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 هاي اجرایی :روساء و مدیران کل محترم دستگاه

 اعضاي اصلی:* 

  -  اطالعات   - میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري   -امور اقتصادي و دارایی    - صنعت، معدن و تجارت    -  استانداري امور بانوان
 -   بسیج سازندگی -کمیته امداد امام (ره)  -   و فناوري اطالعات ارتباطات  -  امورمالیاتی - جتماعیتعاون، کار و رفاه ا -جهاد کشاورزي

  - اتـاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي   –   بهزیستی  – گمرك  -  آمـوزش و پـرورش -   (بانک سپه) هاشوراي هماهنگی امور بانک 
  کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان - یس شوراي اسالمی استان ری- اصناف  اتـاق –اتـاق تعاون  

  اعضاي مدعو:* 
  - بنیاد مسکن -هـاي صنعتی شهرك  -  گذاري)جذب و حمایت از سرمایـه -امور روستایی - دفاتر استانداري (هماهنگی امـور اقتصادي

    -   ايبرق منطقه -توزیع نیروي برق  -  ايآب منطقه -استاندارد   -راه و شهرسازي  -   درمانی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
  -ايآموزش فنی و حرفه- نوریام دانشگاه پ -زیست محیطحفاظت    -شرکت گاز  - هاي نفتیشرکت پخش فرآورده -استانآب و فاضالب 

  –ورزش و جوانـان   -اجتمـاعی  تـامین   -  منطقـه سـپاه    -  قیدار يشهردار  -  در استان مسلح   تیبانی نیروهاينماینده وزیر دفاع و پش
  غله و خدمات بازرگانی   –اوقاف و امور خیریه 

  ؛ با سالم  و ا��رام
 دهمین ستادشانز سهصورتجل ند سوم مصوباتبحیه الوسیله اصبدین   14/10/1398مورخ  589530مه شماره پیرو نا        
  :گرددبراي استحضار ارسال میزیر به شرح ، دابندهخاقتصاد مقاومتی استان مشترك با شهرستان  اندهیفرم

رود و مرکزي شهرستان خدابنده با اعمال اصالحات مطرح شده (در رود، سجاسهاي افشار، بزینهگزارش سنتز مطالعات بخش -
 دابندهخ ن جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی مشترك استان و شهرستانشانزدهمی

اي با حضور فرماندار و ریزي شهرستان خدابنده) به تصویب رسید و مقرر شد گزارش در جلسهبا حضور اعضاي کمیته برنامه
رود و مرکزي شهرستان خدابنده و نمایندگان محترم سازمان مدیریت و رود، سجاسهاي افشار، بزینهبخشداران محترم بخش

رعایت اصالحات طرح شده مورد تایید قرار گیرد.  اب کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مطرح وو اداره استان ریزيبرنامه
کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی موید تیم نظارت به ادارهو اند گزارش یادشده را با اعمال نظرات اصالحی مهندسین مشاور مکلف

  استان ارایه نمایند.
  
  

     
  

  رونوشت: 
  جناب آقاي دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان براي استحضار -   
  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي سیدعلی موسوي امام جمعه محترم قیدار براي استحضار -
  جناب آقاي دکتر بیگدلی نماینده محترم مردم شریف شهرستان خدابنده در مجلس شوراي اسالمی براي استحضار -
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  جناب آقاي دکتر نیک سرشت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري زنجان براي استحضار -
  ن براي استحضارجناب آقاي دکتر سلطانی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري زنجا -
  جناب آقاي مرزبان مشاور و مدیرکل محترم حوزه استاندار براي استحضار-
  جناب آقاي بیگدلی فرماندار محترم شهرستان خدابنده براي استحضار -
  کل محترم بنیاد مسکن استان براي استحضارجناب آقاي مهندس صنعتی منفرد مدیر -
  اي مسلح براي استحضاردفتر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروه-

 


