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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 دستگاه اجرایی: اداره کل ورزش و جوانان

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

1 

 مترمربع در شهر باروق 750احداث سالن ورزشی سقف کوتاه ورزش های انفرادی به مساحت  – 1-1

 صنوعی روباز در شهر باروقاحداث زمین چمن م – 2-1

 احداث سالن ورزشی سرپوشیده در روستای چالخاماز – 3-1

 احداث زمین چمن در روستای قوروقچی با هماهنگی فرماندار باروق – 4-1

 الو طنخ بخشاحداث سالن ورزشی در  – 5-1

 

  1401در سال  و آغاز عملیات اجراییپروژه فوق الذکر  پنج  تا پایان سال برای هر 23: اخذ مجوز ماده شد مصوب

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تا  23اخذ مجوز ماده 

 1400پایان سال 

آغاز عملیات اجرایی در 

 1401سال 

 ارتباطات و فناوری اطالعاتدستگاه اجرایی: 

2 

 عدم پوشش دهی اینترنت در روستاهای باروق

 : شد مصوب

 ماه( 3شهرستان ) HLDو ابالغ روستاهای تائید شده در فایل مربوط به شهرستان باروق  HLDبررسی ، برنامه ریزی و تهیه فایل  -2-1

روستای شهرستان باروق ، اولویت بندی با هماهنگی فرمانداری  8در  HLDایجاد یا ارتقای سایت های اپراتورهای سیار مطابق با  -2-2

 (1401)پایان شهریور 

و رساندن شهرستان به  مانده روستای شهرستان باروقیدر باق HLDهای سیار مطابق با فایل ایجاد یا ارتقای سایت های اپراتور -2-3

 ( 1401)تا پایان سال  میانگین استانی 

 1401و بقیه تا پایان سال  1401روستا تا پایان شهریور  15حل مشکل پوشش جاده ای به تعداد  -2-4

 ا در حوزه ارتباطات به میانگین استان برسد.در تمامی شاخص ه 1401شهرستان تا پایان سال   – 2-5

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات

 سه ماه 1-2بند 

تا پایان  2-2بند 

 1401شهریور 

تا پایان سال  3-2بند 

1401 

تا پایان  4-2بند

و پایان  1401شهریور

1401 
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 تگاه اجرایی: شرکت مخابراتدس

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

3 
 :مصوب شد

 در شهر باروق و روستای نادرگلیتلفن ثابت  یو پورت ها  ADSLتوسعه شبکه 
 شرکت مخابرات

 اردیبهشتتا پایان 

1401 

 میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستیدستگاه اجرایی: 

4 

مرمت و احیای حمام تاریخی باروق با هدف واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق ساز و کار ماده  حفاظت ، -4-1

27 

 برای آماده سازیمیلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  200مبلغ ه : تامین اعتبار ب مصوب شد

دوه اوچان حیدرباغی ، کمپ  مطالعه ، امکان سنجی و طراحی زیرساخت های گردشگری در غار قره دلیک ، -4-2

 غا ، سواحل رودخانه آجرلو )حدفاصل چهار احمد و یلک لو( ، کمپ نوروزلوآگردشگری صخره جان 

 میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 300مبلغ ه : تامین اعتبار ب شد مصوب

 ارایه تسهیالت برای هر سرمایه گذار در بحث اقامتگاه بوم گردی -4-3

متقاضی احداث  3و حل مشکالت مربوط به  1401گردی طی شش ماه اول سال  اقامتگاه بوم 5احداث  -4-4

 گردی اقامتگاه بوم

میراث فرهنگی ، گردشگری 

 و صنایع دستی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه 2-4و  1-4بند 

تا هفته  4-4و  3-4بند 

 1401دولت 
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 رم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیسفر استاندار محتمصوبات 

 پزشکی علوم دانشگاهدستگاه اجرایی: 

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

5 

 8/2داث مرکز بهداشتی و درمانی چالخاماز ، دارای ردیف اعتباری از محل منابع محرومیت زدایی می باشد. مبلغ اح

 مشکلگاه موقعیت و نوع خاک ساخت زمین پروژه از لحاظ است و تخصیص یافته  %50د.میلیارد تومان تخصیص دار

 با باقیمانده عملیاتدارد باید آزمایشات مربوطه انجام و در صورت اخذ جواب الزم با تامین اعتبار برآوردی ژئوتکنیک 

 آغاز گرددمیلیارد تومان 10

باقیمانده اعتبار اولیه توسط سازمان  %100ری و تخصیص ات ژئوتکنیک تا پایان سال جا: انجام مطالعمصوب شد

 1401آغاز عملیات اجرایی در سال مدیریت و برنامه ریزی و

 دانشگاه علوم پزشکی

انجام مطالعات ژئوتکنیک 

و آغاز  1400تا پایان سال 

 1401عملیات در سال 
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 تومان میلیارد 10با برآورد اولیه  سالمت گل سلیمان آباد مرکز جامعاحداث 

تا پایان سال  23و اخذ مجوز ماده  توسط بنیاد مسکن تامین زمین مورد نیاز با هماهنگی فرمانداری : شد مصوب

 1401، آغاز عملیات اجرایی در سال  1400

 دانشگاه علوم پزشکی

 فرمانداری

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تامین زمین مورد نیاز و 

تا  23اخذ مجوز ماده 

 اریج پایان سال

آغاز عملیات اجرایی در 

 1401سال 

7 
 احداث بیمارستان در شهر باروق

 مکان یابی ، انجام مطالعات و پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و آغاز عملیات اجرایی :مصوب شد

 

 دانشگاه علوم پزشکی

مطالعات و پیگیری و 

ایجاد ردیف اعتباری از 

 ماه 3منابع ملی 

 آغاز عملیات اجرایی در

 1401سال 
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 پزشکی علوم دانشگاهدستگاه اجرایی: 

8 

 

 :مصوب شد

با هماهنگی فرمانداری و  توسط بنیاد مسکن الوطتامین زمین جهت احداث پایگاه اورژانس در بخش نخ -8-1

 اعتبار از محل اعتبارات ملی و پیگیری واگذاری یک دستگاه آمبوالنس

اعتبار از طرف تامین پایگاه بهداشت با اولویت منطقه محروم با هماهنگی فرماندار با پیگیری  20احداث  -8-2

 نماینده محترم مردم شهرستان باروق در مجلس شورای اسالمی )آقای عیسی زاده(

 

 دانشگاه علوم پزشکی
 ماه شش-8-1

 1401تا پایان سال -8-2

 گاه اجرایی: شرکت آب منطقه ایدست

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

9 

 

 :مصوب شد

نوین در اراضی تحت پوشش قوروچای با تامین اعتبار از  بهمطالعه و اجرای تبدیل سیستم آبیاری سنتی  -9-1

 منابع ملی

 رگالژ و الیروبی رودخانه قوروچای -9-2

 

 

 

 

 

 

ه ای و شرکت آب منطق -9-1

 جهاد کشاورزی

 شرکت آب منطقه ای -9-2

 شش ماه -9-1

 سه ماه -9-2



 

5 

 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 شرکت آب و فاضالبدستگاه اجرایی: 

10 

میلیارد  7رد ریال که میلیا 10سی ، دارای اعتبار مصوب ه تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای آت در -10-1

 ریال تخصیص یافته است.

مترمکعب ،  20نیرورسانی ، تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و مخزن  –دهنه چشمه  3بهسازی  : شد مصوب

 مساعدت در باقیمانده تخصیص توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

میلیارد ریال با تخصیص  10دارای اعتبار مصوب تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاهای باش آچیق  -10-2

 میلیارد ریال . 7

کیلومتر شبکه توزیع ، نیرورسانی و تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و مخزن با مساعدت  5/1اجرای  :مصوب شد

 در تخصیص باقیمانده اعتبار مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 7میلیارد ریال با تخصیص  10و بهداشتی روستای بیوک بالغ دارای اعتبار مصوب  تامین آب آشامیدنی سالم -10-3 

 میلیارد ریال .

نیرورسانی و تجهیز و راه اندازی پمپاژ و مخزن با  –بهسازی یک رشته قنات  –حفر یک حلقه چاه  : شد مصوب

 مساعدت در تخصیص باقیمانده اعتبار مصوب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

بهره برداری در هفته 

 1401دولت 

11 

 : شد مصوب

از محل اعتبارات محرومیت  1401شهرستان باروق تا پایان سال  مشکل دارتامین آب شرب کلیه روستاهای -11-1

 زدایی

 نابع ملیانجام مطالعات فاضالب شهر باروق و پیگیری تامین اعتبار از م -11-2

 

 

 

 

 شرکت آب و فاضالب

 1401تا پایان سال -11-1

ماه  6انجام مطالعات  -11-2

 از محل اعتبارات داخلی و

پیگیری تامین اعتبار و ایجاد 

ردیف اعتباری از منابع ملی 

 1401تا پایان سال 
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 انقالب اسالمی  بنیاد مسکنیی: دستگاه اجرا

12 

 : شد مصوب

 اجرای طرح هادی در روستاهای : -12-1

 اسماعیل کندی نیمه تمام و دارای کد پروژه از منابع ملی  -12-1-1

، عملیات اجرایی بدلیل عدم  بوده دارای ردیف اعتباری استانی :چاخراحمد ، علیارکندی و آق کند -12-1-2

 .تخصیص آغاز نشده است

 عملیات اجرایی آغاز نشده است. –پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی  :باش بالغ-12-1-3

میلیارد  4/2تک آغاج با اعتبار مورد نیاز بمبلغ  –نادرگلی  –قورقچی  ،روستای 3بازنگری طرح هادی در  - 12-2

 ریال
 

 بنیاد مسکن

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401شهریور 

13 

 خانوار در معرض تهدید سیالب های فصلی می باشد. 35جه با روستای شور

 : شد مصوب

احداث سیل بند در باالدست و اجرای کانال سنگی در داخل محدوده روستا بمنظور پیشگیری از خسارات و صدمات 

 ناشی از سیل ، مطالعات طرح توسط بنیاد مسکن و تامین اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

 کن اد مسبنی

 سازمان 

 ریزی برنامه و مدیریت 

 

 مطالعه تا پایان سال

در و اجراتامین اعتبار 

  1401سال 

14 

 : شد مصوب

در روستاهایی که نیاز به زمین جدید می باشد الحاقات با حضور فرماندار شهرستان و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن 

  .ظرف سه ماه تصویب و انجام شود

 بنیاد مسکن

 کشاورزیجهاد 

 فرماندار باروق

 سه ماه

15 
 : شد مصوب

 یک یارانه  واعطای تسهیالت روستایی به روستاهای شهرستان باروق 
 مستمر بنیاد مسکن
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 راه و شهرسازیدستگاه اجرایی: 

16 

 : شد مصوب

 وق احداث مجتمع اداری بار

و ایجاد ردیف  23: نسبت به اخذ مجوز ماده  ثانیا  راه و شهرسازی اوالً : مطالعات را با هماهنگی فرمانداری انجام دهد.

 200اقدام نماید. بمنظور انجام مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  1401اعتباری برای اجرای پروژه در سال 

 میلیون تومان اختصاص خواهد داد.

 اه و شهرسازیر

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

بازنگری مطالعات و اخذ 

تا پایان  23مجوز ماده 

و آغاز  1400سال 

اجرایی در سال عملیات 

1401 

17 

 باروق که در حال حاضر خاکی بوده و باند کندرو نیز به محور اضافه گردیده است -سرچم -آسفالت محور میاندوآب

 : شد مصوب

 انجام گیرد. 1401کور از محل اعتبارات ملی تا پایان شهریور ت محور مذلآسفا

 راه و شهرسازی

 
 1401تا پایان شهریور 

 دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

18 

 -1:  شودشهرستان تقسیم  3بشرح ذیل فی ما بین   اعتبارات استانی یلیارد تومان اعتبار مصوب از محلم 5/20مبلغ  مصوب شد:

 میلیارد تومان چهاربرج 4مبلغ  -3میلیارد تومان باروق  5/6مبلغ  -2  میلیارد تومان میاندوآب 10مبلغ 

 میلیارد تومان پروژه های ذیل عملیاتی خواهد شد : 5/6با اعتبار 

 میلیارد تومان 7/1ر با اعتبار کیلومت 3بهسازی و آسفالت محور روستای یلکلو بطول  -18-1

میلیارد تومان در  5/4و  1400در سال  میلیارد تومان 3/3کیلومتر با اعتبار  5محور قورقچی بطول  لکه گیری و روکش -18-2

 1401سال 

ن دیگر برای میلیارد توما 5/1میلیارد تومان در سالجاری و  5/1میلیارد تومان که  3احداث پل گوزلی قره داغ با اعتبار  -18-3

 تامین خواهد شد. 1401سال 

 کیلومتر 2جه بطول بهسازی و آسفالت مسیر ینگ -18-4

 و پیگیری اعتبار از محل اعتبارات ملی فرمانداری با هماهنگیاحداث راهدارخانه در باروق ، تامین زمین سنددار  -18-5

راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401تا پایان تیر  -18-1

 1401تا پایان سال  -18-2

 1401تا شهریور  -18-3

 1401تا تیرماه  -18-4

 یک سال -18-5    
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای

19 

 ری در خصوص درخواست ماشین آالت سنگین راهدا

 : شد مصوب

یک میلیارد تومان از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به راهداری تخصیص و یک میلیارد تومان نیز خود 

ورهال نمودن ماشین آالت سنگین راه سازی اقدام و در اسرع عتبارات داخلی نسبت به تعمیر و اراهداری از محل ا

 ر دهد.قراو چهاربرج های باروق  وقت در اختیار شهرستان

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1400تا پایان سال 

20 

 : شد مصوب

به   تی کندیاربط سفلی، الله لو و یاساربط علیا، قورو دره، روستای 5راهداری نسبت به بهسازی و آسفالت راه 

  تومان برآورد می شود. میلیارد 20. اعتبار مورد نیاز حدود کیلومتر اقدام نماید 12طول 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 
 1401تا پایان سال 

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارسدستگاه اجرایی: 

21 

کالس درس ،  35مدرسه در قالب  13استانداردسازی سیستم گرمایشی کلیه مدارس و کالس های غیراستاندارد شامل 

 میلیارد تومان 8/2اعتبار مورد نیاز  لن تومان جمع کمیلیو 80اعتبار مورد نیاز برای هر کالس 

 : شد مصوب

 1401تامین اعتبار از منابع ملی و اتمام تا پایان اردیبهشت ماه سال 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401اردیبهشت ماه 
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارسرایی: دستگاه اج

22 

 : شد مصوب

درصد ، تامین اعتبار از منابع  65تکمیل و اتمام مدرسه یک کالسه روستای قره بوغاز با پیشرفت فیزیکی  -22-1

  1401ملی و اتمام تا پایان خرداد ماه 

د ، تامین اعتبار از منابع ملی و درص 50کالسه روستای قطار با پیشرفت فیزیکی  3تکمیل و اتمام مدرسه  -22-2

  1401بهره برداری در هفته دولت 

درصد ، پروژه خیرساز می باشد.  45کالسه روستای یلکلو با پیشرفت فیزیکی  3تکمیل و اتمام مدرسه  -22-3

  1401بهره برداری از پروژه در مهر 

درصد ، پروژه خیرساز می باشد.  40ی کالسه روستای حصارلو با پیشرفت فیزیک 3تکمیل و اتمام مدرسه  -22-4

  1401بهره برداری از پروژه در مهر 

درصد ، پروژه خیرساز می  40کالسه روستای تازه کند زاغه با پیشرفت فیزیکی  3تکمیل و اتمام مدرسه  -22-5

 1401باشد. بهره برداری از پروژه در دهه فجر 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 1401خردادماه  22-1

 1401هفته دولت  22-2

 1401مهر  22-3

 1401مهر  22-4

 1401دهه فجر  22-5

23 

 : شد مصوب

پیگیری و اخذ انشعابات مدارس موجود و جدیداالحداث با هماهنگی و همکاری ادارات کل آموزش و پرورش ، -23-1

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، شرکت های آب ، برق ، گاز

 3کل اعتبار مورد نیاز  کالس درس، 3مدرسه کانکسی با  1نفر به تعداد  20ی باالی حذف مدارس کانکس -23-2

 میلیارد تومان ، پیگیری از منابع ملی

 میلیارد تومان 5/1تجهیز مدارس سطح شهرستان با اعتبار  -23-3

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 های آب ، برق ، گاز شرکت

 بندهای مربوطه( )حسب

 مستمر -23-1

بهره برداری در  -23-2

 1401دهه فجر 

تا پایان  23-3-50%

 سالجاری

بقیه تا پایان اسفند 

1401 
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارسدستگاه اجرایی: 

24 

 : شد مصوب

و از محل اعتبارات  الو با جلب مشارکت خیرینطدر بخش نخ دخترانه متوسطهشبانه روزی مدرسه  احداث -24-1

 ملی

شروع از محل اعتبارات استانی با یک  احداث مدرسه خیرساز در گل سلیمان آباد با جلب مشارکت خیرین -24-2

 میلیارد تومان اعتبار

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401تا پایان سال 

 شرکت گازستگاه اجرایی: د

25 

 24خانوار گازدار هستند.  20روستای باالی  41خانوار می باشد که  20روستای باالی  65شهرستان باروق دارای 

 روستا باقیمانده است.

 محور بشرح : 3روستای باقیمانده به  24:  شد مصوب

 روستای باداملو تقسیم شده است. 10محور  -3ی کندی تروستای یاس 6محور  -2الو طروستای نخ 8محور  -1

الو توسط شرکت طروستای نخ 8پیگیری الزم جهت اخذ مجوزهای اجرایی از شرکت ملی گاز با اولویت : مقرر شد 

 گاز استان معمول گردد.

 

 ماه 2 شرکت گاز

 شهرک صنعتی  دستگاه اجرایی: 

26 

 احیه صنعتی باروقشناسایی و واگذاری اراضی ملی مناسب جهت ایجاد ن  : شد مصوب

 

 

 

 شهرک صنعتی 

 منابع طبیعی 

 امور اراضی

 یک ماه
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 سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات 

 استانداری آذربایجان غربی

27 

 :شد مصوب

 .هوایی و طرح هادی شهر باروق عکس میلیون تومان برای تهیه 200تامین اعتبار به مبلغ  -27-1

معاونت توسه مدیریت و منابع استانداری نسبت به تنظیم چارت سازمانی و تامین نیروی انسانی و تامین  -27-2

 .خودرو فرمانداری اقدام نماید

 استانداری آذربایجان غربی
  ریزی برنامه و مدیریت سازمان

معاونت توسعه مدیریت و 

 منابع استانداری

 شش ماه

28 
ن از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شهرداری باروق تخصیص و با یک میلیارد توما: شد مصوب

 هماهنگی فرمانداری باروق هزینه گردد.

 استانداری آذربایجان غربی

 برنامه و مدیریت سازمان

 ریزی

 فرمانداری باروق

 شهرداری باروق

 1400تا پایان سال 

29 

تقرار دفاتر نمایندگی خود در شهرستان باروق با هماهنگی های اجرایی استان نسبت به اس دستگاه: صوب شدم

 اقدام نمایند. باالدست  وزارتخانه های

 

 1401تا پایان شهریور  های اجرایی کلیه دستگاه

30 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تدوین سند توسعه روستایی بر مبنای ظرفیت روستاهای : شد مصوب

 دشهرستان اقدام نمای

 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 دفتر امور روستایی

 1401تا پایان شهریور 
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 اقتصادی سفر استاندار محترم به شهرستان باروق در حوزه پروژه هایمصوبات 

31 

 :موضوع ناحیه صنعتی شهرستان باروق

ن نسبت به شناسایی و تخصیص زمین مناسب از اراضی مقرر گردید با پیگیری فرمانداری شهرستان باروق ، اداره کل منابع طبیعی استا

ملی شهرستان باروق و مدیریت امور اراضی جهادکشاورزی نسبت به واگذاری اراضی تخصیص یافته جهت ایجاد ناحیه صنعتی باروق 

 اقدام سریع معمول دارند.

اداره کل  –امور اراضی 

 ماه 4 منابع طبیعی

32 

 تان باروق:مشکل استقرار شعب بانکی در شهرس

 نبا توجه به مطالبه شهروندان و نیاز شهرستان باروق به استقرار شعب بانکی در این شهرستان و مطابق اعالم دبیرخانه کمیسیو

هماهنگی بانکهای استان مبنی بر اعالم ممنوعیت ایجاد شعبات جدید از سوی بانک مرکزی مقرر گردید ضمن ارسال نامه ای با امضای 

م به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پیگیری الزم از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار جهت استقرار استاندار محتر

 شعب بانکهای تخصصی از جمله بانک کشاورزی و ملی و تجارت و صادرات در شهرستان باروق صورت گیرد.

دبیرخانه کمیسیون 

 هماهنگی بانکهای استان

معاونت هماهنگی امور 

 صادی اقت

 ماه 6

33 

 شهرستان باروق: مشکل تأمین نهاده های دامی

هزار رأس دام سبک مقرر گردید در جهت  206هزار رأس دام سنگین و  195با عنایت به بروزرسانی جمعیت دامی شهرستان باروق به 

عیت دامی و همچنین تقویت حمایت از دامداران شهرستان سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تخصیص واقعی و برابر با جم

 ظرفیتهای خوراک دام شهرستان باروق اقدام الزم معمول نماید.

 یک ماه جهاد کشاورزی استان

34 

 طرح مطالعاتی معدن:

مقررگردید صنعت،معدن و تجارت استان در جهت شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش معادن نسبت به انجام طرح مطالعات 

 سازمان زمین شناسی اقدام الزم معمول نماید. معدنی با همکاری

صنعت،معدن و تجارت 

 ماه 1 استان 

35 

 جذب سرمایه گذاری در بخش معادن:

مقرر گردید صنعتفمعدن و تجارت نسبت به صدور فراخوان و جذب سرمایهگذار جهت اکتشاف معادن جدید و واگذاری معادن غیر 

 فعال اقدام الزم را معمول نمایند

عدن و تجارت صنعت،م

 یک ماه استان
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36 

 مطالعات توسعه بخش کشاورزی:

جهاد کشاورزی استان تا پایان سالجاری طرح مطالعاتی برای توسعه کشت گلخانه ای، توسعه دامداری های بزرگ مقرر گردید 

  مقیاس،شیالت و تغییر الگوی کشت اقدام الزم را معمول نمایند.

 ماه 1 جهاد کشاورزی استان

37 

 اد شعب بانکهای کشاورزی و ملیایج

بانکهای ملی و کشاورزی در هر دو شهرستان باروق و  شعبمقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اقدامات الزم جهت ایجاد 

 چهار برج معمول دارد.

کمیسیون هماهنگی امور 

 یک ماه بانکهای استان

 


