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 1400 بهمن 17

 دبیرخانه ستاد سفر های شهرستانی استاندار آذربایجان غربی 2شماره گزارش : 
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 مصوبات حوزه عمرانی شهرستان چالدران 

بند 

 مصوبه 
 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه

3 

 

کالسه قرجه ورن، این پروژه مشارکتی با بانک سپه بوده و در حال حاضر به دلیل عدم ایفای تعهدات بانک با  6مدرسه 

 درصد) در مرحله اجرای فونداسیون( به صورت نیمه تمام مانده است. 10پیشرفت فیزیکی 

 عملیات اجرایی مبادرت نماید  نسبت به ادامه  مدارس تجهیز و توسعه نوسازی کل ادارهشد:  مصوب. 

نوسازی، توسعه و تجهیز 

 مدارس استان و بانک سپه
 یک سال
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با عنایت به اینکه در حال حاضر تعدادی از مدارس شهرستان فاقد انشعابات آب، برق و گاز می باشند و این امر موجب 

 خصوص اقدامات عاجل این چالش جدی در امر تحصیل دانش آموزان شده است، لذا ضرورت ایجاب می نماید در بروز

 صورت پذیرد.

گاز:  -میلیون تومان  184 برق: -میلیون تومان 360) آب:ق الذکرومدارس ف یجهت خرید انشعابات آب، برق و گاز برا 

 مورد نیاز است.میلیون تومان اعتبار  1444میلیون تومان( در مجموع  900

 اداره کل آموزش و پرورش با نظارت  با تامین اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شد: مصوب

 فرمانداری شهرستان برای حل مشکل اقدام نماید .

  

 اداره کل آموزش و پرورش

مدیریت و برنامه  و سازمان 

 ریزی

 شش ماه
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نتیجه 

 اقدام 

 به چالدران شهرستان ابتدایی مدارس تجهیز و تعمیر پروژه برای نقد تخصیص درصد ۱۰۰ با  ریال میلیون ۱۴۴۴۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

 .شد ابالغ استان پرورش و آموزش کل اداره
در حال سیر مراحل 

  مصوبه 

6 

با توجه به وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی مدارس شهرستان و عدم برخورداری برخی مدارس از سرویس بهداشتی 

 مدرسه( 19)مناسب 

 میلیارد تومان از طریق اعتبارات ملی به احداث سرویس 3/1شهرستان مبلغ نیاز مصوب شد:  با توجه به

 بصورت امانی است.توسط بنیاد علوی و ، اجرا  بهداشتی اختصاص یابد

 

 تجهیز و توسعه نوسازی،

و سازمان  استان مدارس

  مدیریت و برنامه ریزی

 شش ماه

 

10 

 

 کیلومتر آن اجرا شده است. پروژه از راه و 5/4کیلومتر می باشد که  5/18مزرعه، طول کل مسیر  –محور روستایی شاهگلن 

 شهرسازی به راهداری و حمل و نقل جاده ای انتقال یافته و نیاز به تعیین تکلیف نهایی دارد.

 حمل نقل جاده ای ضمن تعیین تکلیف نهایی موضوع، نسبت به برآورد اعتبار : راه و شهرسازی و راهداری و مصوب شد

مورد نیاز اقدام و در ادامه پیگیری الزم توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت اجرایی نمودن پروژه معمول 

  عملیاتی گردد. 1401سال  در باقیمانه و اجرا  1400در سال  از مسیر  کیلومتر 4 شود.

راه و شهرسازی و  اداره کل

اداره کل راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای

 1401تا پایان 

نتیجه 

 اقدام 

 کارکرد بررسی و تحویل ابالغ مراحل حال در و شده موقت تحویل ۴8 ماده طبق شفق بهسازان اروم شرکت پیمانکار قبلی قرارداد: راه و شهرسازی

  باشد می قطعی
راحل در حال سیر م

 مصوبه
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دستگاه بلدوزر این اداره کل جهت انجام عملیات بازگشایی و خاکبرداری  با توجه به فصل بارش یک جاده ای :اداره کل راهداری و حمل و نقل 

کیلومتر در حال انجام  2مزرعه اعزام شده اند و با توجه به میزان اعتبار مصوب شده ، تشریفات تهیه برآورد به طول  -مسیر به محور روستایی شاهگلن

 می باشد .
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کیلومتر از محورهای مواصالتی نیاز به خط کشی دارد.اعتبارات استانی به صورت سرجمع به اداره  130در حال حاضر 

کل راهداری تخصیص می یابد که این اعتبار تکافوی وضعیت موجود را نمی نماید. با توجه به حادثه خیزی جاده های 

  این امر با قید فوریت عملیاتی شود. مواصالتی شهرستان ضرورت ایجاب می کند

 میلیارد تومان  3/1کیلومتر مبلغ  130جهت اجرای خط کشی محورهای مواصالتی شهرستان به طول : شد مصوب

 تبار اختصاص یابد و با اصالح موافقتنامه بصورت امانی توسط راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام گردد.اع

اداره کل راهداری و حمل و 

سازمان وجاده ای نقل 

 مدیریت و برنامه ریزی استان

 

 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در مواصالتی تخصیص یافت  محورهای کشیخط برای میلیارد تومان  3/۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

 حال شروع عملیات به صورت امانی می باشد .

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

12 

کیلومتر، در حال حاضر این جاده فرعی بوده و توان پاسخگویی  به میزان  62چایپاره به طول  -تعریض محور ارتباطی چالدران

 میلیارد تومان مورد نیاز است. 350تردد در آن را ندارد. مطالعات طرح انجام یافته و مطابق برآورد اولیه تامین اعتباری به مبلغ 

  جهت تخصیص  23اخذ مجوز کمیسیون ماده مصوب شد: اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به پیگیری موضوع 

 اعتبار از محل منابع ملی اقدام نماید.

اداره کل راه و شهرسازی 

 استان
 سه ماه

نتیجه 

 اقدام

 پدافند مجوزهای اخذ مرحله در و است رسیده شهرسازی و راه وزارت تصویب به و انجام کل اداره توسط سنجی امکان مطالعات راه و شهرسازی  :

 .باشد می زیست محیط و عامل غیر
در حال سیر مراحل 

 مصوبه
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کیلومتر، این محور به لحاظ درجه بندی فرعی بوده و نیازمند ارتقا به راه  82خوی به طول  -تعریض محور ارتباطی چالدران

 اصلی دارد. 

  و شهرسازی تمهیدات الزم در خصوص انجام مطالعات و تامین اعتبار جهت عملیاتی نمودن مصوب شد: اداره کل راه

 پروژه را معمول نماید.

اداره کل راه و شهرسازی 

 استان 
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

 و راه وزارت تصویب به و گردید اخذ عامل غیر پدافند و محیطی زیست مجوزهای و شده انجام محور سنجی امکان مطالعاتمسکن و شهرسازی :

 .باشد می بررسی دست در بودجه و برنامه سازمان 23 ماده کمیسیون در. است رسیده اصلی راه به تبدیل جهت شهرسازی

 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

14 

 

 روستای شهرستان، با توجه به ضرورت موجود و ارتقای شاخص برخورداری شهرستان در این خصوص با 10اجرای طرح هادی در

 در صورت گاز رسانی قره کلیسا و تخت روان علیا ، حالحال سفلی ، قوشابالغ علیا ، جنگ تپه روستاهای لویت وا

   :پیرامون تامین استان بنیاد مسکن با توجه به مذاکره مقام عالی استان با رییس بنیاد مسکن اتقالب اسالمی کشور ، مصوب شد

اولویت بندی )اقدام مقتضی را انجام دهد.روستا  10جهت اجرای طرح هادی در  از منابع داخلی میلیارد تومان 20اعتبار به مبلغ 

 است( اجرای طرح هادی با فرمانداری

 شش ماه بنیاد مسکن استان

نتیجه 

 اقدام

روستا از ریاست بنیاد  ۱۰هادی جهت درخواست تامین اعتبار برای اجرای طرح  2۰/۱۰/۱۴۰۰مورخ  ۱36۰۰/۱۱طی نامه شماره :  بنیاد مسکن استان

 مسکن کشوری اقدام نموده است .

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

15 

 

با توجه به اینکه تعدادی از روستاهای شهرستان در مسیر سیالب های فصلی قرار گرفته اند و این امر ساالنه خسارات هنگفتی را 

روستای شهرستان چالدران جزء اولویت های  6به ساکنین روستاها تحمیل می نماید لذا اجرای دیوار ساحلی و ایمن سازی در 

میلیارد تومان جهت اجرای این پروژه مورد نیاز است. )اجرای پل روستای  20ه بنیاد مسکن ، اساسی می باشد. طبق برآورد اولی

 بیگ کندی، قهرمان کندی ، مخورکرد،قره آغل، اروجکندی و زاویه علیا(

  انجام مصوب شد:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن پیگیری های الزم را در زمینه تخصیص اعتبار در دو مرحله

 دهند.

بنیاد مسکن استان و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی
 یک سال
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نتیجه 

 اقدام 

روستا  که مقرر شده بود  سازمان  6در راستای اجرای دیوار ساحلی برای   2۰/۱۰/۱۴۰۰مورخ  ۱36۰۰/۱۱طی نامه شماره  بنیاد مسکن استان :

 د.مدیریت و  برنامه ریزی نسبت به تخصیص اعتبار اقدام نماید، به ریاست بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم و منتظر دریافت اعتبار می باشن

در حال سیر مراحل 

 همصوب

16 

 

 با توجه به نیاز شهر آواجیق به سالن ورزشی 

  گردد.آغاز مصوب شد نسبت به جابجایی اعتبار و حل مشکل اعتباری احداث سالن ورزشی آواجیق  اقدام و عملیات اجرایی 

 

و  جوانان و ورزش کل اداره

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 شش ماه

نتیجه 

 اقدام 

داده شد و اداره کل ورزش و جوانان می بایست  تخصیص چالدران آواجیق ورزشی سالن برای ریال میلیون ۱3۰۰۰ ریزی :سازمان مدیریت و برنامه 

  عملیات اجرایی را در اسرع وقت آغاز نماید .

در حال سیر مراحل 

 مصوبه
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های طبقه همکف می سالن طبقاتی کشتی سیه چشمه، این پروژه نیمه تمام و در مرحله اجرای فونداسیون و ستون 

 میلیارد تومان مورد نیاز است. 7باشد. به منظور اتمام و بهره برداری از پروژه اعتباری به مبلغ 

  مصوب شد: اداره کل ورزش و جوانان استان تمهیدات الزم در راستای تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری از آن 

 از محل اعتبارات ملی انجام دهد .

 یک سال اداره کل ورزش و جوانان 

18 

با عنایت به وجود اختالف مالکیت در عرصه مقبره سید صدرالدین فی مابین اوقاف و میراث فرهنگی، امکان 

 تخصیص اعتبار و اجرای عملیات عمرانی در محوطه مقبره میسر نمی گردد.

    :هکتار از اراضی که در مالکیت  2/4میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نسبت به اخذ سندبرای  مصوب شد

هکتار باقیمانده دارای اختالف با اوقاف به حل اختالف  3/1منابع طبیعی بوده اقدام و عملیات اجرایی آغاز گردد . 

 دستگاههای اجرایی مستقر در استانداری ارجاع شود. 

صنایع  میراث فرهنگی،

دستی و گردشگری و اداره 

کل اوقاف و امور خیریه 

 استان

 شش ماه
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 ( از محل اعتبارات ملی  700مصوب شد : تعمیر و تجهیز سیستم گرمایشی خوابگاه شبانه روزی شادلو )میلیون تومان

 درصد با تخصیص اعتبار صد درصدی فعال گردد.  30انجام گرددو شبانه روزی بنت الهدی با پیشرفت فیزیکی 

 تجهیز و توسعه نوسازی،

 سازمان/ استان مدارس

 ریزی برنامه و مدیریت

  ماه سه
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 تهاتر بدهی شرکت مخابرات به تامین اجتماعی 

  ، مخابرات جهت راه اندازی درمانگاه به تامین اجتماعیساختمان مازاد شرکت مصوب شد: از بابت تهاتر بدهی 

  واگذار گردد.

 

 

شرکت مخابرات و تامین 

 اجتماعی
 دو ماه

نتیجه 

 اقدام 

بصورت متمرکز و یکپارچه توسط با توجه به اینکه امالک شرکت مخابرات  سازمان تامین اجتماعیبا توجه به درخواست  شرکت مخابرات استان :

 انجام می پذیرد موضوع طرح و درحال طی مراحل پایانی هستند .  امالک مخابراتشرکت مدیریت 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

24 

  ن تا پایان سال نسبت به اتمام عملیات آبرسانی روستاهای دیلک وردی و قرجه ورمصوب شد: شرکت آب و فاضالب

 .لوی انجام پذیردبا کمک بنیاد ع ن نیزشهرستا روستای 25. تکمیل عملیات اجرایی نماید اقدام

  .700  میلیون تومان تخصیص صد درصدی دیلک وردی ، سه میلیارد و پانصد میلیون تومان با تخصیص  صد

 در صدی برای قره جه ورن

شرکت آب و فاضالب/بنیاد 

علوی/سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 1400تا پایان سال 
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نتیجه 

 اقدام

 9000و  وردیلکید روستای برای میلیون تومان  700 ، چالدران روستایی آب هایپروژه برای ریال میلیون 16000 ریزی :سازمان مدیریت و برنامه 

 تخصیص و ابالغ شد که طبق مصوبه می بایست شرکت آب و فاضالب سریعا اقدامات الزم را انجام دهد ورانجهقره روستایی مجتمع برای ریال میلیون
در حال سیر مراحل 

 مصوبه

26 
  با احتساب قیر دریافتی از  1401و  1400مصوب شد : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  با اعتبارات سال

 ی شهرستان چالدران اقدام نماید کیلومتر راه روستای 48تن نسبت به بهسازی و آسفالت  1000بنیاد علوی به میزان 

راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای/ بنیاد علوی  
 1401پایان 

نتیجه 

 اقدام

تن قیر به این اداره کل تحویل شده است که با بهبود  567تفاهم نامه الزم با بنیاد علوی انجام و مقدار  : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای

 تفاهم نامه عملیاتی خواهد شد.شرایط جوی الباقی قیر تحویل و محورهای روستایی ذکر شده در 
در حال سیر مراحل 

 مصوبه

28 
  اجرای آسفالت روستاهای آنتنی که یک ، میلیارد تومانی استانی  5مصوب شد : با تخصیص صد در صدی اعتبار

  کیلومتر و کمتر با راه اصلی فاصله دارند انجام شود .

 جاده نقل و حمل و راهداری

 برنامه و مدیریت سازمان/ای

 ریزی

 1401سال 

نتیجه 

 اقدام 

میلیارد تومان جهت  اجرای آسفالت روستاهای آنتنی که یک کیلومتر و کمتر با راه اصلی فاصله دارند تخصیص  5 سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

  که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می بایست اقدامات الزم را انجام دهدیافت 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

30 
  . مصوب شد: اداره کل ورزش و جوانان نسبت به احداث و تجهیز دو زمین چمن از محل اعتبارات ملی اقدام نماید

 )پیرو هماهنگی مقام عالی استان(

 و جوانان و ورزش کل اداره

 برنامه و مدیریت سازمان

 ریزی

 شش ماه

نتیجه 

 اقدام 
  مکاتبات انجام یافته و در حال پیگیری اعتبارات از منابع ملی می باشند . اداره کل ورزش و جوانان :

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

31   . مصوب شد: تعمیر و تجهیز سالن ورزشی کوثر انجام گیرد 

 و جوانان و ورزش کل اداره

 برنامه و مدیریت سازمان

 ریزی

 سه ماه
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نتیجه 

 اقدام

و اداره کل ورزش و جوانان می بایست  شد اعتبار ابالغ چالدران کوثر ورزشی سالن تکمیل برای ریال میلیون 12000  سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

 اقدامات الزم را انجام دهد 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

33 
  مصوب شد : با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری طرح ورزشهای

 زمستانی مطالعه شود . 

 و جوانان و ورزش کل اداره

 فرهنگی میراث
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام 
 شد هماهنگی و مکاتبه کارشناس اعزام جهت اسکی فدراسیون با و ورزش های زمستانی اسکی پیست با رابطه در ورزش و جوانان :

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

 ماه 6 ورزش و جوانان مصوب شد اداره کل ورزش و جوانان جهت جذب اسپانسر برای تیم والیبال آیدانه چالدران مساعدت نماید. 34

در حال سیر مراحل مصوبه
نتیجه 

 اقدام 

که در اسرع وقت  گردید هماهنگی و برگزار جلسه مالی اسپانسر با کشور والیبال یک دسته در خوب تیم یک از حمایت با رابطه در ورزش و جوانان :

 اطالعات تکمیلی ارائه خواهد شد . 

 

 :حسب دستور استاندار محترم اقالم زیر خرید و در اختیار ورزش و جوانان شهرستان چالدران قرار گرفت  ورزش و جوانان :

 آقایان و بانوان والیبال های تیم برای ورزشی لباس  -1

  رزمی و بوکس برای متری ونیم یک کیسه عدد دو  -2

  والیبال و فوتبال های تیم برای بازی توپ -3

  دست ده مربوطه صفحه و شطرنج -4

  پشتی کوله -5

 . شود می وارسال. شد خریداری فوتبال و والیبال ورت -6

 مربوطه های توپ با و بدمینتون جفت پنج -7
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پایدار با هدف عدم اتکاء صرفا به)کشاورزی و دامداری(از اهمیت باالیی توجه ویژه به اشتغال روستائیان و ایجاد مشاغل جدید 

 برخوردار می باشد.

  مصوب شد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت ظرفیت های معدنی منطقه را بررسی کند و گزارش و

برنامه مدون ارائه نماید و در خصوص نحوه جذب سرمایه گذار جهت استخراج معادن و همچنین فرآوری 

 آن ها در منطقه راهکارهای الزم را ارائه دهد.

اداره کل صنعت معدن و 

 تجارت
 ماه2

نتیجه 

 اقدام 

 ۱/2۰۰۴عملیات اکتشاف و پی جویی توسط شرکت ملی مس در پهنه سیه چشمه چالدران بمدت دو سال به وسعت  -۱:  صنعت معدن و تجارت 

کیلومتر مربع  ۴/۱36محدوده مزایده ای به مساحت  2کیلومتر مربع و  25۰محدوده به وسعت  5کیلومتر مربع انجام گرفته و متعاقب آن شناسایی 

طال، مس، نقره و کرومیت صورت پذیرفته است که دارای پتانسیل باال جهت سرمایه گذاری برای تکمیل اکتشافات، برای مواد معدنی فلزی نظیر 

ست. با استخراج و متعاقبا احداث واحد فرآوری می باشد. متاسفانه به دلیل مخالفت منابع طبیعی بلوکه و منجر به صدور پروانه اکتشاف نگردیده ا

از طریق ستاد دبیرخانه سفر ور سرمایه گذاری شرکت ملی مس برای انجام عملیات معدنی و ایجاد واحد فرآوری مرتبط توجه به اهمیت موضوع بمنظ

 به آن اداره کل ارجاع شده است که به محض دریافت نتایج اعالم خواهد شد . بررسی مجدد توسط اداره کل منابع طبیعی  های شهرستانی جهت 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

41 

 

باتوجه به اینکه روستائیان ساکن در روستاهای مرزی به علت نبود راه و جاده مواصالتی آسفالت همواره برای تامین آذوقه و 

 اسباب معیشتی برای ایاب و ذهاب متحمل مشکالت جدی با صرف هزینه های زیاد می باشند.

 مرزی به منظور جلوگیری از  مصوب شد: نسبت به آسفالت راه روستایی دور افتاده به خصوص روستاهای

مهاجرت روستائیان و به جهت تامین امنیت مرز، اقدام جدی بدون در نظر گرفتن شاخصه ی جمعیتی 

 کیلومتر مسیر روستای سلیمان آغل( اقدام شود. 7اقدام شود.)

 

اداره کل راهداری و حمل و 

/ سازمان  نقل جاده ای

 مدیریت و برنامه ریزی 

 1401تا پایان سال 
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نتیجه 

 اقدام 

که با توجه به اعالم اداره کل راهداری و حمل و  شد ابالغ چالدران راهداری هایپروژه برای  ریال میلیون 63۰۰۰  سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

 نقل جاده ای بعد از اتمام فصل برف و زمستان نسبت به اجرای عملیات خاکی و زیرسازی اقدام خواهد نمود

 

مراحل در حال سیر 

 مصوبه

43 

پارک شهر سیه چشمه تنها پارک شهر بوده و اب و هوای معتدل شهر  در فصول گرم مکانی برای جذب گردشگران از سایر 

 استانها بعنوان منبع درآمد پایدار برای شهر محسوب می شود

 میلیارد ریال پارک مذکور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد. 10با تخصیص اعتبار  مصوب شد 

شهرداری سیه چشمه و 

 برنامه و مدیریت سازمان

 استان ریزی

 تا پایان سال مالی جاری

نتیجه 

 اقدام 
 شد ابالغ چشمه سیه شهرداری به میلیارد ریال  ۱۰اعتبار  سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

حال سیر مراحل در 

 مصوبه

44 

نسبت به اجرای پروژه سالن مدیریت بحران با اعتبار پیش بینی شده  1386با عنایت به اینکه شهرداری سیه چشمه از سال 

 14متر مربع برابر نقشه اجرایی اقدام نموده که بلحاظ عدم تخصیص اعتبار الزم با گذشت  1285میلیون ریال با زیر بنای  4200

 سال به بهره برداری نرسیده است 

 بلحاظ اهمیت پروژه و بحرانی بودن شهر از نظر سیل و حوادث طبیعی  که جز طرح های نیمه  مصوب شد

 تمام می باشد و ضرورت دارد طرح سریعا تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد

 تا پایان سال مالی جاری راه و شهر سازی

نتیجه 

 اقدام 

 افزایش درخواست کل اداره این و است نگرفته صورت تخصیصی تاکنون که باشد می ریال میلیون ۱8.۰۰۰ پروژه مصوب اعتبار مسکن و شهرسازی  :

 .است نموده ارائه پروژه اتمام جهت استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان به را ریال میلیون 75.۰۰۰ میزان به مصوب اعتبار

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

45 

 

هزار مترمربع آسفالت معابر خاکی ( با توجه به اینکه بیشتر معابر و کوچه های شهر سیه چشمه  150قیر مازاد بر سهمیه ) نیاز به 

 خاکی هستند 

 قیر اختصاصی مورد نیاز جهت آسفالت معابر تهیه و اقدام گردد. مصوب شد 

 تا پایان سال مالی جاری راه و شهر سازی
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نتیجه 

 اقدام 

دار معابر توسط شهرداری، قیر مورد نیاز معابر واقع در محدوده محالت ناکارآمد هدف  utm مقرر گردید پس از ارائه کروکی  شهرسازی  :مسکن و 

 بازآفرینی شهری و سایت مسکن مهر به شهرداری واگذار گردد.

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

47 

تفصیلی ، تغییر بدلیل عدم جانمایی صحیح قطعات تفکیکی بر روی نقشه طرح تفصیلی و  مغایرت وضع موجود با نقشه طرح 

 شهر سیه چشمه کاربری نقشه های تفکیکی در نقشه طرح تفصیلی وترسیم نادرست خط محدوده شهری و سایر نواقص موجود

 الزم است 

  طرح تفصیلی شهر بازنگری گردد. مصوب شد 

 تا پایان سال مالی جاری راه و شهرسازی

نتیجه 

 اقدام 

 .مسکن و شهرسازی  :

صورتجلسه تنظیمی در بازدید مقام عالی استان و در مساعدت با موارد مربوطه مقرر گردیده از موارد مغایرت اعالمی شهرداری توسط در اجرای مفاد 

کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری بازدید و پس از اخذ مدارک موضوع حسب مورد پس از طی مراحل بررسی در کمیته های فنی و کارشناسی 

 مطرح شود. 5اذ تصمیم در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده نهایتا برای اتخ

 سیر مراحل مصوبه 

49 

به لحاظ محرومیت شهر و ضرورت ایجاد زیر ساخت های توسعه درراستای اشتغال و سرمایه برای اهالی و شهرداری  تفرجگاه 

شیرین بالغ )بمنظور تامین منابع پایدار شهری و ایجاد اشتغال و جذب گردشگر( بالحاظ اب و هوای خوب منطقه اواجیق و 

 استقبال مسافرین جهت سفر به منطقه باید 

  میلیارد ریال اعتبار تفرجگاه و تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد5با تخصیص  مصوب شد   

شهرداری آواجیق  و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی  

 استان 

 تا پایان سال مالی جاری

نتیجه 

 اقدام 
  صورت نقد تخصیص داده شده استبه  چشمه سیه شهرداری به میلیارد ریال  5اعتبار  سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

52 

 

 حریم در واقع زراعی نسق اراضی خرید به نسبت وقت محترم استاندار از الزم مجوز اخذ با 1366 سال از چشمه سیه شهرداری

 هادی طرح در و تفکیک استانداری توسط امالک این که است نموده ادقدام حقیقی اشخاص از هکتار 120 حدود مساحت به شهر

 است شده صادر ملی اراضی عنوان  با دولت بنام امالک از ای عمده بخش اسناد است گردیده الحاق شهر محدوده به 1379 سال

 خصوص این در شهرسازی و راه کل اداره ولی است شده تائید و تشخیص امالک بودن زراعی 54 ماده کمیسیون در موضوع که

 ماه 6 راه و شهرسازی



 به شهرستان چالدران  سفر استاندار محترممصوبات 

 

 معمول شهرسازی و راه کا اداره طرف از الزم همکاری شهرداری حقوق احقاق راستای در دارد ضرورت که است ننموده اقدامی

 .گردد

  اقدام الزم انجام گردد.مصوب شد  موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی بررسی و مطابق مقررات 

نتیجه 

 اقدام 

با عنایت به مذاکره انجام گرفته با مدیر کل سازمان ملی زمین و مسکن و پیرو مکاتبات متعدد قبلی مستندات مربوط به اجرای  مسکن و شهرسازی  :

جهاد کشاورزی و امور اراضی درخواست گردیده است که به  از سازمان 25/۱۰/۱۴۰۰مورخ  ۴36۱/۱۱9۱/۱۴۰۰قوانین موازی طی نامه شماره 

 محض وصول مستندات از سازمان ملی مجوز اصالح سند درخواست خواهد گردید.

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

56 

 

 در آن آز استفاده و پایدار مالی منابع ایجاد و تامین راستای در معابر آسفالت ماسه و شن کارخانه تجهیزات خریداری به عنایت با

 میباشد آن از استفاده و انداری راه جهت اعتبار نیازمند شهرداری آواجیق شهری عمران

  موضوع از طریق سازمان صنعت ، معدن و تجارت و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری  مصوب شد

 گردد.

صنعت -شهرداری آواجیق

معدن و تجارت و دفتر امور 

 شهری و شوراهای استانداری

 یکسال

نتیجه 

 اقدام 

ی شن وماسه برای شهرداری آواجیق با سازمان آب منطقه ای استان مبنی بر مساعدت جهت صدور مجوز شستشو ودانه بند: صنعت ، معدن و تجارت 

( که به محض اعالم نتیجه اقدام مترمکعب  5۰۰۰مترمکعب وآب مصرفی به میزان  5۰۰۰۰درخصوص تامین مصالح سالیانه به میزانمکاتبه گردیده )

 م خواهد شد . و اعال

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

58 

 به قادر و دارد مشکل مشاور الزحمعه حق پرداخت در شهرداری آواجیق ،ان اتمام و شهر هادی طرح بازنگری تصویب به عنایت با

 .باشد نمی آن پرداخت

 .مصوب شد  موضوع از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی پیگیری گردد 

 

 

 

دفتر –شهرداری آواجیق 

امور شهری و شوراهای 

 استانداری

 تا پایان سال جاری
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نتیجه 

 اقدام

60 

  

 روستایی تعاون شیر آوری جمع مرکز تولیدی واحد اندازی راه جهت گردش در سرمایه تسهیالت درخواست 

 ثابت سرمایه مبلغ تغییر به نسبت اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره گرفته، صورت مذاکرات به توجه با مصوب شد 

 گردش در سرمایه واریز جهت کشاورزی بانک مذکور تغییر از پس و نماید اقدام کارا سامانه در گردش در سرمایه به

 .نماید معمول الزم اقدام مذکور واحد به سامانه در شده ثبت و نیاز مورد

 کار تعاون  - کشاورزی جهاد

 بانک -اجتماعی رفاه و

 کشاورزی

 دو هفته

نتیجه 

 اقدام

به بانک کشاورزی نسبت به تبدیل تسهیالت دریافتی مرکز جمع  2۰/۱۰/۱۴۰۰مورخ  258۱8طی نامه شماره :  اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 آوری شیر اتحادیه  تعاون روستایی از محل اعتبارات روستائی ، از سرمایه ثابت به تسهیالت سرمایه در گردش اقدام نموده است.

 

  که اقدامات الزم انجام پذیرد.به بانک کشاورزی شعبه چالدران اعالم نمودند  ۱8/۰7/۱۴۰۰مورخ  792۰/۴/۰۰2طی نامه شماره  زی استان :بانک کشاور

 انجام یافته است 

61 

 

 و تفریحی گردشگری، مجتمع مجتمع سوخت تأمین - طرح اجرای محل کاربری تغییر - پروژه تکمیل جهت تسهیالت درخواست

 آیدانه ورزشی

  طریق از واحد نیاز مورد سرمایه تأمین به نسبت گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره -1مصوب شد 

 -2.                                                                     نماید اقدام 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره(  الف)  بند 9 تا 1 اجزاء اعتبارات

 اقدام 1 ماده 1 تبصره کمیسیون جلسه اولین در درخواست طرح به نسبت استان کشاورزی جهاد اراضی امور مدیریت

 گرمایشی سیستم همچنین و استخر اندازی راه برای سوخت تامین مشکل به توجه با -3. نماید تصمیم اتخاذ و

 مصرف به جزء کننده مصرف از مجموعه قرارداد اصالح به نسبت مجتمع مالک درخواست با نفت شرکت مجموعه،

 .نماید معمول را الزم اقدام مجتمع به نیاز مورد سوخت تحویل و عمده کننده

 

 اراضی امور - فرهنگی میراث

 های فرآورده پخش شرکت -

 ارومیه نفتی

 دو ماه
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 نظری شترمرغ پرورش پروژه اندازی راه و تکمیل جهت تسهیالت درخواست

 به مذکور واحد در امداد کمیته پوشش تحت افراد اشتغال درصورت ، طرح فیزیکی پیشرفت به توجه با مصوب شد 

 همچنین. نماید اقدام واحد نیاز مورد تسهیالت تأمین به نسبت کارفرمایی اعتبارات محل از امداد کمیته نفر، 10 تعداد

 در امداد کمیته پوشش تحت افراد گیری بکار درصورت شد مقرر نباشد میسر واحد در نفر 10 اشتغال که درصورتی

 صندوق به عشایری و روستایی پایدار اشتغال محل از طرح معرفی به نسبت امداد کمیته تولیدی، واحد این

 .نماید اقدام امید و کارآفرینی

 - امید کارآفرینی صندوق

 کمیته - کشاورزی جهاد

 رفاه و کار تعاون، - امداد

 اجتماعی

 یک ماه

نتیجه 

 اقدام

میلیون  5۰۰۰درصد افزایش یابد ) از  3۰در حضور بانک کارآفرینی امید مقرر گردید مصوبه قبلی با استفاده از اختیارات بانک عامل  جهاد کشاورزی :

نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد به شرط ایجاد اشتغال و بیمه نمودن  ۴میلیون ریال تغییر یافته و بعز تکمیل و بهره برداری با جذب 65۰۰ریال به 

 درصد از اعتبارات کمیته امداد به این طرح پرداخت گردد.( ۴میلیون ریال تسهیالت با سود  ۴۰۰۰آنها مبلغ 

احل در حال سیر مر

 مصوبه
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 پرورش طرح اندازی راه و تکمیل برای نیاز مورد تسهیالت تامین سبک دام پرورش طرح مجری زاده عظیم آقای درخواست

 باشد زاده می عظیم گوسفند

  18 تا تنفس دوران و ماه 36 تا مشارکت دوران افزایش بر مبنی اشتغال عالی شورای مصوبه به توجه بامصوب شد 

 کرونا از ناشی کشور اقتصادی شرایط دلیل به عشایری و روستایی پایدار اشتغال محل از اعطایی تسهیالت برای ماه

 الزم مقدمات و اقدام طرح این تسهیالت تنفس و مشارکت دوران افزایش به نسبت عامل بانک، ظالمانه تحریمهای و

 .نماید فراهم را آن اندازی راه و طرح تکمیل برای

  - اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 بانک - کشاورزی جهاد

 کشاورزی

 دو هفته

نتیجه 

 اقدام

به بانک کشاورزی استان مبنی بر افزایش دوران مشارکت  ۱9/۱۰/۱۴۰۰مورخ  2569۰طی نامه شماره :  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 نموده است تسهیالت طرح پرورش گوسفند آقای عظیم نژاد از دو سال به سه سال و دوران تنفس به یک و نیم سال اقدام 

بانک کشاورزی شعبه چالدران اعالم نمودند وفق مقررات جاری بانک  به ۱8/۰7/۱۴۰۰مورخ  792۰/۴/۰۰2طی نامه شماره  بانک کشاورزی استان :

 اقدام نمایید.

 انجام یافته است
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 زاده حاجی سواری اسب پیست طرح اجرای جهت زمین تخصیص درخواست

 امکان را زیاد شیب بعلت طرح اجرای امکان عمال که متقاضی درخواست مورد عرصه زیاد شیب به توجه مصوب شد با

 اقدام یابی استعداد کمیته در بررسی برای طرح اجرای برای دیگری زمین معرفی به نسبت متقاضی نماید نمی پذیر

 .نماید

 

 

 یک ماه اراضی امور و طبیعی منابع

نتیجه 

 اقدام 
 جهت همراهی و تحویل زمین جدید مراجعه ننموده است . در راستای اجرای مصوبه با متقاضی هماهنگی بعمل آمده که متقاضی تا کنون : منابع طبیعی

در حال سیر مراحل 

 مصوبه
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 اینجه آهن سنگ آهن معدن سنگ فرآوری طرح اجرای جهت نیاز مورد زمین تخصیص درخواست

  طبیعی منابع کل اداره، طرح اجرای برای هکتار 2 تخصیص با طبیعی منابع کل اداره موافقت به توجه بامصوب شد 

 .نماید اقدام وقت اسرع در برداری بهره حقوق اخذ و چرا پروانه ابطال درخصوص الزم اقدامات به نسبت

 

 یک ماه منابع طبیعی

نتیجه 

 اقدام 

جهت هماهنگی با متقاضی برای پرداخت حقوق بهره برداری اعالم شده و بهره بردار نیز معدن و تجارت  صنعت ،به صورت مکتوب به  : منابع طبیعی

 در حال فعالیت می باشد . 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه

67 

 شهرستان های نانوایی در طویل صفهای ایجاد و روستایی خام آرد سهمیه قطع و آرد کمبود مشکلدرخصوص 

  ماهه 9 در اینکه به توجه با ها،و نانوایی در طویل های صف تشکیل و آرد کمبود موضوع طرح به عنایت بامصوب شد 

 وجود به توجه با لذا است، شده داده تحویل شهرستان معمول سهمیه تن 320 بر مازاد ترمیمی آرد تن 180 سال اول

 اختصاص شهرستان به  تن 30 ماهانه صورت به ترمیمی آرد سال پایان شهرستان،تا آن در عشایری کثیرسیار جمعیت

 .یابد

 وخدمات غله شرکت

 استان بازرگانی
 از هفته جاری به بعد
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نتیجه 

 اقدام
 نجام یافته است ا  انجام یافته استمصوبه به طور کامل  بازرگانی : وخدمات غله شرکت

68 

 

 دامدار ماهیت به توجه با شهرستان دامداران مازاد و زنده دام فروش مشکل و استان شمال در کشتارگاه کمبود مشکلموضوع 

 شهرستان ساکنان شغل بودن

  برابر استان دام امور پشتیبانی شرکت ، قرمز گوشت و  زنده دام فروش در دامداران مشکل به عنایت بامصوب شد 

 1/700 عالوه به وجه تومان 50000)تومان 53000 قرار از گوساله گوشت کیلو هر ازای به  ابالغی های دستورالعمل

 کشتار قابل زنده جو،دام گرم کیلو 1/700 عالوه به نقد وجه تومان 53000 قرار از سبک دام و( جو گرم کیلو

 .نماید خریداری ایشان از را دامداران

 

 دام امور پشتیبانی شرکت

 استان
 از هفته جاری به بعد

نتیجه 

 اقدام
  خرید دام مازاد می باشند در حال شرکت پشتیبانی امور دام :

در حال سیر مراحل 

 مصوبه
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 مشکل بزرگ دام راس هزار 6 و سبک دام راس هزار 260 بودن دارا با چالدران شهرستان در دامداری شغل بودن غالب به توجه با

 .باشد می مشهود کشاورزی های نهاده تامین

  صورت به  بازارگاه سامانه طریق از و شهرستان آن دامی جمعیت به توجه با شهرستان هر  دامی های نهادهمصوب شد 

 و حمل به نسبت استان دام امور پشتیبانی شرکت و استان کشاورزی جهاد لذا.  شود می داده تخصیص خودکار

 .نمایند معمول را الزم اقدام ها نهاده این موقع به تخصیص

 

 از هفته جاری به بعد استان کشاورزی جهاد

نتیجه 

 اقدام 

تن کنسانتره ترمیمی به شهرستان  ۱5۰با توجه به دستور استاندار محترم عالوه بر اصالح سهمیه شهرستان در سامانه میزان  جهاد کشاورزی :

  تخصیص و ارسال شد .
 انجام یافته است 
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 شهرستان : بافان قالی بیمه مشکالت

  صادرات درصد یک محل از بافان قالی شدگان بیمه تعداد افزایش کشوری، العمل دستور به عنایت بامصوب شد 

 ای بیمه پوشش عدم آن دنبال به و فرش صادرات کاهش و کرونایی شرایط به توجه با و باشد می پذیر امکان فرش

 برای  کشاورزی و روستایی،عشایری بیمه محل از ایران فرش ملی مرکز همکاری با استان تجارت و صنعت،معدن لذا 

 .نمایند اقدام شهرستان قالیبافان جمعیت دادن قرار پوشش تحت

 

 از هفته جاری به بعد استان تجارت و معدن صنعت

نتیجه 

 اقدام 
 انجام یافته است  شده و قالیبافان در پوشش بیمه ای قرار گرفتند .به حمداهلل مشکل حل   صنعت ، معدن و تجارت :

72 

 

 : معدن حوزه در گذاری سرمایه

  توجه با و انجام هست ایمیدرو کاری حوزه در که استان معادن خصوص در کاملی بررسی صمت کل ادارهمصوب شد 

 واگذاری) استان معادن حوزه در گذاری سرمایه خصوص در صمت وزیر محترم معاون با شده انجام هماهنگی به

 ایمیدرو کاری گروه حضور با آینده هفته طی مشترک جلسه( استان خود در فرآوری واحدهای ایجاد شرط به معادن

 گردد تشکیل تابعه شرکتهای و

 دو هفته استان تجارت و معدن نعتص

نتیجه 

 اقدام 

در حضور گروه کاری ایمیدرو بررسی و نتایج اعالم  ۱۴۰۰بهمن ماه  9در جلسه روز شنبه موارد بررسی گردیده است و :  صنعت ، معدن و تجارت

  خواهد شد
 انجام یافته است 
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 : صنعت و کشت مجتمعهای حوزه در گذاری سرمایه
 دو هفته استان کشاورزی جهاد
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  گذاری سرمایه از استفاده منظور به استان ظرفیتهای خصوص در کاملی بررسی کشاورزی جهاد سازمانمصوب شد 

 و کشت های مجتمع ایجاد جهت( ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد جمله از کشاورزی بزرگ های هولدینگ

 .گردد ارائه ممکن زمان ترین سریع در بررسی نتیجه و انجام استان در صنعت

 

 

 

نتیجه 

 اقدام 

سازمان مطالعات الزم جهت ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری هلدینگ های بزرگ کشاورزی در سطح را در برنامه قرار داده که تا  جهاد کشاورزی :

 پایان بهمن ماه اعالم خواهد شد 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه
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 : گردشگری حوزه در گذاری سرمایه

  زمینه این در فعال استارتاپهای ظرفیت از استان گردشگری باالی های ظرفیت و ها پتانسیل به توجه بامصوب شد 

 .گیرد انجام الزم گیری بهره استان گردشگری مناطق و فضاها معرفی جهت

 

 از هفته جاری به بعد گردشگری و فرهنگی میراث

نتیجه 

 اقدام 

 در راستای اجرای مصوبه هماهنگی های الزم انجام پذیرفته و در حال اجرای مصوبه می باشند.  میراث فرهنگی و گردشگری :

 

در حال سیر مراحل 

 مصوبه
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 ضرورت تهیه اطلس سرمایه گذاری :

  استان، گذاری سرمایه خدمات مرکز صمت، سازمان ریزی، برنامه و مدیریت سازمان مشترک همکاری بامصوب شد 

 به توجه با استان گذاری سرمایه اطلس ، استانداری گذاری سرمایه امور هماهنگی دفتر و فرهنگی میراث سازمان

  .گردد ارائه و تهیه سرزمینی آمایش مطالعات پایه بر و استان مطلق و نسبی مزیتهای

 شش ماه ذیربط های ستگاهد

 


