح توسعه )دنباله(د -4

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

12 
دفتر امور  اجتماعی و فرهنگی 

 استانداری

     

     

02 
سازمان مدیریت بحران 

 استانداری

     

     

 نیروی انتظامی   01
     

     

00 
اداره نوسازیی، توسعه و تجهیز 

 مدارس

     

     

 شرکت برق منطقه ای 00
     

     

 اداره آموزش و پرورش 04
     

     

 



 

 در مطالعات برنامه و طرح توسعه  های اجرائیفهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه  -9

 خدابنده ایجرود ابهر نمایندگان استان رابطین استان  عنوان دستگاه -ردیف 

 شرکت مخابرات  09
      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

 سازمان هواشناسی 01
     پگاه ملایی نام و نام خانوادگی

     22100402394 شماره تماس همراه

09 
راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

 آقای عشقی نام و نام خانوادگی
     فاطمه اژدری

 22129329499 شماره تماس همراه
22102430049     

03 
کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(

     محمدعلی قهرمانی نام و نام خانوادگی

     22031099499 شماره تماس همراه

02 
اوقاف و امور  سازمان
 خیریه

      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

 سازمان تعاون روستایی 02
     مریم سادات اردهالی نام و نام خانوادگی

     22104412141 شماره تماس همراه

 



 

 )دنباله(ه در مطالعات برنامه و طرح توسع فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی -9

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

 شرکت مخابرات  09
     

     

 هواشناسی سازمان 01
     

     

09 
راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای

     

     

 کمیته امداد امام خمینی )ره( 03
     

     

 اوقاف و امور خیریهسازمان  02
     

     

 تعاون روستاییسازمان  02
     

     

 



 

 در مطالعات برنامه و طرح توسعه فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی -1

 خدابنده ایجرود ابهر نمایندگان استان رابطین استان  عنوان دستگاه -ردیف 

 سازمان بهزیستی 01
     یمریم جعفر نام و نام خانوادگی

     22109429012 شماره تماس همراه

 سازمان تامین اجتماعی 00
     رقیه محمدی نام و نام خانوادگی

     22123409013 شماره تماس همراه

00 
سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای 

     محمد رحمتی نام و نام خانوادگی

     22121404299 شماره تماس همراه

 الیاتیسازمان امور م 04
     مییسعید شیخ کر نام و نام خانوادگی

     22101410224 شماره تماس همراه

 سازمان ثبت احوال 09
 فریده محمدیان نام و نام خانوادگی

     عفت مرادی

 22121442914 شماره تماس همراه
22120394199     

01 
شرکت شهرک های 

 صنعتی

     اصغر جمالی نام و نام خانوادگی

     22109411101 شماره تماس همراه

 



 

 )دنباله(در مطالعات برنامه و طرح توسعه  فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی-1

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

 بهزیستی سازمان 01
     

     

 سازمان تامین اجتماعی 00
     

     

00 
آموزش فنی و حرفه سازمان 

 ای 

     

     

 امور مالیاتی سازمان 04
     

     

 ثبت احوال سازمان 09
     

     

 شرکت شهرک های صنعتی 01
     

     

 



 در مطالعات برنامه و طرح توسعه فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی دستگاه های اجرائی -9

 خدابنده ایجرود ابهر نمایندگان استان رابطین استان  هعنوان دستگا -ردیف 

 شعب بانک ملی 09
     رضا پناهی نام و نام خانوادگی

     22100410902 شماره تماس همراه

03 
سوادآموزی اداره کل 

 آموزش و پرورش

      نام و نام خانوادگی

      شماره تماس همراه

 بانک کشاورزی 02
     آرش روحانی دگینام و نام خانوا

     22100411139 شماره تماس همراه

 اداره کل فرهنگ و ارشاد 42
     ملیحه علی گو زنجانی نام و نام خانوادگی

     22103410122 شماره تماس همراه

 جوانانورزش و  41
 شمسی زلف خانی نام و نام خانوادگی

     مریم رومی

 22121402239 شماره تماس همراه
22109409212     

40 
ورده شرکت پخش فرآ

 های نفتی

     سحر سلمانیون نام و نام خانوادگی

     22100412212 شماره تماس همراه

 



 

 )دنباله(در مطالعات برنامه و طرح توسعه  دستگاه های اجرائی فهرست نمایندگان استانی و شهرستانی-9

 ماهنشان طارم سلطانیه زنجان خرمدره عنوان دستگاه -ردیف 

 شعب بانک ملی 09
     

     

03 
سوادآموزی اداره کل آموزش و 

 پرورش

     

     

 بانک کشاورزی 02
     

     

 اداره کل فرهنگ و ارشاد 42
     

     

 جوانانورزش و  41
     

     

40 
ورده های شرکت پخش فرآ

 نفتی

     

     

 


