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  عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

 اداره کل ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

1 

 سقف کوتاه ورزش های انفرادی برای شهر چهار برج احداث سالن ورزشی -1-1

 شهر چهار برجاحداث زمین چمن مصنوعی روباز برای  -2-1

ولی عملیات اجرایی آن  استانی می باشد احداث سالن سرپوشیده در روستای قپچاق) دارای ردیف اعتبار ی -3-1

  تاکنون آغاز نگشته است(

 احداث سالن ورزشی در فسندوز -4-1

 

ه و آغاز عملیات اجرایی هر س 1400 تا پایان سال 4و  2و  1برای پروژه های بند  23اخذ مجوز ماده : مصوب شد

 1401پروژه فوق الذکر در سال 
 

 ورزش و جوانان

برای  23اخذ مجوز ماده 

تا  4و   2و  1بندهای 

و آغاز  1400پایان سال 

عملیات اجرایی هر 

پروژه در سال چهار  

1401 

 ، گردشگری و صنایع دستیدستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی

2 

 

 گردی  در خصوص اقامتگاه بوم

 گردی شهرستان های بوم میلیارد تومان برای اقامتگاه 15تسهیالت تا سقف  : اعطایشد مصوب

 

 

 

میراث فرهنگی،گردشگری و 

صنایع دستی و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 مستمر
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

 گری و صنایع دستیدستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، گردش

3 

برای تپه باستانی  یه نقشه باستان شناسیهمحوطه های باستانی و تحفاظت، مرمت واحیای  -3-1

 چهار برج

 مدیریت و برنامه ریزی میلیون تومان توسط سازمان  200تامین اعتبار به مبلغ : شد مصوب

زاده تاج الدین  مدی اماو طراحی زیر ساخت های گردشگری و بوم گره ، امکان سنجی مطالع -3-2

 علی و منطقه شامات

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

میراث فرهنگی،گردشگری و 

صنایع دستی و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 سه ماه

 علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانیدانشگاه  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

4 

 احداث بیمارستان در شهر چهار برج

پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و آغاز و  23اخذ ماده ، انجام مطالعات و تامین زمین انجام شده: شد مصوب

 عملیات اجرایی

 دانشگاه علوم پزشکی

مطالعه و پیگیری ایجاد 

ردیف اعتباری از منابع 

 سه ماه -لیم

آغاز عملیات اجرایی در سال 

1401 

5 

اوبه با این توضیح که خانه بهداشت موجود استیجاری می باشد و احداث خانه بهداشت روستای اوزون 

 میلیارد تومان می باشد 5/1و نیاز به تخصیص اعتبار  است زمین اهدا شده ،داثحبرای ا

تخصیص و عملیات  1401میلیارد تومان برای سال  5/1د مبلغ با توجه به زمین اهدا شده مقرر گردی: شد مصوب

 .اجرایی آغاز گردد

 

 دانشگاه علوم پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 شش ماه
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

 یدستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمان

6 

 :شد مصوب

و اخذ و عمل برابر مطالبه مردم منطقه  توسط علوم پزشکی خانه بهداشت قپچاق به پایگاه سالمت ارتقای بررسی 

 23ماده 

 

 سه ماه دانشگاه علوم پزشکی

7 

 مصوب شد:

 درمانگاه شهر چهاربرج تقویت و ارتقا-7-1

 ارتقا مرکز بهداشت روستای فسندوز تقویت و -7-2

 

 1400پایان سال  وم پزشکیدانشگاه عل

8 
 در صورت وجود متقاضی مصوب شد: اعطای مجوز تاسیس داروخانه در شهرستان چهاربرج

 
 1400پایان سال  دانشگاه علوم پزشکی

 شرکت آب منطقه ایدستگاه اجرایی: 

9 
 

 الیروبی زهکش های محدوده شهرستان چهاربرج مصوب شد: 

 

 سه ماه شرکت آب منطقه ای

 

 

 



 

4 

 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در بات مصو

 شرکت آب و فاضالبدستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

10 

 مصوب شد: 

از محل  قره قجلو( -اسالم آباد -فیروزآباد -مشکل دار ) فسندوزآب شرب کلیه روستاهای  مینتا -10-1 

 تبارات محرومیت زدایی اع

 و پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی چاق و شعبانلو پو ق انجام مطالعات فاضالب شهر چهار برج -10-2
 

 شرکت آب و فاضالب

فسندوز تا هفته -10-1

تا  بقیه  1401دولت 

 1401پایان سال 

انجام مطالعات  -10-2

شش ماه و پیگیری 

تامین اعتبار و ایجاد 

ی از منابع ردیف اعتبار

 1401ملی تا پایان سال 

 شرکت توزیع برقدستگاه اجرایی: 

 

11 

 صنعتی چهار برجناحیه تامین برق 

دستگاه اجرایی از شهرک صنعتی به شرکت توزیع برق تغییر یافته و عملیات اجرایی توسط  1401در سال  مصوب شد: 

ن از امیلیارد توم 6برآورد شده است که  لیارد تومانمی 13شرکت توزیع برق انجام خواهد یافت. اعتبار مورد نیاز 

های صنعتی تامین  توسط شهرکباقیمانده مبلغ  استانی ون از منابع امیلیارد توم 2منابع داخلی شرکت توزیع برق و 

 گردد.

 1401تا پایان سال  شرکت توزیع برق

 

 



 

5 

 

 

 

 عمرانی ه هایپروژ حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

 بنیاد مسکن  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

 میلیارد ریال از منابع استانی 60اجرای طرح هادی در روستای شعبانلو و قپچاق با اعتبار  مصوب شد:  12
 

بنیاد مسکن و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی
 1401تا پایان سال 

13 
میلیارد ریال از منابع  9/1بازنگری طرح هادی در روستاهای اوزون اوبه و ابراهیم حصاری با اعتبار   : مصوب شد

 استانی

 

بنیاد مسکن و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی 
 1401تا پایان سال 

14 
ده محترم تامین اعتبار شراکتی با نماین و(  1فاز)اجرای طرح هادی در روستای فسندوز به صورت  مصوب شد: 

 مجلس شهرستان و بنیاد مسکن و اعتبارات استانی به تناسب اعالم برآورد اجرای کار توسط بنیاد مسکن 

 

بنیاد مسکن و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی و 

نماینده محترم مردم 

 شهرستان در مجلس

 1401تا پایان سال 

15 

تامین اعتبار شراکتی با نماینده محترم مجلس  و ( 1فاز)اجرای طرح هادی در روستای اسالم آباد  مصوب شد: 

 شهرستان و بنیاد مسکن و اعتبارات استانی به تناسب اعالم برآورد اجرای کار توسط بنیاد مسکن 

 

 

 

بنیاد مسکن و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی و 

نماینده محترم مردم 

 شهرستان در مجلس

 1401تا پایان سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهرم به شهرستان چهار برج در سفر استاندار محتمصوبات 

 دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن

16 
در روستاهایی که نیاز به زمین جدید می باشد الحاقات با حضور فرماندار شهرستان و جهاد کشاورزی و  مصوب شد: 

 .بنیاد مسکن ظرف سه ماه تصویب و انجام شود

 بنیاد مسکن

 جهاد کشاورزی

 اروقفرماندار ب

 سه ماه

 مستمر بنیاد مسکن یارانه و  اعمال  چهاربرج اعطای تسهیالت روستایی به روستاهای شهرستان  مصوب شد:  17

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی  

18 

 احداث مجتمع اداری شهرستان چهار برج

گروه کارشناسی مورد بازدید مورد نظر توسط زمین مورد نیاز قبالً توسط یک خیر اهدا شده بود محل  مصوب شد: 

ها از قبیل راه آماده سازی زیر ساخت  بودنقرار گرفت. با توجه به بعد مسافت آن با شهر چهار برج و هزینه بر 

. راه و دسترسی و آب و برق وگاز و مخابرات، مقرر شد با هماهنگی فرمانداری محل مناسب دیگری تامین گردد

 اقدام نماید. 23ات مجددو اخذ مجوز ماده شهرسازی نیز نسبت به انجام مطالع

 

 راه و شهرسازی

 فرمانداری

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تامین زمین مناسب، 

انجام مطالعات و اخذ 

تا پایان  23مجوز ماده 

 1400سال 

آغاز عملیات در سال 

1401 

19 

اولویت های اساسی  ازر کیلومت 4/2تعریض و بهسازی محور سه راهی فیروزآباد تا چهار برج به طول 

 خواهد شد.تعریف فسندوز  - میاندوآب بهسازی تعریض وپروژه  درشهرستان می باشد. این مسیر 

 عملیاتی نماید. 1401را در سال  فیروزآبادراه و شهرسازی تعریض مسیر چهار برج تا سه راهی  مصوب شد: 

 

 1401تا پایان سال  راه و شهرسازی
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 عمرانی پروژه های حوزهحترم به شهرستان چهار برج در سفر استاندار ممصوبات 

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی  

20 

 

 در خصوص تجدید نظر در محدوده شهرچهاربرج

مساعدت الزم را راه و شهرسازی  و مبادرتراه و شهرسازی  شهرداری چهاربرج نسبت به انجام مکاتبه با مصوب شد: 

 معمول نماید

 راه و شهرسازی

 رداری چهاربرجشه
 سه ماه

 راهداری و حمل ونقل جاده ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

21 

 

 مصوب شد: 

میلیارد تومان اعتبار  2کیلومتر، این پروژه دارای  2قپچاق به طول  -محور ساالر آبادبهسازی و آسفالت   -21-1 

 نیز از منابع استانی تامین خواهد شد. ارد تومانمیلی 2از منابع ملی بوده و 

 میلیارد تومان 2کیلومتر با اعتبار  2به طول بهسازی و آسفالت مسیر روستای کرد کندی تا اسالم آباد  -21-2

 میلیارد تومان اعتبار 5/20از منابع استانی مربوط به تقسیم فوق الذکر  میلیارد تومان اعتبار  4 سهم شایان ذکر است

 می باشد. ین سه شهرستان میاندوآب، چهار برج و باروقب
 

راهداری و حمل ونقل جاده 

ای و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

هفته دولت سال -21-1

1401 

 1401تیر ماه  -21-2

22 
 عملیاتی شود. میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی 15فسندوز با اعتبار  -روکش آسفالت میاندوآب مصوب شد: 

 

اهداری و حمل ونقل جاده ر

 ای
 1401هفته دولت سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسدستگاه اجرایی: 

23 

 242مدرسه در قالب  42استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس و کالس های غیر استاندارد شامل 

 میلیارد تومان 20ومان جمعاً حدود تمیلیون  80، هر کالس با اعتبار درس کالس

 1401پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و اتمام تا پایان اردیبهشت ماه  مصوب شد: 

 

نوسازی، توسعه و تجهیز 

 مدارس 

 اردیبهشتتا پایان 

1401 

24 

مرحله خاکبرداری جهت اجرای  احداث مدرسه شش کالسه اسالم آباد، در حال حاضر در -24-1

درصد نوسازی مدارس( اجرا  70درصد خیر و  30فونداسیون می باشد. پروژه به صورت مشارکتی) 

 خواهد شد.

 جاری کلنگ زنی گردید. مدرسه سه کالسه شعبانلو که در دهه مبارک فجر سال احداث -24-2

 س( اجرا خواهد شد.درصد نوسازی مدار 70درصد خیر و  30پروژه به صورت مشارکتی) 

جاری کلنگ زنی ل که در دهه مبارک فجر سا خزینه جدیدکالسه شش احداث مدرسه  -24-3

 درصد نوسازی مدارس( اجرا خواهد شد. 70درصد خیر و  30پروژه به صورت مشارکتی)  گردید.

جاری کلنگ زنی  که در دهه مبارک فجر سال جدید اوزون اوبهکالسه شش احداث مدرسه  -24-4

 درصد نوسازی مدارس( اجرا خواهد شد. 70درصد خیر و  30پروژه به صورت مشارکتی)  گردید.

نوسازی مدارس استان ضمن جلب مشارکت خیرین نسبت به پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و  مصوب شد: 

 عملیاتی شدن پروژه مبادرت نماید.
 

نوسازی،توسعه و تجهیز 

 مدارس استان

ال بهره برداری در س

1402 

25 

مرضیه ) مدرسه سنفر به تعداد یک مدرسه کانکسی با دو کالس در 20حذف مدارس کانکسی باالی  مصوب شد: 

 میلیارد تومان 5/1به مبلغ  ملیو تامین اعتبار از منابع  (چاغقپ

 

نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 1401تا پایان سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهستاندار محترم به شهرستان چهار برج در سفر امصوبات 

 دستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

26 
 

 انجام گیرد. نامیلیارد توم 5/1تجهیز مدارس سطح شهرستان با اعتبار  مصوب شد: 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 تا پایان سالجاری 50%

بقیه تا پایان اسفند 

1401 

27 

 

از محل تخریب و  میلیارد تومان 8عتبار مورد نیاز تخریب و بازسازی مدرسه شش کالسه منصورآباد با ا مصوب شد: 

 بازسازی ملی 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1402تا پایان سال 

28 
رستان دخترانه شهر چهاربرج از محل اعتبارات ملی و استانی) مبلغ یک میلیارد تومان از احداث هن مصوب شد: 

 محل اعتبارات استانی به جهت شروع عملیات تخصیص یابد(

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

و سازمان مدیریت و مدارس

 برنامه ریزی

 1402تا پایان سال 

 صنعتی های شهرک شرکت دستگاه اجرایی:

29 

  : مصوب شد

 

 هکتاری چهار برج 30مخابرات( ناحیه صنعتی  -گاز –برق –ساخت های) آب  تامین زیرپیگیری  -

 صدور اسناد ثبتی تفکیکی ناحیه صنعتی چهار برج -

 

 

 

 
 

و  شرکت شهرک های صنعتی

  شرکت های خدمات رسان

شرکت شهرک های صنعتی و 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 1400تا پایان سال 

 1401ال تا پایان س
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

30 
 زمین توسط راه و شهرسازی تامین وبا توجه به ترافیک موجود در شهر چهاربرج و لزوم ساماندهی ،  مصوب شد: 

 اید.نسبت به استقرار پلیس راهور در شهر چهاربرج اقدام نمفرماندهی انتظامی استان 
 1400تا پایان سال  فرماندهی انتظامی استان

31 
یک میلیارد تومان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شهرداری چهاربرج تخصیص و با  مصوب شد: 

 هماهنگی فرمانداری چهاربرج هزینه گردد.

 استانداری آذربایجان غربی

 برنامه و مدیریت سازمان

 ریزی

 فرمانداری باروق

 شهرداری باروق

 1400تا پایان سال 

32 
استانداری نسبت به تنظیم چارت سازمانی و تامین نیروی انسانی و  توسعه مدیریت و منابعمعاونت  مصوب شد: 

 .فرمانداری اقدام نماید ی خودرو

 

 استانداری آذربایجان غربی

توسعه مدیریت و معاونت 

 استانداری منابع

 اسرع وقت

33 
های اجرایی استان نسبت به استقرار دفاتر نمایندگی خود در شهرستان چهاربرج با هماهنگی  اهدستگ مصوب شد: 

 اقدام نمایند. وزارتخانه ها 
 1401تا پایان شهریور  کلیه دستگاههای اجرایی

34 

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

 .شهرستان اقدام نماید

 

 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 دفتر امور روستایی

 1401تا پایان شهریور 
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان چهار برج در مصوبات 

 جهاد کشاورزی:اجرایی دستگاه

35 

النی نهرهای سنتی روستاهای جهت صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب بعلت بعد مسافت طو

 چهار برجتابعه شهرستان 

 . عملیاتی شودملی  منابع از میلیاردریال 5کیلومتر با اعتبار مورد نیاز  2مصوب شد: انتقال آب با لوله در سطح 

 1401تا پایان سال  جهاد کشاورزی

36 

 چهار برجستان جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش راندمان آبیاری در روستاهای تابعه شهر

 8کیلومتر  با اعتبار مورد نیاز  1( به طول 4و 3مصوب شد: احداث کانال بتنی ) پوشش بتنی نهرهای سنتی درجه 

 ملی منابع از میلیارد ریال

 1401تا پایان سال  جهاد کشاورزی

37 

چهار ساماندهی اراضی کشاورزی و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی روستاهای تابعه شهرستان 

 برج

 از منابع ملی میلیارد ریال 10روستا با اعتبار مورد نیاز  16صدور اسناد اراضی کشاورزی در  مصوب شد:

 1401تا پایان سال  جهاد کشاورزی
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38 

هکتار به منظور ایجاد شهرک  600هکتار اراضی ملی منطقه منصورآباد  2000از  شهرک کشاورزی شهرستان چهار برج:

 کشاورزی با پایه کشت گلخانه ای در نظر گرفته شده است.

مقرر گردید جهاد کشاورزی استان ظرف سه روز پس از ابالغ مصوبه، مشخصات و مختصات زمین مورد نظر -الف

رسان)برق،گاز و آب منطقه ای( ارائه و شرکتهای موصوف  جهت ایجاد شهرک کشاورزی را به شرکت های خدمات

 مطالعات کارشناسی مورد نیاز جهت تامین زیرساخت های شهرک را ظرف یک ماه اقدام نمایند

جهاد کشاورزی تمام تمهیدات الزم  به منظور آماده سازی شهرک کشاورزی جهت جذب سرمایه گذار در احداث  -ب

 زی مذکور اقدام نماید.و بهره برداری از شهرک کشاور

 یک ماه جهاد کشاورزی استان

39 

  میا در منطقه فسندوز: با توجه به عدم الیروبی محوطه مجتمع شیالت فسندوز.پرورش آرت

 ای نسبت به تأمین شن مورد نیاز و جهادکشاورزی نسبت به حمل و شن ریزی اقدام نماید.الف( مقرر گردید شرکت آب منطقه

میا و موضوع مجوزها غیر از پرورش آرتمیا قدیمی بوده ای صادره برای پرورش دهندگان آرتینکه برخی از مجوزهب( با توجه به ا

ازی مجوزهای باشد مقرر گردید؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به ابطال مجوزهای قدیمی و یکپارچه سمی

 میا اقدام نماید.جدید برای پرورش آرت

میا مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان جهت تأمین مالی از محل بند الف به تأمین مالی تولید کنندگان آرته به نیاز ج( با توج

 اقدام نماید. 18تبصره 

د( با توجه به اینکه کانال های آبرسانی با آسیب مواجه شده است مقرر  گردید سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تامین لوله مورد نیاز 

 رای آبرسانی اقدام نماید.ب

هفته نسبت به حل  2با توجه به مشکل بهره برداران در ارتباط با تامین برق مورد نیاز  مقرر گردید شرکت توزیع برق استان ظرف -ه

 مشکل اقدام نماید

یریت امور اراضی ظرف با توجه به وجود مشکالت در انتقال سند زمین های تخصیص یافته مقرر گردید جهاد کشاورزی استان و مد -و

 هفته نسبت به حل مشکل اقدام نمایند  2مدت 

میا مقرر گردید اداره کل دامپزشکی استان دامپزشکی برای پرورش دهندگان آرتبا توجه به وجود مشکالتی در صدور مجوز های  -ی

 -جهاد کشاورزی استان

زشکی دامپ -مابع طبیعی

شرکت توزیع برق -استان

 امور اراضی-استان

 دو هفته
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 هفته نسبت به حل مشکل اقدام نمایند. 2ظرف مدت 

40 

هکتار بنا بر درخواست متقاضی  20هکتار زمین ناحیه صنعتی مذکور  30با توجه به اینکه از  ناحیه صنعتی چهار برج:

گرفته میلیارد تومان در نظر  4000بخش خصوصی جهت احداث و راه اندازی مجتمع فوالد با سرمایه گذاری به میزان 

 مقرر گردید:.  شده است

 هزار متر مکعب آب مورد نیاز اقدم نماید. 150شرکت آب منطقه ای در مرحله اول نسبت به تخصیص  -الف

با توجه به ارائه طرح پیوست زیست محیطی توسط سرمایه گذار اداره حفاظت محیط زیست استان ظرف یک هفته نسبت به اعالم   -ب

 طرح ارائه شده اقدام نماید.نظر نهایی در ارتباط با 

مقرر گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان با همکاری اداره متناظر در شهرستان میاندوآب نسبت به صدور اسناد تفکیکی  -ج

 .ناحیه صنعتی شهرستان چهاربرج در اسرع وقت اقدام نماید

م دایمی توسعه کشور نسبت به تأمین زیر ساختهای الزم در قانون احکا 54مقرر گردید دستگاه های خدمات رسان مطابق ماده  -د

 اسرع وقت اقدام نمایند.

شرکت آب منطقه ای 

شرکت توزیع برق  -استان

شرکت  –شرکت گاز  –

حفاظت محیط  -مخابرات 

ثبت اسناد و  –زیست 

 امالک استان

 ماه 4

41 

 تریکی آقای شکری وتولیدی مبل آقای درفشی:شرکت فرید لبن ، لوازم الک3اعطای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 

نفر مستقیم مشغول تولید بوده و به منظور توسعه واحد  30شرکت فرید لبن واقع در روستای فیروزآباد در حال حاضر با 

 برق مواجه بوده و نیاز به تسهیالت جهت توسعه واحد دارد. قدرتتولیدی و افزایش ظرفیت تولید با مشکل پایین بودن 

 ر گردید مقر
 میلیارد تومان  5الف( صنعت،معدن و تجارت استان نسبت به تامین تسهیالت سرمایه ثابت برای شرکت فرید لبن به مبلغ 

 میلیارد تومان  2ب( تسهیالت سرمایه در گردش تولیدی لوازم الکتریکی آقای شکری به مبلغ 

 ول نمایدماقدام الزم را مع 1400قانون بودجه  18رات بند الف تبصره میلیارد تومان از محل اعتبا 2ج(  تولیدی مبل درفشی به مبلغ 

 یک ماه صنعت،معدن و تجارت

42 

 مشکل قدرت برق تولیدی فرید لبن و تفلون خبازی:

مورد نیاز واحد های مذکور بررسی های کارشناسی الزم معمول و نسبت  قدرتمقرر گردید شرکت توزیع برق استان نسبت به افزایش 

 اقدام نماید. قدرتفزایش به ا

 یک ماه شرکت توزیع برق
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43 

 سرمایه در گردش مورد نیاز واحد بوجاری یونجه هاتفی:

 5مقرر گردید برابر درخواست واحد مذکور جهاد کشاورزی استان نسبت به بررسی درخواست تسهیالت سرمایه در گردش به مبلغ 

 )سامانه سیتا(اقدام الزم معمول دارد 18میلیارد تومان از طریق اعتبارات بند الف تبصره 

 یک ماه جهاد کشاورزی استان

44 

با توجه به مجوز های صادره از طرف جهاد کشاورزی استان برای احداث کارخانه خوراک دام آرتان دانه چهار برج و با عنایت به 

میلیارد تومان در کارگروه  12الزم  به مبلغ  وتأییدیهدرصد  و مشکل کمبود نهاده های دامی در این شهرستان  70پیشرفت فیزیکی 

بررسی تسهیالت سازمان جهاد کشاورزی  مقرر گردید: جهاد کشاورزی استان  نسبت به پیگیری پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات بند 

 و راه اندازی واحد با عاملیت بانک کشاورزی اقدام الزم را معمول دارد.18الف تبصره 

 یک ماه نجهاد کشاورزی استا

45 

 سهمیه نهاده های دامی:موضوع 

تن  500با توجه به افزایش جمعیت دامی شهرستان مقرر گردید جهاد کشاورزی استان نسبت به ترمیم سهمیه نهاده های دامی به میزان 

 مازاد بر سهمیه قبلی اقدام الزم را معمول نماید

 ماه 1 جهاد کشاورزی استان

46 

دهای دامداری کوچک روستایی و تولید فرآورده های لبنی و گوشت قرمز در سطح روستاهای تابعه افزایش بهره وری در واح

 شهرستان

واحد با اعتبار مورد  60مقرر شد تسهیالت سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک دامدار روستایی و گاوداری های صنعتی به تعداد 

 میلیارد ریال پرداخت شود. 500نیاز 

 یک سال استانجهاد کشاورزی 

47 
 جهت خرید تراکتور و ادوات دنباله بند کشاورزی بمنظور افزایش ضریب مکانیزاسیون در روستاهای شهرستان

 میلیارد ریال تأمین گردد. 500مقرر شد توسعه مکانیزاسیون از محل تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون به میزان 
 یک سال جهاد کشاورزی استان

48 
 ه و مدیریت صحیح از منابع آب موجود و افزایش راندمان آبیاریاستفاده بهین

 میلیارد ریال اقدام گردد. 25هکتار و با اعتبار مورد نیاز  50مقرر شد ساماندهی باغات با استفاده از آبیاری نوین در سطح 
 یک سال جهاد کشاورزی استان

49 

 شاغل خانگی به منظور اشتغالزایی زنان روستایی شهرستانجهت حمایت از بنیاد و اقتصاد خانواده روستایی و توسعه م

میلیارد ریال اقدام  50واحد صندوق خرد زنان روستایی با اعتبار مورد نیاز  15مقرر شد توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی با ایجاد 

 گردد.

 یک سال جهاد کشاورزی استان
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50 

کشاورزی و خرید تجهیزات و ملزومات و راه اندازی اتوماسیون  تکمیل و تجهیز ساختمان اداری مدیریت و مراکز جهاد

 اداری و تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی ) اتوماسیون اداری

 میلیارد ریال انجام پذیرد 30مقرر شد تجهیز و نوسازی ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چهار برج با اعتبار مورد نیاز 

 یک سال جهاد کشاورزی استان

51 

 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.

 یک ماه جهاد کشاورزی

52 

 ایجاد شعب بانکهای کشاورزی و ملی

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

 چهار برج معمول دارد.

کمیسیون هماهنگی امور 

 یک ماه بانکهای استان

 

 


