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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) ها شوراي 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

    -               اي برق منطقه - توزیع نیروي برق  -  اي آب منطقه -استاندارد   -راه و شهرسازي  -   درمانی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 

  -                   اي آموزش فنی و حرفه- نور یام دانشگاه پ -            زیست  محیط حفاظت    -  شرکت گاز  - هاي نفتی شرکت 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

آقاي  که به ریاست جناب دابندهخی استان مشترك با شهرستان اقتصاد مقاومت اندهیفرم دهمین ستادشانز سهصورتجلپیوست  به      

  گردد. شد براي استحضار ارسال میبرگزار  دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان
 

  

  

  
   

  

  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 -

  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 استحضار جناب آقاي مهندس صنعتی منفرد مدیر -

  اي مسلح براي استحضاردفتر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروه-
 



  دستور جلسه: –لف ا

 شهرستان خدابنده ییروستا یهامنظومه داریو طرح توسعه پا ییزاو اشتغال یبرنامه توسعه اقتصاد نییو تب یبررس -1

 موارد ریسا -2

 مذاکرات جلسه: –ب 
شانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان خدابنده با دستور 

سعه اقتصادی،  شتغالکار برنامه تو سعه پایدار منظومه زاییا ستاییی هاو طرح تو ساعت  رو ستان زنجان در  شنبه مورخ  10:30ا روز چهار

شهرستان خدابنده به ریاست جناب آقای دکتر حقیقی استاندار  ریزیبرنامهر مدعوین و اعضای محترم ستاد و کمیته با حضو 27/09/1398

 خدابنده تشکیل شد. شهرستان ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سالن جلسات فرمانداری  رییسمحترم زنجان و 

  ریزی برنامهمحترم سههازمان مدیریت و  رییساتی از کالم اهلل مجید، جناب آقای دکتر طهماسههبی یآ پس از تالوت جلسههه ابتدایدر 

تاد و سایر مدعوین و تقدیر از دساستان زنجان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن عرض خیر مقدم به اعضای ست

صاد سعه اقت سند برنامه تو ستند به گزارش  شتغالاندکاران مطالعات، م سعه پایدار منظومه زاییی، ا ستاییی هاو طرح تو ستان  رو ا

   :به نکات زیر اشاره نمودند زنجان

 شم و بند ح ماده  27بند الف ماده  1زمان جزء اجرای هم ش ستندات  194قانون برنامه  شده در م قانون برنامه پنجم )تنفیذ 

 رود و مرکزی شهرستان خدابندهرود، سجاسی افشار، بزینههابخشنتایج با مضمون برنامه و نقشه راه  ارایه برنامه ششم( و

 جاد اشتغال در روستاهاایگذاری موثرتر واستفاده مناسب از منابع محدود با سرمایه 

  ،صادی سعه اقت شتغالمطالعات برنامه تو سعه پایدار منظومه زاییا ستاییی هاو طرح تو ستان زنجان در حکم الیه رو از  ایا

 مطالعات آمایش است که بعد از مطالعات آمایش استان و شهرستان به مورد اجرا درآمده است.

 های از چهره شهرستانزدایررسی و رفع مشکالت و محرومیتبرگزاری جلسات شهرستانی اقتصاد مقاومتی با رویکرد ب 

 ی تامین و های جدید، توجه به زنجیرههاارتروش تولید، آموزش مه بودوری، بهاصهههالح و احیای نظام تولید، بهبود بهره

 ن مطالعه است.ای تولید و خروج از تک محصولی از دستاوردهای

 شهرستان خدابنده قرار خواهد گرفت.  اجراییی هان مطالعه در دستور کار فرمانداری و دستگاهای نتایج کابردی 
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 زنجان استاندار محترم

 مه:ناتاریخ دعوت

25/09/1398 

 نامه:شماره دعوت

544353 



  ستان سوم جمعیت ا ستایییک  ست و رو شتغال ب 30 مچنینه ا صد ا صد 20 ا حدوددر ستان مربوط به  در ارزش افزوده ا

 تعلق دارد. روستاییبخش کشاورزی است و سهم عمده آن به جامعه 

 ی کشهههاورزی، ارتقای کیفیت تولیدات، بازاریابی با رویکرد صهههادرات هافنی و فناوری در فعالیتتوجه به کاربسهههت دانش

 دهد.مین مطالعه را تشکیل ای یهابرخی از مشخصه، حفظ جمعیت و آبادانی در روستاها زاییاشتغالمحوری، 

 شتغال صادی، ا سعه اقت سند برنامه تو سعه پایدار منظومهزایگزارش  ستاییی های و طرح تو شار، بزینههابخش رو رود، ی اف

ی شهرستانی هارود و مرکزی شهرستان خدابنده  حاصل تالش مهندسین مشاور و همکاری مقامات محلی، دستگاهسجاس

 باشد. میو استانی، فرمانداری، بخشداری و تیم نظارت 

 باشد.میی پیشنهادی هانظر مطالعه و برنامه مدسازی کلیه عوامل دخیل در رشد و توسعه روستا آموزش و توانمند 

 با استفاده از گری در امر آموزش و همچنین اجرای نتایج و دستاوردهای کاربردی مطالعه، هیلگیری از خدمات تسبهره

ی هابه تامین اهداف برنامه روستامی ی میدانی دهیاران و شوراهای اسالهاموجود و مشارکت اجراییی هاسازمان و ظرفیت

 نماید.میپیشنهادی کمک 

  ر ن مطالعات هستند و در کنار مشارکت در سایایاز جمعیت مولد جامعه، از مخاطبین اصلی در میبه عنوان نی روستاییزنان

 ی خواهند داشت.یسزاو از جمله صنایع دستی، در رونق بخشی به اشتغال خانگی نقش به هافعالیت

 شرکتبهره شبرد فعالیتی دانشهاگیری از  ستا  هابنیان در پی صه رو سعه در میدر عر شد و تو شی به ر شتاب بخ تواند در 

 موثر باشد.  روستاییجوامع 

 دارد. ایجداگانه اجراییگانه استان برنامه ی هجدههاهرکدام از بخش 

 شهرستانی و استانی  اجراییی هاروستاها و دستگاه می، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسالهادر اجرای برنامه

 اهتمام خواهند داشت.

  شود.میاز پشنهادات در راستای اصالح و تکمیل مطالعات استقبال 

 ابع شهرستان مورد توجه باشد.     در تخصیص من هالویتوا 

 سعه اق ارایه سند برنامه تو شتغالصادی، تپاورپوینت گزارش  سعه پایدار منظومه زاییا ستاییی هاو طرح تو شار، بزینهی افهابخش رو

 چشم انداز سامان ریزیبرنامهرود و مرکزی شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور رود، سجاس

 شهرستان خدابندهی مطالعه هاگزارش 

  سعه اقتصادی و شتغالبرنامه تو ستایی زاییا ستان خدابنده )موضوع جزء هابه تفکیک بخش رو شهر  27بند الف ماده  1ی 

 قانون برنامه ششم(

  قانون برنامه پنجم( 194ی شهرستان خدابنده )موضوع بند ح ماده هابه تفکیک بخش روستاییطرح توسعه پایدار منظومه 



  سعه اقتصادی، سند برنامه شتغالتو سعه  زاییا ستاییمه پایدار منظوو طرح تو ستانها، به تفکیک بخشرو شهر خدابنده  ی 

 گیر استان(ساز و تصمیم)برای طرح، تایید و تصویب در مجامع تصمیم

 سعه هاگزارش سند برنامه تو صادیی  شتغال، اقت سعه پایدار منظومه زاییا ستایی هایو طرح تو ی هاتفکیک بخشبه رو

 باشند.می( قابل دسترس www.abepi.irشهرستان خدابنده در سایت مطالعات در آدرس )

  استقابل دسترس  یادشدهشده نیز در آدرس  ارایهپاور پوینت. 

  شاور  ارایهپس از سین م سوی مهند شم ریزیبرنامهگزارش مطالعات از  سامان و اعالم چ سوی انداز  صالحی و تکمیلی از  نظرات ا

ه فرماندار محترم شهرستان خدابند جناب آقای بیگدلیتوسط  طرح شدهو تبیین فرازهای مطالب  اجراییی هامدیران محترم دستگاه

سبیو  سازمان مدیریت و  رییس جناب آقای دکتر طهما ستان زنجان و جمع ریزی برنامهمحترم  شدهبندی مباحث ا سوی  طرح  از 

 عمل آمد. استاندار محترم زنجان در موارد زیر اتخاذ تصمیم به آقای دکتر حقیقی جناب

 )نظرات اصالحی و تکمیلی( شدهطرحمباحث 

 ی عمرانی و فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در بخش افشار شهرستان خدابنده.هاگزارش از تالش ارایه -1

شاور  -2 سین م ستان خدابنده با مهند شهر شاورزی  سه جهاد ک سامان به منظورکنترل  ریزیبرنامهبرگزاری مجدد جل شم انداز  چ

 جه به آگرو اکوتوریسمپیشنهادات اصالحی بخش کشاورزی و تو

 باشدمیاعتقاد راسخ و اقتصاد قوی از نکات مهم در مسیر پیشرفت و آبادانی شهرستان  -3

 ش افشار، از منابع آبی سد تالوارویژه بخهب به تامین تقاضای شهرستان خدابنده ایآب منطقه توجه و پیگیری شرکت -4

ستقبال اتاق بازرگان -5 شاورز معادن و یع،صنا ی،ا سط انجمن تابعه و کم ارایهزنجان از  یک سیونخدمات تو ص ی ص به  یربطذ یتخ

از  یربطمهم حسب درخواست مراجع ذ نای ان خدابنده.پوشاک شهرست یدتول یرهزنج یریگفرش و شکل یداتدر تول یبرند ساز

 الزم قرار خواهد گرفت. یگیریو پ یمورد بررس ان،در اتاق زنج مربوط یسیونانجمن و کم یسو

صنایع تبدیلی، مقاوم -6 سعه  سکن تو ستاییسازی م صیص آب به طرحرو شاورزان و تغییر الگوی ها، تخ شاورزی، آموزش ک ی ک

 باشد. میعمل آمده در شهرستان خدابنده و اقدامات به هاتوریسم با کشاورزی از دغدغهکشت و تلفیق صنعت 

ستان خدابنده با دارا بودن  -7 ستان و تعلق  5151شهر ساحت ا ستان به جامعه  درصد 70کیلومتر مربع از م شهر ستاییجمعیت  ،  رو

 خود اختصاص داده است. از تولیدات گندم استان را به درصد 50

صمیمات سفر وزر -8 ستان خدابنده و ت شهر ستان و  صنعت، معدن و تجارت به ا سد بهرهمرتبط با ای محترم نیرو و  برداری از آب 

ی مهم هان شهرستان از دستاوردایبه شهرستان خدابنده و همچنین اجرای دو طرح در حوزه صنایع تبدیلی درآتالوار و تعیین حق

 باشد.میو موثر برای استان و شهرستان 



ی هادر حکم نقشه راه برای توسعه بخش روستاییی هاو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالناد برنامه توسعه اقتصادی، اس -9

 ریزی برنامهباشد و باید مبنای تصمیمات و اقدامات آتی کمیتهمیرود و بخش مرکزی شهرستان خدابنده رود، سجاسافشار، بزینه

 در شهرستان خدابنده باشد. اجراییی هاو دستگاه

ستگاههانتایج کاربردی مطاله در قالب برنامه-10 شنهادی با راهبری فرماندار و اهتمام د ت و با بهره گیری از ظرفی اجراییی های پی

سال  اجرایی ستان خدابنده از  ستا 1399شهر ستور کار قرار خواهد گرفت، دهیاران و مقامات محلی در رو از عوامل موثر در  هادر د

 ری خواهند بود.گذاسرمایهی های عمرانی و طرحها، پروژههاپیشبرد فعالیت

 مصوبات جلسه: -پ

یلی را ند نظرات اصالحی و تکمامکلف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان خدابندهعضو  اجراییی هادستگاه -1

شدهبا بهره گیری از مباحث  سه( حداکثر  طرح  صورتجل ضوع بند الف  س هفتهمدت یک)مو صورت ر سازمان مدیریت و  میبه  به 

 استان زنجان )دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( ارسال نمایند.  ریزیبرنامه

ستگاه -2 صله از د ستادطور یکهب هانظرات وا سوی دبیرخانه  صاد مقاومتی حداکثر ظرف مدت ی جا از  در اختیار  هفتهکفرماندهی اقت

 استان زنجان )مهندسین مشاور( قرار خواهد گرفت.میاداره کل بنیاد مسکن انقالب اسال

شاور مکلف -3 سین م سنتز مطالعات بخشند پیشامهند شار، بزینههانویس دوم  ستان خدابنده را با ی اف شهر سرود و مرکزی  سجا رود، 

صالحی به صالحات جزء اعمال نظرات ا سب نظر موید تیم نظارت حداکثر  2شرح ا تهیه و به اداره  هفتهظرف مدت یکبند ب و ک

 نمایند. ارایهاستان  میکل بنیاد مسکن انقالب اسال

برداری روزه به بهره 10حداکثر ظرف مدت این پروژه توجه به اتمام عملیات عمرانی احداث و تکمیل کمربندی قیدار مقرر گردید؛ با -4

 رسد.ب

سازی، فرمانداری مقرر گردید کمیته -5 شهر ستانداری و با عضویت اداره کل راه و  ست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی ا ای به ریا

شهرستان خدابنده، اداره کل اوقاف و اداره کل بنیاد مسکن تشکیل تا نسبت به ارایه راه حل مناسبی برای برخورداری واجدین شرایط 

 گیری نموده و گزارش آن را ارایه نمایند.سکن ملی در شهر قیدار تصمیمنام طرح مدر ثبت

برداران معادن در سطح استان مطابق با مشخصات فنی پروانه صادره، نسبت به بنا به تاکید استاندار محترم مقرر گردید؛ تمامی بهره -6

 باشد.ده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان میبرداشت از معادن اقدام نمایند. مسولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعه

 

 



 اعضا و مدعوين حاضر در جلسه: -ت

العات  اط   - یراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری م-امور اقتصادی و دارایی  -صنعت، معدن و تجارت    -های اجرایی : امور بانوان استانداری  روساء و مدیران کل محترم دستگاه
رئیس شورای -اتهاق اصناف -بهزیستی-آمهوزش و پهرورش - -کمیته امداد امام )ره(  -و فناوری اطالعات   ارتباطات  -امورمالیاتی   -تعاون، کار و رفاه اجتماعی -جهاد کشاورزی-

مات دانشگاه علوم پزشکی، خد-بنیاد مسکن  -ههای صنعتی شهرک  -گذاری( جذب و حمایت از سرمایهه -امور روستایی - دفاتر استانداری )هماهنگی امهور اقتصادی- -اسالمی استان 
  -ایآموزش فنی و حرفه-زیستطمحیحفاظت  -شرکت گاز  -آب و فاضالب استان   -ای  برق منطقه -توزیع نیروی برق  -ای  آب منطقه -  -راه و شهرسازی  -بهداشتی و درمانی   

دانشگاه پیام  -اتهاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی -اجتماعیتامین -ورزش و جوانان -  سپاه منطقه  -قیدار  شهرداری   -  نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای  مسلح  در استان

 ها )بانک سپه(شورای هماهنگی امور بانک -و خدمات بازرگانی غله –استاندارد -نور

 اعضا و مدعوين غايب در جلسه:-ث
 اوقاف و امور خیریه –های نفتیشرکت پخش فرآورده-بسیج سازندگی -کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان -اتهاق تعاون -گمرک

 


