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 حوزه عمرانی در  ارومیهسفر استاندار محترم به شهرستان   مصوبات

 فناوری اطالعات   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

1 

 انجام شده.  روستا ، مطابق با برنامه ریزی  11اینترنت در  های اپراتورهای سیار جهت پوشش    ایجاد یا ارتقای سایت

 حصارآغبالغ   -غبالغروستا(: آ  2ایجاد پوشش اینترنت از طریق ایرانسل )-1-1

-کش  برده-یروکندیش-دکیس  -بادآ  سلطان  -قلعه  نیدر  روستا(:   9ایجاد پوشش اینترنت از طریق همراه اول )  -1-2

 گلمانخانه-طرزلو  قشالق-دربند-جلبر

 ICTاتمام پروژه مجتمع    -1-3

 فناوری اطالعات ارتباطات و 

 1401 سال پایان-1-1

 1402هفته دولت -1-2

 1401دهه فجر -1-3

2 

 روستا ، مطابق با برنامه ریزی انجام شده.   17های اپراتورهای سیار جهت پوشش اینترنت در    ایجاد یا ارتقای سایت

 نجف آباد-قالقاچی  –بهله    -بالرغو :روستا(  4)از طریق ایرانسل    نترنتیا پوشش  جادیا  -2-1

 آباد  زنگ  :روستا(  1)از طریق ایرانسل     نترنتیا ارتقا

-کاسب -قهرمان-دالدر -بادآ خرم-رامیبا  یحاج-عمرآباد  :روستا(  12) از طریق همراه اول     نترنتیپوشش ا  جادیا  -2-2

 رگلیپ  -بادآ نینورالد  -کیمش  -یسفل  کیگالن-ایعل  کوره  -یسفل  کوره

 

 

 

 فناوری اطالعات ارتباطات و 

 1401پایان سال -2-1

 1402هفته دولت  -2-2
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 فناوری اطالعات   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

3 

 . روستا ، مطابق با برنامه ریزی انجام شده  11ایجاد یا ارتقای سایت های اپراتورهای سیار جهت پوشش اینترنت در  

 آباد   نیحس-  نگرانیآس :(روستا  2)از طریق ایرانسل    نترنتیپوشش ا جادیا  -3-1

 رش  یکان  -یبرسپ  :روستا(  2)از طریق ایرانسل     نترنت یا  ی ارتقا

 حسن-کودل-یکوران-یسلطان -حسنلو -انیبرد-انیخل :روستا(  7)از طریق همراه اول    نترنتیپوشش ا  جادیا  -3-2

 آباد 

 ایجاد و یا ارتقای سایت جهت  و تعیین اپراتور    بررسی پوشش اینترنت در کل روستاهای بخش   -3-3

 ارتباطات و فناوری اطالعات 

 1401پایان سال -3-1

 1402هفته دولت  -3-2

 1402 هفته دولت-3-3
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 . روستا ، مطابق با برنامه ریزی انجام شده  4ایجاد یا ارتقای سایت های اپراتورهای سیار جهت پوشش اینترنت در  

 تمتمان :(روستا  1)از طریق ایرانسل    نترنتیپوشش ا  جاد یا  -4-1

 ن یمسک-ی سنج خرابه-چر :روستا(  3)از طریق همراه اول     نترنتیپوشش ا  جادیا  -4-2
 ارتباطات و فناوری اطالعات 

 1401پایان سال -4-1

 1402هفته دولت  -4-2
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 . روستا ، مطابق با برنامه ریزی انجام شده  12ایجاد یا ارتقای سایت های اپراتورهای سیار جهت پوشش اینترنت در  

 ی کالس– یبه  گل - کچله – نی شمز خیش- بانیش :روستا( 5در)  از طریق ایرانسل پوشش اینترنت ارتقا-5-1

 ی اوعل-یبان-النی ارب-سورکان-بادآریم-سور برده - نیتال :روستا(  7)  در  از طریق همراه اول نترنتیپوشش ا ارتقا -5-2

 ارتباطات و فناوری اطالعات 
 1401پایان سال -5-1

 1402هفته دولت  -5-2
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 دستگاه اجرایی: مخابرات 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

6 

 مصوبات:

    IP102حسننژاد بهنامGPONنصب وراه اندازی کافوی    -1

  IP101بهنام   2  بدیعی  GPONنصب وراه اندازی کافوی  -2

 قندی   844 توسعه وراه اندازیکافوی منطقه فرهنگیان وپارک جنگلی  -3

 اجرای کافوی روستای کوکیا  -4

 VDSLو  FTTH توسعه  -5

 نصب وراه اندازی سایت الواج  -6

 نصب وراه اندازی سایت عطاراحسان  -7

 نصب وراه اندازی سایت ارغوان -8

 نصب وراه اندازی سایت سنگی  -9

 کوهنوردنصب وراه اندازی سایت   -10

 بررسی و حذف نقاط کور آنتن دهی همراه اول در سطح شهرستان ارومیه -11

 بررسی و رفع مشکالت مربوط به تلفن ثابت در روستای قهرمانلوی سفلی -12

 (   آبان،امیرکبیر،خیبر  13  شلتوت،هاشم آباد،ابن سینا،آتشنشانی،معلم،) سایت 8 پروژههای تعویض دکل -13

 کیلومتر  75  سلماس با – فیبرتوسعه نوشین شهر بهره برداری   -14

 مخابرات 

   12تا  2بند های 

 1401پایان سال تا 

 

   14، 13، 1بند های 

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

 دانشگاه علوم پزشکی  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 
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 باب خانه بهداشت روستایی )دزگیر،سورکان،شیخ شمزین،فلکان،گزنه کش(   5تکمیل  

 میلیارد تومان   5  مورد نیاز کل:  اعتبار   

از    مصوبه: اعتبارات  دانشگاه علوم پزشکی  به تکمیل عملیات خانه های بهداشت فوق   محرومیت زداییمحل  نسبت 

 اقدام نماید. الذکر  

 1401پایان سال  دانشگاه علوم پزشکی 

8 

( ارومیه   طالقانی  بیمارستان آیت اهلل  دیالیز  خیری  نیاز:تکمیل ساختمان  مورد  تومان(می  20  اعتبار  پیشرفت   /لیارد 

 رسانی و ایجاد پست برق، ژنراتور برق، تجهیزاتدرصد/ عملیات باقیمانده شامل: نیرو    90فیزیکی :  

پیگیری    مصوبه: با  پزشکی  علوم  منابع  دانشگاه  از  نیاز  مورد  اعتبار  متبوع  تامین  تکمی  وزارت  به  عملیات   لنسبت 

 مبادرت نماید. 

 1401 تا مهر ماه  پزشکی  علوم   دانشگاه
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 متر مربع  200مساحت هر پایگاه:   / میلیارد تومان 7اعتبار مورد نیاز   /  10و   9احداث پایگاه های اورژانس شماره تامین ز مین و 

ابالغ نموده و دانشگاه    1402و مابقی اعتبار را در سال    1401میلیارد تومان در سال    4سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

نسبت به احداث پایگاه های اورژانس فوق    ضمن پیگیری تامین زمین مورد نیاز از راه و شهرسازی و منابع طبیعی  علوم پزشکی

 الذکر اقدام نماید. 

   پزشکی علوم   دانشگاه
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 راه و شهرسازی 

 منابع طبیعی 

 1402دهه فجر 
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                                                                       متر مربع  600مساحت:   / میلیارد تومان   8احداث مرکز جامع سالمت روستایی سیلوانا / اعتبار مورد نیاز : 

تامین و ابالغ نموده   1402و مابقی اعتبار را در سال  1401میلیارد تومان در سال  2/ 5سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

 اقدام نماید. مرکز جامع سالمت فوق الذکر و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به احداث 

 پزشکی  علوم   دانشگاه
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402دهه فجر 

11 

مساحت:   رودکی/  سالمت  جامع  مرکز  نیاز:    600احداث  مورد  اعتبار   / مربع  تومان   5/8متر                                    میلیارد 

زدایی مبلغ  از      مصوبه: اعتبارات محرومیت  تومان  5محل  تامین خواهد شد.   میلیارد  برنامه      در سال جاری  و  سازمان مدیریت 

تامین و ابالغ نموده و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به    1402و مابقی اعتبار را در سال    1401میلیون تومان در سال   500مبلغ   ریزی

 رفع معارض زمین بر عهده راه و شهرسازی می باشد.  احداث مرکز جامع سالمت فوق الذکر اقدام نماید. 

 پزشکی  علوم   دانشگاه
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 راه و شهرسازی

 1402دهه فجر 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 دانشگاه علوم پزشکی  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

12 

 میلیارد تومان 11: نیازاعتبار مورد    /  ) ره( بیمارستان امام خمینیبرای  خرید یک دستگاه ژنراتور  

 تامین خواهد شد.   ملیاعتبار مورد نیاز جهت خرید دستگاه مذکور از محل اعتبارات    مصوبه:

 د نمود.وع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهموضدانشگاه علوم پزشکی   

 پزشکی  علوم   دانشگاه

 

 

 1401پایان سال 

13 
 :مصوبات 

 1401توسط دانشگاه علوم پزشکی تا پایان سال   برای سیلوانه،   تامین یک دستگاه آمبوالنس-1

 اقدام نماید.   انجام مطالعاتاحداث بیمارستان در سیلوانا: دانشگاه علوم پزشکی تا پایان سال جاری نسبت به    -2

 دانشگاه علوم پزشکی 

 منابع طبیعی  

 فرمانداری

 1401پایان سال 

14 
پس از  خوشاکو: زمین مورد نیاز با هماهنگی فرمانداری و منابع طبیعی تامین خواهد شد. احداث خانه بهداشت  ه:  مصوب

ابالغ نموده و دانشگاه علوم پزشکی تا   1401میلیارد تومان را در سال    5/1سازمان مدیریت مبلغ    ، 23اخذ مجوز ماده  

 پایان سال جاری نسبت به احداث و اتمام خانه بهداشت اقدام نماید. 

 علوم پزشکی دانشگاه  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1401پایان سال 

15 

 :مصوبات
اقدام   اساسی  انجام مطالعات : دانشگاه علوم پزشکی تا پایان سال جاری  نسبت به احداث بیمارستان در نوشین شهر یا قوشچی -1

 نماید. تامین زمین با اداره کل راه و شهرسازی خواهد بود. 

 دانشگاه علوم پزشکی نسبت به شبانه روزی نمودن مرکز جامع سالمت نوشین شهر اقدام نماید. -2

 دانشگاه علوم پزشکی 

 

تا پایان سال    1بند های 

1401 

 ظرف مدت دو هفته   2بند 

 

16 
ماده  ه:  مصوب مجوز  اخذ  از  پس  آباد:  بهلول  روستای  در  بهداشت  خانه  مبلغ  ،    23احداث  ریزی  برنامه  و  مدیریت    1/ 5سازمان 

تامین و ابالغ نموده و دانشگاه علوم پزشکی عملیات اجرایی    1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401میلیارد تومان در سال 

 اتمام نماید.  1402را تا دهه فجر سال  

 دانشگاه علوم پزشکی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1402دهه فجر 

17 
 متر مربع:  600میلیارد تومان/ مساحت:    5/8مورد نیاز  رکز جامع سالمت در روستای کهریز/ اعتبار  احداث م   :همصوب

میلیارد   5/3و مبلغ    1401میلیارد تومان را در سال    5سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    ، 23پس از اخذ مجوز ماده  

 اتمام نماید.  1402تامین و ابالغ نموده و دانشگاه علوم پزشکی عملیات اجرایی را تا دهه فجر    1402تومان را در سال  

 دانشگاه علوم پزشکی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1402دهه فجر 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 دانشگاه علوم پزشکی  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

18 

  احداث درمانگاه شبانه روزی در روستای هشتیان

عمل آورده و امکان برقراری درمانگاه ه  پوشش را بروستای تحت    23دانشگاه علوم پزشکی بررسی الزم برای  ه:  مصوب

 . درا برآورد و نتیجه را اعالم نمایشبانه روزی و داروخانه و تجهیزات الزم  

  

 پزشکی  علوم   دانشگاه

 
 یک ماه 

19 
 مصوبه:

شهر جدید، احداث در طی دو سال آتی و   عمران   توسط شرکت  در شهر جدید گلمان  تختخوابی  32  بیمارستان  احداث 

 خواهد بود.  تجهیز و تامین نیرو  بر عهده دانشگاه علوم پزشکی

شرکت عمران شهر جدید  

 پزشکی  علوم   دانشگاه

شروع عملیات اجرایی 

 تا پایان سال جاری 

 1403  پایان اتمام تا 

20 

 مطالعه و احداث دانشکده های بهداشت و دندانپزشکی 

ملی    مصوبه: منابع  از  استفاده  با  مبادرت دانشگاه علوم پزشکی  مذکور  پروژه های  اجرای  و  مطالعات  انجام  به  نسبت 

 پزشکی  علوم   دانشگاه نماید. 

انجام مطالعات تا پایان 

 سال جاری 

تامین اعتبار و شروع 

 1402عملیات در سال  

21 

 تختخوابی  600( به بیمارستان  جوار باغ رضوان تبدیل ساختمان ستاد در حال اجرا) واقع در  

تغییر کاربری ساختمان از ستاد به بیمارستان   دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه   مصوبه:

 اقدام نمایند.  تختخوابی    600

 دانشگاه علوم پزشکی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402دهه فجر  

22 

 احداث مرکز جامع سالمت در کوی ساالر 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را تامین و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اجرای پروژه اقدام   مصوبه:

 نماید. 

 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402دهه فجر  
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

23 

 بهمن ارومیه  22تعیین تکلیف نحوه بهره برداری از ساختمان بناهای تاریخی مدرسه هدایت، مدرسه طب و مدرسه  

بهمههن و مدرسههه طههب    22با توجه با اینکه مالکیت بنای تاریخی مدرسه هدایت با اداره کل راه و شهرسازی و مدرسههه  

ارومیه با اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد و در حال حاضر بهره برداری کاملی از آن بناهای تههاریخی صههورت  

میههراث    ، یاد شده با این اداره کل در برگزای مراسمات، در صورت انتقال مالکیتنپذیرفته و علی رغم همکاری دو ارگان 

را دارد. در    27آمادگی الزم برای بهره برداری اعم از دولتی با ایجاد موزه و یا بخش خصوصههی از طریههق مههاده   فرهنگی

گران و  بازدیدکنندگان امکههان  صورت عدم امکان مالکیت از طریق دو ارگان؛ الزام به بهره برداری بطوریکه برای گردش

 بازدید فراهم گردد.  

مدرسه    مصوبه: و  هدایت  مدرسه  برداری  بهره  به  برای   22الزام  امکان  نمودن  فراهم  و  مالکین  توسط  ارومیه  بهمن 

  22گردشگران و  بازدیدکنندگان در غیراینصورت انتقال مالکیت  ساختمان بناهای تاریخی مدرسه هدایت و مدرسه  

   ره کل میراث فرهنگیامیه به ادبهمن ارو 

میراث فرهنگی گردشگری  

                  وصنایع دستی          

رسازی               راه و شه

 آموزش و پرورش  

 1401تا پایان سال 

24 

 فرهنگیتعیین تکلیف موزه منطقه ای ارومیه ) پارک جنگلی( و الزام شهرداری به انتقال مالکیت به اداره کل میراث  

محترم شورای اسالمی شهر ارومیه مبنی بر واگذاری و تحویل زمین    در پی مصوبات کمسیون عمران شورای شهر و موافقت اعضاء

با حضور مسئولین محترم و کارشناسان    25/6/85مورد نیاز این اداره کل جهت احداث موزه بزرگ منطقه ای آذربایجان در مورخ  

 10/ 2794/2005/57کل تشکیل و به موجب این صورتجلسه مقرر گردید قطعه زمین به شماره پالک  ذیربط شهرداری و این اداره  

مترمربع واقع در شیخ تپه پارک جنگلی مقابل نمایشگاه بین المللی جهت احداث موزه به این اداره    23500اصلی ارومیه به مساحت  

شهرداری  88/ 23/4مورخ    10994/4/1کل تحویل و برابر شماره    کل تحویل گردد که متعاقبا محل طی صورت جلسه ای به این اداره

محترم منطقه یک دستور تهیه نقشه صادر و اعالم نموده اند و بر همین مبنا اداره متبوعه با صرف اعتبارات ملی؛ مبادرت به اجرای 

کل متبوعه، پیگیری های تحقق فونداسیون موزه نموده است علی رغم مکاتبات متعدد در طی دوران های مختلف مدیریتی اداره  

 انتقال سند مالکیت با شهرداری ارومیه صورت پذیرفته که متاسفانه همکاری و نتیجه ای حاصل نگردیده است. 

 تشکیل جلسه با محوریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهرداری و میراث فرهنگی   :مصوبه

میراث فرهنگی گردشگری  

 وصنایع دستی  

 شهرداری ارومیه 

 یک ماه 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

25 

در اولویت بررسی انجام شده ساماندهی پشت بام بازار ، ساماندهی راسته سنگ تراشان و  . تاریخی ارومیهساماندهی و مرمت بازار  

با   بر چینی سقف شیروانی نابسامان از سمت والیت فقیه در راستای جلوگیری از آتش سوزی مهم و ضروری می باشد.همچنین 

م دفع صحیح فاضالب در آن مجموعه تاریخی که گاهاً در برخی  توجه به انسداد مسیرفاضالب قدیمی بازار تاریخی ارومیه و عد

نقاط بصورت موری دچار نشست می گردد.در سنوات قبل توسط شرکت آب و فاضالب ارومیه نسبت به مطالعه اقدام شده است و  

سامان سیم کشی برق و  الزم است نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام گردد . در برخی از راسته بازارتاریخی ارومیه وضعیت ناب

مخابرات مشاهده می گردد که احتمال خطر و آتش سوزی را دارد که پیشنهاد می گردد بررسی از سوی شرکت توزیع نیروی برق  

 صورت پذیرد 

برای ساماندهی و مرمت بازار تاریخی ارومیه و مشارکت    میلیارد تومان از منابع ملی توسط میراث فرهنگی  4تامین مبلغ    مصوبه:

اعتباری شهرداری ارومیه با اداره کل میراث فرهنگی در این خصوص و شروع عملیات اجرایی فاضالب بازارارومیه توسط شرکت  

 سیم کشی های متعدد بازار توسط شرکت توزیع نیروی برق    و اصالح  آب و فاضالب ارومیه  و بررسی 

رهنگی گردشگری  میراث ف

        دستی  وصنایع 

 شهرداری ارومیه 

       شرکت آب و فاضالب  

 شرکت توزیع نیروی برق 

 1401تا پایان سال  

26 

اعتبار   / سپورغان  و    ی مارگابریل اردوشاهیها   حفاظت ،مرمت و نگهداری از کلیساهای تاریخی شهرستان ارومیه کلیسا

 میلیارد تومان   1مورد نیاز :  

تامین و ابالغ نموده و میراث فرهنگی   1401ن را در سال  ماسازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تو  مصوبه:

 عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید. 

میراث فرهنگی گردشگری  

                        وصنایع دستی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401فجردهه 

27 

توسط   27با توجه به اتمام طرح مطالعاتی خوشاکو، موضوع واگذاری به سرمایه گذار از طریق ساز و کار ماده    مصوبه:

 میراث فرهنگی   ورزش و جوانان پیگیری شود.

 ورزش و جوانان 
 سه ماه 

28 
انجام یافته و فراخوان واگذاری به   و مارمیشو  لمطالعات طرح گردشگری  بخش سیلوانا برای مناطق سوله دوک  مصوبه:

سرمایه گذار نیز داده شده است. به دلیل عدم وجود زیر ساخت های مناسب سرمایه گذاران تمایلی به حضور و سرمایه 

 گذاری ندارند. مقرر شد موضوع نحوه ایجاد زیر ساخت ها با دستگاه های متولی بررسی و اتخاذ تصمیم شود. 

 ی  میراث فرهنگ

 
 سه ماه 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

29 
 احیای حجره های واقع در جوار مسجد جامع 

 تامین منابع مالی و اجرای پروژه توسط شهرداری ارومیه با نظارت میراث فرهنگی خواهد بود.  مصوبه:

میراث فرهنگی گردشگری 

 وصنایع دستی

 شهرداری ارومیه 

 1402دهه فجر  

30 
 بازسازی مسجد جامع ارومیه 

 نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.  اعتبارات ابالغی سفر رییس جمهورمیراث فرهنگی با تامین اعتبار از   مصوبه:

میراث فرهنگی گردشگری 

 وصنایع دستی

 

 1402دهه فجر  

31 
 احداث بازارچه صنایع دستی   

 میراث فرهنگی با تامین اعتبار از اعتبارات ابالغی سفر رییس جمهور نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.  مصوبه:

میراث فرهنگی گردشگری 

 وصنایع دستی

 

 1402فجر  دهه  
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

32 

 درصد   20پیشرفت فیزیکی :  / میلیارد تومان  8اعتبار مورد نیاز :  /  تکمیل پروژه خانه جوان ارومیه

 1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را درسال    1401در سال      میلیارد تومان  3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ      مصوبه:

 اتمام نماید.   1402ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا دهه فجر تامین و ابالغ نموده و  

 ورزش و جوانان 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402دهه فجر 

 

33 

 میلیارد تومان  12اعتبار مورد نیاز :    /  احداث سالن ورزشی بالو ارومیه

های   دارای قسمت اداری و رختکن مناسب برای کلیه ورزش  20*36مشخصات پروژه:سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد  

 توپی

و مابقی اعتبار   1401در سال      میلیارد تومان  4سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  ،   23پس از اخذ مجوز ماده    مصوبه:

 اتمام نماید.  1402  پایان سال مالیتامین و ابالغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا   1402مورد نیاز را درسال  

 ورزش و جوانان 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402پایان سال مالی 

 

34 

 میلیارد تومان 8اعتبار مورد نیاز :   /  در روستای ساری بیگلوی چراغ  احداث سالن ورزشی

های   دارای قسمت اداری و رختکن مناسب برای کلیه ورزش  20*36مشخصات پروژه:سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد  

 توپی

تامین و ابالغ   1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را درسال  1401میلیارد تومان  در سال  4سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

 اتمام نماید.   1402نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا پایان سال مالی 

 

 

            ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1402پایان سال مالی 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

35 

 میلیارد تومان  9اعتبار مورد نیاز :    / سیلوانا  در    چند منظوره    20*36تکمیل سالن ورزشی سقف بلند  

دارای قسمت اداری و رختکن مناسب برای کلیه ورزشهای   20*36سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد  مشخصات پروژه:  

 توپی

 3اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی) هر کدام    مصوبه:

   می دهد.  د نیاز را تخصیص شده و راه و شهرسازی زمین مور  تامین  1401میلیارد تومان( در سال  

 ورزش و جوانان 

 نمایندگان شهرستان

 راه و شهرسازی

شروع عملیات تا پایان  

  1401 سال

 1402اتمام هفته دولت 

 

36 

 میلیارد تومان  12اعتبار مورد نیاز:  /فضای ورزشی روباز )چمن مصنوعی مینی فوتبال(باب     10احداث  

 عسگرآباد کوه -10خانقاه سرخ  -9گوگ تپه  -8ممکان  -7سرو  -6  قرالر-5گوجار    -4کهریز    -3تولی    -2قوشچی    -1

 مترمربع 1056مشخصات پروژه: اجرای زمین چمن مینی فوتبال به مساحت 

ورزش و جوانان با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به احداث فضاهای روباز ورزشی در مکان های فوق اقدام   مصوبه:

 نماید. 

 ورزش و جوانان 

باب تا پایان سال  5

1401 

باب تا پایان سال  5

1402 
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 احداث استخر سرپوشیده آغداش ارومیه 

فرمانداری،    مصوبه: هماهنگی  با  نیاز  مورد  تامین شود.اوقاف  زمین  طبیعی  منابع  و  خیریه  امور  با   و  جوانان  و  ورزش 

ضمناً ترتیبی اتخاذ شود در    ، نسبت به عملیاتی نمودن پروژه مبادرت نماید.قانون الحاق    27استفاده از ظرفیت ماده  

شد به محدوده شهر الحاق گردد تا رغبت الزم برای سرمایه صورتیکه زمین مورد نظر در خارج از محدوده واقع شده با

 گذراران ایجاد شود. 

 ورزش و جوانان 

 فرمانداری

 اوقاف و امور خیریه 

 منابع طبیعی

تامین زمین ظرف مدت  

 یک ماه آتی 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 جوانان ورزش و   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

38 

 میلیون تومان   600اعتبار مورد نیاز: /  روشنایی زمین چمن طبیعی تختیتامین   

میلیون تومان را تامین و ابالغ نموده و ورزش و    600اعتبار مورد نیاز به مبلغ    1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال    مصوبه:

 جوانان نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید. 

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1401پایان سال مالی 

 

39 
 درصد ) در سال های قبل احداث شده است(  60/ پیشرفت فیزیکی :  میلیارد تومان 15اعتبار مورد نیاز:/  پژوهشکده ارومیه

 ملی نسبت به تکمیل عملیات باقیمانده اقدام نماید. از منابع    اعتبار  ورزش و جوانان با تامین  مصوبه:
 ورزش و جوانان

 

 1402پایان سال 

 

40 

 درصد  80/ پیشرفت فیزیکی :  میلیون تومان 700 اعتبار مورد نیاز:/  تکمیل زمین چمن مصنوعی بالو

رزش  تومان را تامین و ابالغ نموده و و میلیون  700اعتبار مورد نیاز به مبلغ    1401در سال  سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه:

 اتمام نماید.  1401هه فجر د و جوانان عملیات را تا 

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1401دهه فجر 

 

41 

 میلیون تومان  700زیرسازی و آماده سازی زمین چمن مصنوعی حسین آباد ارومیه /اعتبار مورد نیاز:  

 سبت به اتمام پروژه اقدام نماید. ورزش و جوانان با تامین اعتبار از منابع ملی ن مصوبه:

 

 ورزش و جوانان

 

 1401دهه فجر 

 

42 

 میلیارد تومان   5ورزشی واقع  در حاشیه شهر) الواج و بادکی و.. (/ اعتبار مورد نیاز:  احداث و تکمیل سالن های  

تامین و ابالغ نموده و ورزش و جوانان عملیات را تا   1401میلیارد تومان را در سال  5سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

 اتمام نماید.    1401دهه فجر  

 ورزش و جوانان 

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

 

 1401دهه فجر 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

43 

 احداث سالن ورزشی در کوی ساالر و روستای گورچین قلعه 

اعتبار پروژه توسط نمایندگان محترم مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی تامین خواهد شد. زمین مورد   مصوبه:

 نیاز از طریق زمین های بالاستفاده و مازاد بر نیاز آموزش و پرورش استان با تغییر بهره بردار تامین گردد. 

 ورزش و جوانان 

نمایندگان مردم شهرستان  

 در مجلس

 پرورش آموزش و 

 

44 

 میلیون تومان  700اعتبار مورد نیاز:  /  زیرسازی و آماده سازی زمین چمن مصنوعی کشتارگاه ارومیه

تامین و ابالغ نموده   1401میلیون تومان را در سال  700سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوبه:

 اتمام نماید.   1401تا دهه فجر و ورزش و جوانان عملیات را  

 

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1401دهه فجر 

 

45 

 میلیارد تومان 6  اعتبار مورد نیاز:/   مجموعه ورزشی  فرهنگیان ارومیه  دیوارکشیو    سرویس بهداشتی  ، احداث نگهبانی  

 1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401سال   درمیلیارد تومان را    2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوبه:

 اتمام نماید.   1402 دهه فجرتا  تامین و ابالغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را  

 

 

 

 ورزش و جوانان 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شروع عملیات اجرایی  

 1401در سال 

 1402 دهه فجراتمام 
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 محترم به شهرستان ارومیه در حوزه پروژه های عمرانیمصوبات سفر استاندار 

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

46 

 درصد 70میلیارد تومان/ پیشرفت فیزیکی :  1تکمیل پروژه پیست تارتان دور زمین فوتبال تختی ارومیه / اعتبار مورد نیاز:  

 ورزش و جوانان با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.  مصوبه:

 

 ورزش و جوانان

 

 1401دهه فجر 

 

47 

 میلیارد تومان  10در روستای موانا/ اعتبار مورد نیاز :   20* 36احداث سالن ورزشی 

و مابقی اعتبار مورد نیاز    1401در سال    میلیارد تومان را  3، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ 23پس از اخذ مجوز ماده   مصوبه:

 نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.  1402تامین و ابالغ نموده و ورزش و جوانان تا پایان سال مالی  1402را در سال  

 

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1402تا پایان سال مالی 

48 

 میلیارد تومان  10در روستای خانشان/ اعتبار مورد نیاز:  20*36 احداث سالن ورزشی

میلیارد تومان و از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان)  3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ، 23پس از اخذ مجوز ماده    مصوبه:

توسط سازمان مدیریت و برنامه    1402تامین و مابقی اعتبار  مورد نیاز در سال    1401میلیارد تومان در سال    3آقای ذاکر( مبلغ  

 نماید. اتمام  1402ریزی تامین خواهد شد. ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا دهه فجر  

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نماینده محترم شهرستان) آقای  

 ذاکر( 

 1402دهه فجر 

49 

 میلیارد تومان  10در روستای هشتیان/ اعتبار مورد نیاز:  20*36احداث سالن ورزشی 

  را   و مابقی اعتبار  مورد نیاز 1401میلیارد تومان در سال   3، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ 23پس از اخذ مجوز ماده  مصوبه:

 اتمام نماید.   1402ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا دهه فجر   نموده و  تامین   1402در سال  

 ورزش و جوانان       

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1402فجر دهه 

50 
 هزار نفری شهید باکری  15استادیوم   اتتکمیل نواقص

 ورزش و جوانان با استفاده از منابع ملی نسبت به تکمیل نواقصات سالن مذکور مبادرت نماید.  مصوبه:
 

 1401تا پایان سال  ورزش و جوانان
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 و برق منطقه ای  شرکت توزیع برق  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

51 

 میلیارد تومان 100شهرک صنعتی ارومیه/ اعتبار مورد نیاز:    3راه اندازی پست فوق توزیع فاز  

درصد برق   30  -2در صد استان ) از محل توازن ملی(    30  – 1   اعتبار مورد نیاز به صورت ذیل تامین خواهد شد: مصوبه:

 درصد شهرک صنعتی   40 -3منطقه ای  

 به اتمام برسد.   1402عملیات اجرایی توسط شرکت برق منطقه ای تا دهه فجر 

 برق منطقه ایشرکت 

 شهرک صنعتی 

 برنامه ریزیسازمان مدیریت و 

 1402دهه فجر  

 

52 

 میلیون  تومان   200اعتبار مورد نیاز:    / جابه جایی ترانس برق روستای دوبرا

برنامه ریزی  مصوبه: به مبلغ    سازمان مدیریت و  نیاز  تامین و شرکت   1401در سال    را  میلیون تومان  200اعتبار مورد 

 اقدام نماید.   پس از تامین اعتبار حداکثر ظرف یک ماه   توزیع برق

 توزیع برق شرکت 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 یک ماه 

53 

به دلیل اینکه برق این روستا از ناحیه سلماس تامین می گردد قطعی رفع مشکل قطعی مکرر برق روستای هشتیان:    

 .می آوردمکرر موجب قطعی آب شده و مشکالت عدیده ای را پیش  

 .برق موضوع را بررسی کارشناسی کرده و قطعی برق را به حداقل برساند  توزیع  شرکت  :مصوبه 

 

 توزیع برق شرکت 

 
 دو ماه 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  اجرایی مرتبط دستگاه    متن مصوبه ردیف 

54 

مجتمع   بهداشتی  و  سالم  اشامیدنی  آب  میاوق  5تأمین  سال      /روستایی  با   10:مصوب    1400اعتبار  تومان  میلیارد 

 میلیارد تومان 6اعتبار مورد نیاز:   /میلیارد تومان )پروژه استانی(  3/ 7تخصیص  

 20باب ایستگاه پمپاژ میانی   1احداث و نیرو رسانی –مترمکعبی   100احداث مخزن ذخیره هوایی     عملیات شاملمصوبه: 

 6سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  می باشد.    کیلومتر   15لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب    -متر مکعبی  

 عملیات را اتمام نماید.  1402هفته دولت  تامین و شرکت آب و فاضالب تا    1401میلیارد تومان در سال 
                  

 شرکت آب و فاضالب  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402هفته دولت  

55 

بهداشتی مجتمع   و  آشامیدنی سالم  فاز یک    33تأمین آب   ( (  10روستایی شهید شبان  اعتبار سال    روستا   /1400   :

 میلیارد تومان 15اعتبار مورد نیاز:     /میلیارد تومان )پروژه استانی( 4/1با تخصیص   میلیارد تومان 9/13مصوب  

کیلومتر لوله مورد نیاز حسب قول مساعد    24) تامین  کیلومتر  26لوله گذاری خط انتقال آب     ، عملیات شامل  مصوبه: 

سازمان   . می باشدمتر مکعبی    500احداث مخزن پمپاژ بتنی    –حلقه چاه    3تجهیز و نیرو رسانی    –  بنیاد مستضعفان(

تامین نموده و   1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401میلیارد تومان را در سال    7مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  

 اید. اتمام نم  1402عملیات اجرایی را تا هفته دولت  شرکت آب و فاضالب  
 

 شرکت آب و فاضالب  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402هفته دولت  

56 

  550میلیارد تومان با تخصیص   2: مصوب    1400اعتبار سال  / روستایی اردوشاهی  2تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع  

 میلیارد تومان 1اعتبار مورد نیاز :   میلیون تومان )پروژه استانی(/ 

 

باب ایستگاه پمپاژ سرچاهی   1احداث و نیرو رسانی  –مترمکعبی    200احداث مخزن ذخیره بتنی    عملیات شامل،   مصوبه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به   می باشد.  کیلومتر   8لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب    -

 اتمام نماید.   1401تامین نموده و آب و فاضالب عملیات را تا پایان شهریور    1401مبلغ یک میلیارد تومان را در سال  

 

 

 شرکت آب و فاضالب  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    1401تا پایان شهریور 



 

17 

 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    مصوبهمتن   ردیف 

57 

اعتبار سال   راژان/  بهداشتی  و  اشامیدنی سالم  مصوب    1400تأمین آب  با تخصیص    4/ 6:  تومان  میلیارد    8/2میلیارد 

 میلیارد تومان 6:  تومان )پروژه استانی( /  اعتبار مورد نیاز  

شامل،   مصوبه:  بتنی    عملیات  ذخیره  مخزن  آب    –مترمکعبی    1000احداث  توزیع  شبکه  و  انتقال  خط  گذاری    9.5لوله 

و مابقی اعتبار مورد نیاز را   1401میلیارد تومان را در سال    5/2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  می باشد.  کیلومتر

 وده و آب و فاضالب اقدام نماید. تامین و ابالغ نم  1402در سال  

                    

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خط انتقال تا دهه فجر  

1401 

مخزن تا دهه فجر  

1402   

58 

 -میلیارد تومان با تخصیص   5: مصوب  1400اعتبار سال /   تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع شمس حاجیان

 میلیارد تومان  9اعتبار مورد نیاز:   /  صفر )پروژه استانی(

باب ایستگاه پمپاژ میانی   1احداث و نیرو رسانی  –مترمکعبی    150احداث مخزن ذخیره هوایی   عملیات شامل،    مصوبه:

میلیارد تومان   3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    می باشد.کیلومتر   14لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب   -

 تامین و ابالغ نموده و آب و فاضالب اقدام نماید.   1402مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال   و  1401را در سال  
                   

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خط انتقال و شبکه تا  

 1402خرداد 

مخزن تا دهه فجر  

1402   

59 

مجتمع   بهداشتی  و  سالم  اشامیدنی  آب  انبی  8تأمین  سال    روستایی  اعتبار  مصوب    1400/  با   2/4:  تومان  میلیارد 

 میلیارد تومان   3اعتبار مورد نیاز:   میلیارد تومان )پروژه ملی( /  3تخصیص  

لوله    -باب ایستگاه پمپاژ میانی    1احداث و نیرو رسانی    –مترمکعبی    90احداث مخزن ذخیره  عملیات شامل،    مصوبه:

 م اتمامی باشد. شرکت آب و فاضالب با استفاده از منابع ملی نسبت به  کیلومتر  2شبکه توزیع آب گذاری خط انتقال و 

 عملیات اقدام نماید. 

 

                

     

   1401تا هفته دولت  شرکت آب و فاضالب 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

  آب و فاضالب اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

60 

میلیارد تومان با   5/3مصوب  :    1400/ اعتبار سال    روستایی صالح آباد   5تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع

 میلیارد تومان   4/ اعتبار مورد نیاز:   میلیارد تومان )پروژه ملی(  5/13تخصیص  

 کیلومتر    3لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب  –مترمکعبی    500احداث مخزن ذخیره    عملیات شامل،  مصوبه:    

 می باشد. شرکت آب و فاضالب با استفاده از منابع ملی نسبت به اتمام عملیات اقدام نماید.

    1401تا دهه فجر  شرکت آب و فاضالب 

61 

میلیارد    1میلیارد تومان با تخصیص    2: مصوب    1400/ اعتبار سال    تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی روستای نویی

 میلیارد تومان  1تومان )پروژه استانی( / اعتبار مورد نیاز:  

لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع –مترمکعبی    40احداث مخزن ذخیره    -بهسازی چشمه  عملیات شامل،   مصوبه:

تامین و ابالغ نموده و   1401میلیارد تومان را در سال    1سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    می باشد.  کیلومتر   5آب  

 اتمام نماید.  1401عملیات را تا دهه فجر  آب و فاضالب  

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
   1401دهه فجر 

62 

میلیون تومان )پروژه  400میلیارد تومان با تخصیص    7مصوب  :    1400اعتبار سال   / تأمین آب آشامیدنی اضطراری ارومیه

 تنش(   -ملی  

نهادی از اعتبارات )پیش  تومانمیلیارد    25حلقه چاه با اعتبار مورد نیاز    12تجهیز  -2حلقه چاه   12حفر  -1مصوبه:   

 243ار مورد نیاز  با اعتب   هزار متر مکعبی  10کیلومتر و مخز    15به طول  ث خطوط انتقال  احدا  -  3(1401تنش سال 

 تومان میلیارد  

 شرکت آب و فاضالب 
    1401تیر ماه -1

 1401دهه فجر -2

    1403دهه فجر -3

63 

 میلیارد تومان   6تامین آب شرب روستاهای قلعه اسماعیل آقا و تمتمان/ اعتبار مورد نیاز :  

تامین و ابالغ نموده و   1401میلیارد تومان را در سال    6سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد به مبلغ    مصوبه:

 اتمام نماید.   1402شرکت آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا هفته دولت  

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402هفته دولت 

64 
 محله هدف حاشیه شهر 4حل و فاصل مشکل آب و فاضالب  

شرکت آب و فاضالب از محل اعتبارت ملی نسبت به حل مشکالت آب شرب و فاضالب مناطق کم برخوردار    مصوبه:

 محله هدف محرومیت زدایی( اقدام نماید.   4واقع در حاشیه شهر ارومیه) 

 1401تا پایان سال  شرکت آب و فاضالب 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 :  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

65 

 / تومانمیلیارد    20احداث مخازن ذخیره و خطوط انتقال بین آن ها از محل اعتبارات ملی و استانی با اعتبار مورد نیاز  

 تنش(   -میلیارد تومان )سهم  ملی   5میلیارد تومان با تخصیص   5/6تنش : مصوب    -ملی    1400اعتبار سال  

 لیون تومان )سهم  استانی(می 800میلیارد تومان با تخصیص    1: مصوب    1400اعتبار سال  

باب مخزن  -1  عملیات شامل،  مصوبه: انتقال بطول    5000اجرای دو  احداث مخزن -2کیلومتر    10مترمکعبی و خطوط  

توحید    5000 نس  2مترمکعبی  ملی  منابع  از  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  پیگیری  با  فاضالب  و  باشد. شرکت آب  به بمی  ت 

 اجرای پروژه اقدام نماید. 

 شرکت آب و فاضالب 

 

  1402هفته دولت

 

66 
 2/23میلیارد تومان با تخصیص    56: مصوب    1400اعتبار سال      /تصفیه خانه فاضالب ارومیه  3تکمیل عملیات مدول  

 میلیارد تومان   40اعتبار مورد نیاز  /استانی شده( –میلیارد تومان )پروژه ملی  

 اتمام نماید.   1401عملیات اجرایی را تا دهه فجر   و سفر رییس جمهور  اعتبار از منابع ملیشرکت آب و فاضالب با تامین مصوبه: 

 1401دهه فجر  شرکت آب و فاضالب 

67 

 میلیارد تومان   45اعتبار مورد نیاز    /   کیلومتر  1/11تکمیل خط انتقال پسآب فاضالب تصفیه خانه ارومیه به دریاچه بطول  

می باشد. شرکت آب و فاضالب   کیلومتر   4/2تکمیل عملیات و اجرای باقیمانده خط انتقال بطولعملیات شامل،  مصوبه: 

 اقدام نماید. 1401با استفاده از منابع ملی نسبت به اتمام عملیات تا دهه فجر 

 1401دهه فجر  شرکت آب و فاضالب 

68 
 راژان/ مطالعات اتمام یافته است.  -نوشین شهر  -سیلوانا-سامانه فاضالب شهرهای قوشچی

 ملی اقدام نماید.   23شرکت آب و فاضالب نسبت به پیگیری اخذ مجوز ماده    مصوبه: 
 1401تا آذر ماه  شرکت آب و فاضالب 

69 

میلیارد تومان   1میلیارد تومان با تخصیص  5/2: مصوب    1400اعتبار سال   /اجرای سامانه فاضالب روستای ریحان آباد

 )پروژه ملی(

 1401و اتمام عملیات اجرایی تا دهه فجر تکمیل  شرکت آب و فاضالب با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به      مصوبه:    

 اقدام نماید. 

 1401دهه فجر  شرکت آب و فاضالب 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 : آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    مصوبهمتن   ردیف 

70 

 :مصوبات 

حفر چاه   از مجتمع آب چنقرالوی پل(  )علی کندی  -2  1401  تا پایان شهریور  روستای ینگجهمشکل آب شرب  رفع      -1

توسط سازمان مدیریت و   میلیارد تومان  1  به مبلغ   اعتبار مورد نیاز  تامین   با   اصالح شبکه سنجی  -3    1401تا دهه فجر  

 : بررسی و برخورد با انشعابات غیر مجاز و تامین آب پایدارقلعه سردار  -4  1401در سال   برنامه ریزی 

   

: اعتبار تا دو ماه آتی و حل اساسی مشکل تا دو سال آتی از طرح شبان(  RO)نصب دستگاه  گورچین قلعهروستای  -5

و شرکت   میلیارد تومان  5/3ت و برنامه ریزی مبلغ  یسازمان مدیر،  میلیارد تومانRO  :7مورد نیاز جهت نصب دستگاه  

در  :قولنجیروستای  -6  تامین خواهند نمود.  1401میلیارد تومان  را در سال    5/3آب و فاضالب از منابع داخلی مبلغ  

 میلیارد تومان   2تکمیل طرح شبان از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان هر کدام به مبلغ  قالب  

 
اول آب شرب    خلیان:  -  7 گام  بوستر در  تهیه پمپ  با  پایان سال جاری مجتمع    اینمقرر گردید  تا  و  تقویت  روستایی    5روستا 

میلیارد تومان    2/ 4کیلومتر و با اعتباری حدود    2چاه و تجهیز چاه و نیرورسانی و اجرای خط انتقال به طول حدود    حفرشگفتی با  

افزایش    : هشتیان-8  و مابقی از اعتبارات خود شرکت تامین و تکمیل گردد.   هرستان یک میلیارد تومان آن از محل اعتبارات شکه  

بر   بالغ  اعتباری  با  انتقال  خط  واجرای  رسانی  ،نیرو  چاه  ،حفر  مخزن  از    2/ 8ظرفیت  آن  تومان  میلیارد  یک  که  تومان  میلیارد 

مقرر  :  گله خر-9. پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد  تا  و تامین  اعتبارات داخلی و مابقی از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان  

ام  13گردید   پایان  تا  شهرستانی  و  استانی  و  ملی  اعتبارات  تامین  با  و  مشارکتی  بطور  شرب  آب  دار  مشکل  رفع  روستای  سال 

قال  7حدود  :  ممکان-10. گردد و عملیاتی گر  13ب  کیلومتر شبکه فرسوده دارند که مقرر گردید در  شهر  -11د  دروستایی مصوب 

: احداث مخزن از منابع داخلی تا پایان سال  سیدان    -12. تا پایان آذر ماه  انجام پذیرد  23برای اخذ ماده    فاضالب مطالعات  :  سرو

1401 

 1401مترمکعبی با استفاده از منابع  داخلی شرکت آب و فاضالب تا دهه فجر    70: احداث مخزن  روستای گوزگون  -13

 شرکت آب و فاضالب 

سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی

نمایندگان شهرستان در  

 مجلس شورای اسالمی
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 شرکت گاز   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

71 

 روستا   606کل روستاهای شهرستان:    دتعدا

 روستا  392تعداد کل روستاهای گاز رسانی شده:  

 روستا   157تعداد روستاهای در دست اجرا:  

 روستا   74به بهره برداری می رسد:    1401تعداد روستاهایی که تا پایان سال  

 روستا  83به بهره برداری می رسد:    1402تعداد روستاهایی که تا پایان سال  

 روستا   49: 1401رحله پیمان سپاری و آغاز عملیات در سال  تعداد روستاهای در م 

  شرکت گاز 

72 

  سیلوانا  بخش  گازرسانی به

 

در محور واقع  روستای    4غیر از ه  تا تیر ماه کلنگ زنی و تا پایان سال بهره برداری از کل روستاهای بخش ب  مصوبه :

 . حسب دستور مقام عالی استان گازرسانی مناطق صعب العبور قرارگاه سپاه واگذار گرددانجام خواهد یافت . مارمیشو

 

 1401تاپایان سال  شرکت گاز 

73 

 گاز رسانی به ایشگه سو 

 

های هدف را به بهره برداری برساند )همچنین رسانی در روستا  شرکت گاز تا پایان آذرماه سال جاری گاز  مصوبه :

 سلطانی و حسنلو در برنامه کاری شرکت گاز جهت گازرسانی لحاظ گردد (  -کوران  -روستاهای گودل  

 

 

 1401تاپایان سال  شرکت گاز 

74 
 رسانی به روستای هشتیانگاز  

 .مقرر گردید تا پایان آبان ماه سال جاری گاز این روستا به بهره برداری برسد:  هشتیان  مصوبه :

 

 1401تاپایان سال  شرکت گاز 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

  بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    مصوبهمتن   ردیف 

75 

هادیاجرای   قالقاچی)  روستای  20در    طرح  آباد)    2:  نجف  تومان(،  قولنجی)  1میلیارد  تومان(،  میلیون   500میلیارد 

انزل)   کندی  جبل  کهریز)  1تومان(،  تومان(،  خانشان)    500میلیارد  تومان(،  بیگلو)  1میلیون  علی  تومان(،   3میلیارد 

، مراد علی علیا)  2میلیارد تومان(للوی تراب) باران)  500میلیارد تومان(  میلیارد تومان(،   2/1میلیون تومان(، گویجه 

گنگچین)    1ینگجه)   تومان(،  گوزگوند)    2میلیارد  تومان(،  تومان(،   1میلیارد  تومان(  1قراجالو)    میلیارد  ، میلیارد 

حیدرلوی    2ثمرتو) تومان(،  تومان(تمتان)    4/1سیر)میلیارد  تومان(  6/1میلیارد  تومان(  800،باروژ)  میلیارد  ، میلیون 

 میلیارد2  هشتیان) ،  میلیارد تومان(  7/3میلیارد تومان(، قره باغ)  5/2)گورچین قلعه  ،(میلیارد تومان  4علی بیگلو)  

 تومان(

 میلیارد تومان  7/35اعتبار کل مورد نیاز: 

 

منابع استانی   میلیارد تومان  12برنامه ریزی مبلغ  سازمان مدیریت و    مصوبه: میلیارد   7/23مبلغ    و بنیاد مسکن  از 

 به اتمام برسد.   1401از منابع ملی تامین و عملیات اجرایی تا پایان سال مالی   تومان

 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401پایان سال مالی 

76 

  -قارنه -هفت آباد-علیه-لورزیتی-کچله-  حمامالر-کردلر-رحیم آباد  -رزگه   -کوران:روستای  21بازنگری طرح هادی  

   جوهنی  -ناناس-وقاصلوی سفلی-کوسی-علیکان  -جریک آباد-جوجهی-بهله-جلقران-باوان

 میلیارد تومان 3اعتبار مور نیاز :  /  عربلوی بیشه-

 

و بنیاد   مینتا   1401میلیارد تومان را در سال    3سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    مصوبه:

 اتمام نماید.   1401پایان سال مالی ی فوق را تا ا مسکن بازنگری روستاه

 

 

 

 

 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401پایان سال مالی  
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

77 

تومان/ اعتبار میلیارد   15:  اعتبار مورد نیاز برای استخر  /شهر جدید گلماناحداث مجموعه تفریحی ، ورزشی کارگران  

 میلیارد تومان  5مورد نیاز برای سال ورزشی:  

و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تامین اعتبار   گردیده  تحویل  زمین مورد نیاز توسط شرکت عمران شهر جدید  مصوبه:

میلیارد تومان( از   5/2درصد سالن ورزشی ) مبلغ    50درصد اعتبار سالن ورزشی از منابع ملی و    50استخر و    مورد نیاز

 نسبت به اجرای پروژه مبادرت نماید.   سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 شرکت عمران شهر جدید

 1402اتمام تا پایان سال  

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

78 

  کیلومتر جهت احداث باند سوم و ساماندهی دوربرگردانها  9فرودگاه به طول   –مطالعه تعریض محور ارومیه  

 

اعتبار مورد نیاز جهت اجرا از محل اعتبارات   تعیینو    با محوریت معاونت عمرانی استانداری  تشکیل جلسه   :مصوبه

 ( درصد وزارت راه و شهرسازی  50ن و  درصد استا  50سفر رییس جمهور)  

 

 راه و شهرسازی 

 معاونت امور عمرانی استانداری 

 

 یک ماه 

79 

ارومیه  -1 محور  تعریض  طول    –مطالعه  به  غیر 10مهاباد  های  بریدگی  ساماندهی  و  سوم  باند  احداث  جهت  کیلومتر 

 استاندارد

 کیلومتر جهت تبدیل راه فرعی به راه اصلی درجه یک  5سیلوانا به طول   –مطالعه تعریض محور بند  -2

ارومیه  -3 به طول    -مطالعه تعریض محور  راه اصلی و    6خطایلو  به  به کیلومتر، بهسازی و تبدیل  تکمیل این قطعه 

از خروجی های شهر ارومیه به سمت جاده اشنویه عمل می کند  و نقش پدافند غیرعامل را در مواقع  عنوان یکی 

 بحرانی ایفا می  نماید. 

 تشکیل جلسه هماهنگی با حضور دستگاه های ذیربط و اتخاذ تمهیدات الزم توسط معاونت عمرانی استانداری  مصوبه:

 

 راه و شهرسازی 

 عاونت امور عمرانی استانداری م

 

 یک ماه 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

80 

 تبریز جهت ایمن سازی راه های ارتباطی روستاهای اطراف، کارخانه ها و شهرک صنعتی –تقاطع غیر همسطح ارومیه ایجاد 

  و اجرای پروژه توسط متولی ذیربط تبریز–آزاد راه ارومیه   2و  1عات  طتعیین تکلیف متولی ق: مصوبه

 

 دو ماه راه و شهرسازی

81 

احداث این قطعه منجر به کاهش ترافیک  ورودی هههای  کیلومتر که    75مطالعه بزرگراه کنارگذر شرقی ارومیه به طول  

غرب کشور به داخل شهر خواهد    ارومیه از سمت شمال و جنوب و شرق شده و مانع از ورود ترافیک کریدور بزگراهی

 میلیارد تومان  2بود/ اعتبار مورد نیاز: 

 

 ت اقدام نماید.راه و شهرسازی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به انجام مطالعا: مصوبه

 1401دهه فجر  راه و شهرسازی

82 

 پادگان المهدی  -شهرک صنعتی  -تکمیل و بهسازی آسفالت ریحان آباد 

تامین و ابالغ نموده و راه و شهرسههازی    1401در سال   را میلیارد تومان 14سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

  اتمام نماید.  1402عملیات را تا هفته دولت  

 راه و شهرسازی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402هفته دولت 

83 

چنقرالهوی پهل تها کیلومتر،حد فاصل     2سلماس و اجرای باند کند رو به طول تقریبی  -ساماندهی وضعیت موجود محور ارومیه

 میلیارد تومان.  4نوشین شهر /اعتبار مورد نیاز: 

میلیهارد تومهان در سهال  4. اقدام نماید 1402جهت اجرای پروژه در سال   23مجوز ماده    راه و شهرسازی نسبت به اخذ  مصوبه:

 تامین خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی  توسط 1402

 

 راه و شهرسازی 

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

 

تا آذر ماه    23اخذ مجوز ماده 

 سال جاری 

اتمام تا پایان سال مالی  

1402 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

 

84 

به   1400سال    اعتبار مصوب  /و دارای رمپ های ورود و خروج استمتری   8این پل با دهانه   :احداث و تکمیل پل عربلو  

 . میلیارد تومان بوده و تخصیص آن صدرصد می باشد  2  مبلغ

تامین و ابالغ نموده و راه و   1401میلیارد تومان را در سال   5/3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه: 

 اتمام نماید.  1401شهرسازی عملیات اجرایی را تا دهه فجر  

 1401دهه فجر  راه و شهرسازی 

85 

 

به شهرداری واگذار گردد لیکن شهرداری مقداری از    با توجه به اینکه مقرر شده بود این پروژه: پروژه میدان امام خمینی)ره( 

 سال بالتکلیف مانده است.  8ثمن معامله را پرداخت نموده و الباقی قریب 

 تهاتر بین شهرداری و سازمان ملی مسکن   مصوبه:

 راه و شهرسازی 

 شهرداری ارومیه 
 

86 

مرزی ناحیه  ساماندهی  مطالعات طرح  مورخ  -تهیه  مصوبه  قالب  در  معماری   22/10/99سرو  و  شورایعالی شهرسازی 

 ران منطقه مرزی سرو طرح ویژه توسعه و عم  تهیهایران مبنی بر  

 

، مطالعات اعتبار مورد نیاز  تامینموضوع در شورای پژوهشی استان طرح شده و پس از بررسی های الزم و  مصوبه:

 انجام شود.

 راه و شهرسازی            

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 دانشگاه ارومیه 

 1401پایان سال 

87 

 اتخاذ تصمیم در خصوص بافت تاریخی شهر ارومیه 

 

وهله   اقدام نمایند.راه و شهرسازی و میراث فرهنگی در خصوص مطالعات بافت تاریخی ارومیه و تصویب آن    مصوبه:

 اول: اصالح و بازنگری در حریم بافت تاریخی، وهله دوم: بازنگری در شاخص های بافت پیرامون

 

 راه و شهرسازی 

 میراث فرهنگی 
 1401ده فجر 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 شرکت عمران شهر جدید گلمان   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    مصوبهمتن   ردیف 

88 

 خانوار  3400نفر با    10000شهر جدید گلمان : جمعیت  

 مصوبات:

، توسط: شرکت عمران شهر حضور شرکت های خدمات رسان و دستگاه های اجرایی در شهر جدید گلمان   پیگیری-1

 جدید گلمان، فرمانداری و راه و شهرسازی

 توسط دانشگاه علوم پزشکی   ساعته مرکز جامع  سالمت فعال شهر جدید گلمان  24فعالیت    پیگیری-2

 توسط دستگاه های خدمات رسان   مخابرات در فاز توسعه شهر جدید گلمان     -فاضالب  -زیر ساخت های آب  ایجاد -3

 جدید بر عهده شرکتداخل حریم شهر  :  1402تا پایان    سی به شهر جدید گلمانر  تامین روشنایی مسیر دست-4

 شهر جدید گلمان، داخل حریم شهر بر عهده شهرداری ارومیه  عمران  

میلیارد تومان از محل اعتبارات   25در شهر جدید گلمان با اعتبار مورد نیاز :  کالسه دخترانه    12احداث دبیرستان   -5

 1402تا پایان سال    شهر جدید

متر مربع توسط شرکت عمران شهر جدید و تجهیز با   280با زیر بنای    احداث کتابخانه در شهر جدید گلمان-6

 1401کتابخانه های عمومی تا پایان سال  

 

 

 

شهر جدید   عمران شرکت

 گلمان 

 راه و شهرسازی

 استانداری 

 فرمانداری

 دانشگاه علوم پزشکی 

 آب و فاضالب 

 مخابرات

 نوسازی مدارس

 کتابخانه های عمومی

 شهرداری ارومیه 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 )پیشنهادات کتابخانه های عمومی( راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

89 

 طباطبایی ارومیه:  عالمه  عمومی کتابخانه  مقاوم سازی و مرمت 

  دلیل  به محل استیجاری منتقل شده است. به  1396و کتابخانه از سال    داده شده است  تخریب  حکم   کتابخانه  ساختمان   برای   1389درسال

هزینه باالی تخریب و بازسازی  با توجه به  تاکنون انجام نگرفته است .    هیچ اقدام عملی برای تخریب و بازسازی پروژه  بودجه  تخصیص  عدم

 . شود مرمت  و سازی مقاوم استان فنی  ایید شورایدرصورت ت پیشنهاد می شود ساختمان

اعتبار مورد نیاز برای مرمت و بهسازی   برآورد    –  میلیارد تومان  9اعتبار مورد نیاز برای تخریب و بازسازی  برآورد    –  مترمربع   750زیر بنا:  

   میلیارد تومان 4تقریبا 

موضوع    مصوبه: قدیمی  بررسی  مرمت ساختمان  و  سازی  طباطبایی مقاوم  تایید  کتابخانه عالمه  صورت  در  استان،  فنی  شورای    ، در 

 تامین و پروژه توسط راه و شهرسازی اجرا خواهد شد.  1402اعتبار مورد نیاز برای سال 

 راه و شهرسازی  

 کتابخانه های عمومی 

 شورای فنی

اعالم نظر 

شورای فنی  

استان تا سه  

 ماه آتی
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 بهسازی ساختمان قدیمی کتابخانه عمومی شهر سرو :   مرمت و   مقاوم سازی و

و هم اکنون بالاستفاده   بوده  با مقاوم سازی و مرمت ساختمان قدیمی کتابخانه که در مالکیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مترمربع  250زیربنا :  ی کتابخانه در این شهر وجود دارد /است، امکان راه انداز

 میلیارد تومان خواهد بود. 1/ 4مقاوم سازی و بهسازی  تقریبا   اعتبار مورد نیاز برای

تامین نموده و راه و شهرسازی تا پایان    1401میلیارد تومان را در سال    1/ 4سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    مصوبه:

 اتمام عملیات اقدام نماید. نسبت به   1401سال 

 

 

 راه و شهرسازی  

 کتابخانه های عمومی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401پایان  سال
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 احداث کتابخانه در نوشین شهر ارومیه 

  1100 متراژ  به زمینی  محترم  یکی از شهر های فاقد کتابخانه عمومی استان می باشد،شهرداریبا توجه به اینکه نوشین شهر  

 داده است.   تحویل  ارشاداسالمی و  فرهنگ  کل  اداره به  ای  کتابخانه ی عمومی صورتجلسه  ساخت  جهت  مترمربع

 میلیارد تومان  3/3اعتبار مورد نیاز برای احداث کتابخانه:  -  متر مربع  280زیربنا:

، عملیات    23تامین شده و پس از اخذ مجوز ماده    1401زمین مورد نیاز توسط شورای اسالمی شهر نوشین شهر در سال    مصوبه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین توسط راه و شهرسازی اجرا شود. اعتبار مورد نیاز در سال آتی توسط    1402اجرایی در سال  

 خواهد شد. 

 راه و شهرسازی  

 کتابخانه های عمومی 

 شورای اسالمی نوشین شهر 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402پایان  سال
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متر  200واحد:  احداث دو باب کتابخانه : یک باب در حاشیه شهر ارومیه و یک باب در یکی از روستاهای پر جمعیت / مساحت هر 

 مربع 

 میلیارد تومان   6اعتبار مورد نیاز :  

میلیارد    6سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    ، جهت احداث دو باب کتابخانه در مناطق فوق الذکر   مصوبه:

را در  سال   اقدام    ابالغ تامین و    1401تومان  به اجرای عملیات  راه و شهرسازی نسبت  نیاز و نموده و  مورد  تامین زمین  نماید. 

 تجهیز بعد از احداث بر عهده کتابخانه های عمومی می باشد. 

 

 راه و شهرسازی  

 کتابخانه های عمومی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402پایان  سال
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طول کل طول کل پروژه های روستایی شهرستان ارومیه که از محل اعتبارات استانی دارای اعتبار می باشند، 

 میلیارد تومان بوده است. 120آسفالت این محورها    بهسازی، روکش و  . کل هزینه اجرایکیلومتر  67ها:  محور

 میلیارد تومان   1اعتبار مورد نیاز   -متر 450تپه ماکو به طول  –ادامه محور دربرود -1

 میلیارد تومان   3اعتبار مورد نیاز  -کیلومتر  2دربند و باروژ    -محور دلو-2

 میلیارد تومان     8اعتبار مورد نیاز -)قطعه سوم(کیلومتر 3.5ادامه محور تکیه و اردوشاهی  -3

 میلیارد تومان    2اعتبار مورد نیاز –کیلومتر   1  محور آودی به طول-4

 میلیارد تومان  2اعتبار مورد نیاز    -کیلومتر 1  محور پیرهادی به طول-5

 میلیارد تومان   2اعتبار مورد نیاز  -کیلومتر   1 طولمحور احمد رسول به  -6

 میلیارد تومان  2.5اعتبار مورد نیاز  –متری  8دهانه  2تکمیل پل زنگ اباد -7

 میلیارد تومان  7/ 5اعتبار مورد نیاز –کیلومتر   7محور کانی میران به طول  -8

 میلیارد تومان .   20در حدود   مورد نیاز اعتبار  –کیلومتر 5مژیک به طول  -پیرگل –محور نورالدین آباد  -9      

 میلیارد تومان .  12در حدود  مورد نیاز اعتبار  -کیلومتر  1.6تعریض و ساماندهی روستای بالو به طوی -10

 میلیارد تومان  3اعتبار مورد نیاز   –کیلومتر  2المپر به طول ا د –لکه گیری و روکش محور کسیان -11

–  کیلومتر   15به طول       و لکه گیری و روکش متر(  500)مل دیوار حائلاتکمیل عملیات محور مارمیشو ش-12

 میلیارد تومان  13اعتبار مورد نیاز 

 میلیارد تومان 3.5اعتبار مورد نیاز  -کیلومتر 1.8حصار بهرام خان به طول  –روکش راه روستایی لک - 13           

میلیارد   2.5اعتبار مورد نیاز   –کیلومتر  1.5به طول به صورت بلوار   ساماندهی سه راهی نازلوتا انتهای روستا -14

 تومان 

 میلیارد تومان 6اعتبار مورد نیاز  -کیلومتر 2به طول  آسفالت سپرغان به کمربندی قرمزی یولبهسازی و -15            

 میلیارد تومان 6اعتبار مورد نیاز  -کیلومتر 2/ 4سپرغان به ینگجه به طول راه روستایی  لکه گیری و روکش -16              

اعتبار مورد نیاز   -  کیلومتر  4به طول    سفالت راه روستایی خوشاکو و راه دسترسی پیست اسکیآبهسازی و    -17              

 ده ای راهداری و حمل و نقل جا

تا دهه  1،2،7،17،19بند های 

  1401فجر 

 

 بندهای

3،4،5،6،8،10،11،18،20،21،22 

 1402تا هفته دولت  23و 24

 

 

تا    9،12،13،14،15،16بندهای 

 1402دهه فجر 
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 میلیارد تومان 3

 میلیارد تومان 4اعتبار مورد نیاز   -کیلومتر  2به طول    -روکش راه روستایی قوجار  -18            

توسههط راهههداری بهها همکههاری  الجههانی    -دوبههرا  -راه دسترسی به روسههتای  دوسههتآالنشن ریزی  -19              

 فرمانداری ارومیه جهت تامین مصالح مورد نیاز

کیلههومتر    8قره باغ آغ زیارت  جمعا به طول    –کهریز    -نجف اباد  –روکش آسفالت روستاهای قالقاچی   -20            

 میلیارد تومان 12اعتبار مورد نیاز    -

 میلیارد تومان 3اعتبار مورد نیاز   -کیلومتر   9/1   آسفالت راه روستایی خلیان به طول  -21            

 میلیارد تومان 4اعتبار مورد نیاز   -کیلومتر  4به طول   جوهنیآسفالت راه روستایی  -22            

 میلیارد تومان  2اعتبار مورد نیاز   -کیلومتر  4/1به گنج آباد به طول    قآسفالت راه روستایی کول  -23            

میلیههارد    3اعتبار مورد نیههاز:    -کیلو متر  2آسفالت راه روستایی بزوج به شهرک الکترونیک به طول :   -24            

 میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد .   125حدوداً  سرجمع  جهت اجرای آنها   تومان                                   

میلیارد  85و  1401 میلیارد تومان را در سال   40سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ   مصوبه:

و ابالغ نموده و راهداری و حمل و نقل   از محل اعتبارات استانی و محرومیت زدایی تامین   1402  را در سال  تومان

 جاده ای عملیات را اتمام نماید.
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قوشچی آسفالت  روکش  و  گیری  قرارداد  -لکه  مبلغ  با  ملی   473/4سلماس  اعتبارات  محل  از  تومان   میلیارد 

 میلیارد تومان   6گردیده است. اعتبار مورد نیاز جهت اتمام :  منعقد  

 راهداری و حمل و نقل جاده ای با تامین اعتبار مورد نیاز از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.   مصوبه:

 1402دهه فجر  راهداری و حمل و نقل جاده ای 
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  250سرد ترافیکی در محورهای مواصالتی ارومیه بههه طههول  ایمن سازی  محور های مواصالتی )اجرای خط کشی  

 میلیارد تومان جهت خرید رنگ  2کیلومتر(/ اعتبار مورد نیاز:  

تههامین و ابههالغ   1401را در سال  میلیارد تومان 2سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ   مصوبه:

 نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به اجرای خط کشی اقدام نماید.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401پایان سال مالی 
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 مهاباد –دستگاه در محور ارومیه  2احداث دور برگردان استاندارد به تعداد 

تامین و ابالغ نماید.   1401میلیون تومان را در سال    500سازمان مدیریت و برنامه ریز مبلغ  به منظور انجام مطالعات    مصوبه:

پس از اتمام مطالعات، راهداری با هماهنگی فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آزاد سهازی محهل ههای اجهرای 

 توسط راهداری و از محل اعتبارات استانی عملیاتی خواهد شد.  عملیات را انجام خواهد داد. پروژه در سال آتی

 1402-1401آزاد سازی و تملک از اعتبارات استانی(در سالهای  –میلیارد تومان  20) اجرا از اعتبارات ملی به میزان 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 فرمانداری 

انجام مطالعات و آزادسازی تا پایان 

   1401سال 

 1402اتمام پروژه تا پایان سال مالی 
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میلیارد تومان  9/ 738کیلومتر با  مبلغ قرار داد  8نوشین شهر( به طول -سلماس )باند رفت فرودگاه  –روکش محور ارومیه  

 از محل اعتبارات ملی ،پروژه در مرحله تجهیز کارگاه می باشد که به زودی عملیات شروع می گردد. 

 اتمام نماید.  1401 دهه فجرتا راهداری و حمل و نقل جاده ای با استفاده از منابع ملی عملیات اجرایی را  مصوبه:

 1401دهه فجر  راهداری و حمل و نقل جاده ای 
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 35میلیارد تومان و بها پیشهرفت فیزیکهی    8/ 6کیلومتر با مبلغ    24سرو به طول  -پروژه لکه گیری و روکش محور ارومیه

 درصد از اعتبارات ملی در حال اجرا می باشد. 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.  مصوبه:

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 

 1401تا پایان شهریور ماه 
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اعتبارات ملی اشویه از محل  -باهدف تعریض و ساماندهی محور ارومیه  30-50اشنویه کیلومتر  -پروژه تعریض محور ارومیه

میلیهارد  20اجرا ست. جهت اتمام پهروژه مبلهغ  درصد در حال 45میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی  16/ 2با مبلغ قرارداد

 تومان مورد نیاز می باشد. 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای با استفاده از منابع ملی نسبت به اتمام پروژه مبادرت نماید.  مصوبه:

 

 

 نقل جاده ای  راهداری و حمل و

 

 

 1402هفته دولت 
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 میلیارد تومان   2مهاباد / اعتبار مورد نیاز: -تعمیرات اساسی پل باراندوز محور ارومیه 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای با استفاده از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.  مصوبه:
 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 1402هفته دولت 
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بند محور  روکش  و  گیری  لکه  راژان  -پروژه  راهی  بطول  –سه  نیاز:    25زیوه   مورد  اعتبار  میلیارد   31کیلومتر/ 

                 تومان

صورت    مصوبه:         به  پروژه  نیاز  مورد  ملی)  70اعتبار  و    7/21درصد  تومان(    3/9)استانی  درصد  30میلیارد 

تامین شده و عملیات تا   (1402میلیارد تومان را در سال    4و    1401میلیارد تومان را در سال    5.3  :  میلیارد تومان

 به اتمام برسد.  1402پایان سال مالی  

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1402تا پایان سال مالی  
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میلیارد تومان می باشد/ اعتبار  مورد نیاز جهههت    4درصد اعتبار هزینه شده:    80پل گلستانه / پیشرفت فیزیکی 

 میلیاردتومان.  2تکمیل و اتمام پروژه:   

تامین و ابههالغ    1140میلیارد تومان را در سال      2سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوبه:

 راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات را اتمام نماید.نموده و  

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1401تا پایان سال مالی  
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 میلیارد تومان 5/1ژاراژی/ اعتبار مورد نیاز: مبلغ -احداث پل نوی

تامین و ابالغ   1401را در سال   میلیارد تومان 5/1مبلغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به   مصوبه:

 نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات را اتمام نماید.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1401تا پایان سال مالی  
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میلیون   500عملیات اجرایی با اعتبار مورد نیاز درصد در مرحله شروع    5تعمیرات پل سلوک با پیشرفت فیزیکی  

 تومان  بوده که در صورت تخصیص مبلغ مذکور تکمیل و به اتمام خواهد رسید

تامین و ابههالغ    1401میلیون تومان را در سال    500سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ   مصوبه:

 نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات را اتمام نماید.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1401تا پایان سال مالی  
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کیلههومتر اعتبههار   62خان تختی حوزه صومای برادوست بطههول -لکه گیری و روکش آسفالت محور چهار راه چره

 میلیارد تومان   55مورد نیاز: 

میلیههارد   6/18)استانی  درصد  30میلیارد تومان( و    4/43درصد ملی)  70اعتبار مورد نیاز پروژه به صورت    مصوبه:

تامین شده و عملیات تا پایههان سههال   (1403میلیارد تومان در سال  9.3و  1402میلیارد تومان در سال  9.3:تومان

 به اتمام برسد. 1403مالی 

 

راهداری و حمل و نقل جاده  

 ای

 1403تا پایان سال مالی 

106 

 میلیارد تومان  2پروژه تعمیرات پل نازلو نیاز / اعتبار مورد نیاز:  

رات پل مههذکور اقههدام  یراهداری و حمل و نقل جاده ای با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای تعم  مصوبه:

 نماید.

راهداری و حمل و نقل جاده  

 ای

تا پایان شهریور ماه سال  

1402 
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 آسفالت راه روستای اسکندیان:  

به جهت فعالیت معدن تیتان در این محدوده، راهداری برآورد خسارت نموده و بر اساس تصمیم و ابههالغ    مصوبه:

  1402و    1401  رییس شورای معادن استان، از طریق اعتبارات بهره مالکانه تامین اعتبار گردیده و برای سههال هههای

 پروژه عملیاتی شود.

 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 1402سال تا پایان   

108 

 تبریز، ارومیه مهاباد -سلماس، ارومیه –تامین و بازسازی روشنایی محورهای ارومیه 

جلسه ای با حضور راهداری ، شرکت توزیع برق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بهها محوریههت معاونههت    مصوبه:

 عمرانی تشکیل و در خصوص موضوع تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 شرکت توزیع برق 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 معاونت عمرانی 

 دو هفته
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

109 

 ساماندهی ورودی شهر قوشچی

تامین وابالغ نموده و شهرداری   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان در سال   مصوبه:

 قوشچی با هماهنگی راهداری و فرمانداری اقدام نماید. 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 فرمانداری  

 شهرداری قوشچی 

 1401پایان سال  
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ساماندهی ورودی محور های فرعی به محور اصلی  ) قرمزی یول به جاده سلماس + محورلک پر بهه محورسهرو  (/ اعتبهار 

  .میلیارد تومان 5مورد نیاز : 

میلیههارد تومههان را در سههال                               5سههازمان مههدیریت و برنامههه ریههزی اعتبههار مههورد نیههاز بههه مبلههغ     مصوووبه:

 ن و ابالغ نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای عملیات را اتمام نماید.تامی 1402

 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 1403پایان سال مالی  

111 

 انجام مطالعات پایانه مرزی سرو

راهداری با استفاده از منابع داخلی و تا پایان سال جاری نسبت به انجام مطالعات ساماندهی پایانه مههرزی   مصوبه:

 سرو مبادرت نماید.

 

 

 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 1401پایان سال 
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 عمرانی   پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  پیشنهادی مصوبات

 شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل و نقل  دستگاه اجرایی:

112 

الههی   637+700ارومیه و خطوط داخلی ایستگاه کمبود باالست مشهود اسههت ) کیلومترهههای  -در اکثر نقاط محور میاندوآب   -1

 و ...( 691+500الی  672و  669+150الی   656+700و  500+654

 ارومیه -عدم اجرا یا اجرای ناقص خطوط فرار در کلیه ایستگاه های محور میاندوآب  -2

در اکثر محور ، عرض تمام شده زیرسازی خط کمتر از حد استاندارد بوده که این نقیصه باعث ایجاد مشکالت در امر تعمیههر و  -3

 (  670الی   662زش باالست را موجب شده است.) کیلومترهای نگه داری خطوط گردیده و ناپایدار و ری

 تمامی ترانشه های محور از نوع ریزشی بوده و فاقد کانال در پای ترانشه می باشند. -4

در تمامی پل های آبرو و یا زیرگذر در قسمت پشت دیوار کوله ها تا سطح دال پل ، از پلوکههاژ اسههتفاده نگردیههده و مصههالح  -5

 کامل کمپکت و متراکم نشد است بطوریکه در طرفین اکثر پل ها در این محور افتادگی ایجاد می شود.زیرسازی بطور  

سطح فوقانی دال بتنی تمامی پل ها زیرخاکی و دال پروژه ، الیه ایزوالسیون و الیه محافظ رطوبتی اجرا نگردیده اسههت کههه  -6

ی بتن عرشه پل ها و دیواره های بتنی در دمای یخبندان می این امر باعث نفوذ رطوبت به سازه پل ها و باعث تخریب تدریج

 گردد.

فاقد سیستم هدایت آب و یا چاه جذبی بوده و به علت تجمههع اب   753+398و    751+550پل های زیرگذر واقع در کیلومتر    -7

مجههاز توسههط اهههالی در مواقع بارندگی در داخل زیرگذر مزبور ، تردد را با مشکل مواجه ساخته و موجب ایجاد گههذرگاه غیر

 منطقه شده است.

، انبار کاال ، واگن خانه مسافری ، درزین خانه ، تأمین درزین خانه ، تعمیرات پست بازدید ، دنباله مههانوری  ،   9،    8،    7،  6خطوط       -8    

خههط  5نگردیههده اسههت و متههر نصههب   8033سوخت ، شن گیری ، روغن ، انتهای سینی دوار ،  دپوی لکوموتیو ، تأمین و رابط به طول 

دسههتگاه در  2دستگاه سوزن در سمت ورودی و  4دستگاه سوزن ،  40موجود نیز به صورت ناقص و به طول کم اجرا شده است . ضمناً از 

 سمت خروجی ایستگاه نصب شده است.

هعدم تکمیل سیستم هیدرانت و اعالن حریق ایستگا  -     عدم تکمیل آسانسور سکوی یک به دو  -         ایجاد سکوی تخلیه -9 -   

   -      عدم ایجاد خطوط آبگیری و شارژ قطارها  -   عدم تکمیل ساختمان درزین خانه  -    تکمیل ساختمان  بارگیری انبار کاال و

اشنویه به صورت دوربرگردان -جاده دسترسی ایستگاه ارومیه از جاده ارومیه  سطح یا میدان   می باشد که نیاز به ایجاد گذرگاه غیر هم 

 می باشد

 

   مصوبه:
نسبت به تکمیل نواقصات موجود اقدام   و اعتبارات سفر رییس جمهور  شرکت ساخت و توسعه با تامین اعتبار از منابع ملی

 نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای  

 حمل و نقل

 

 1401 دهه فجر
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 جهاد کشاورزی  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

113 

سال   /میلیارد تومان    30   مورد نیاز: اعتبار/هکتار در اراضی دشت سیلوانا      400اجرای شبکه آبیاری تحت فشار به مساحت  

 1401شروع: 

  جهاد کشاورزی با استفاده از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید. مصوبه: 

 

 جهاد کشاورزی 

 

 1402پایان سال 
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 یمیلیارد تومان اجرا ی 5هکتار با هزینه کرد  265آبیاری تحت فشار در اراضی حصار بهرام خان به مساحت شبکه  تجمیعی  

مبلغ   و الکترو مکانیکالایستگاه پمپاژ    شده است . جهت  بهره برداری بابت خرید پست برق ، فیلتراسیون ، عملیات سیویل  

 1401سال شروع:  میلیارد تومان مورد نیاز است.  10

ملی  جهت تکمیل شبکه اراضههی حصههار بهههرام    از منابع    تامین اعتبارگیری  جهاد کشاورزی نسبت به پیمصوبه:  

 اقدام نماید.  خان

 1402هفته دولت  جهاد کشاورزی 

115 

 یایمیلیاارد توماان اجرا  7هکتار و با هزینه کرد     305شبکه تجمیعی آبیاری تحت فشار  در اراضی عسگر آباد به مساحت  

 میلیارد تومان مورد نیاز است.  10ی بابت خرید فیلتراسیون و عملیات سیویل ایستگاه پمپاژ ارجهت  بهره برد . شده  است 

جهت تکمیل شههبکه اراضههی عسههگر آبههاد  ملی  از منابع  گیری تامین اعتبارجهاد کشاورزی نسبت به پی مصوبه:  

 مبادرت نماید.

 1402هفته دولت  جهاد کشاورزی 

116 

مبلاغ  ،رشاته قناات 12جهت مرمت و الیروبی و بهره برداری از آب قنات روساتاهای قوشاچی ، بااری ، قاره بااغ بارای 

 میلیون تومان مورد نیاز است. 840

میلیون تومان جهت مرمت و   840مبلغ ه تامین اعتبار ب  نسبت به  1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال    مصوبه:

 اقدام نموده و جهاد کشاورزی عملیات را تا پایان سال جاری اتمام نماید. در منطقه انزلرشته قنات    12بازسازی 

 جهاد کشاورزی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401پایان سال 

 



 

37 

 

 

 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    مصوبهمتن   ردیف 

117 
 میلیارد تومان 4کیلومتر/ اعتبار مورد نیاز:  2گنکچین به طول کانال کشی در روستای تکمیل 

 جهاد کشاورزی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.  :مصوبه

 

 جهاد کشاورزی 

 

 1402هفته دولت 

118 
پیگیری جدی موضوع افزایش بهره وری آب و جلوگیری از تبدیل اراضی دیم به باغ و اعههالم نتیجههه اقههدامات    :مصوبه

 توسط جهاد کشاورزی  انجام یافته به استانداری و فرمانداری

 

 جهاد کشاورزی 

 مستمر 

119 

شههرکت تعههاونی    نامهههمشکل عدم اختصاص آب کافی برای پروژه دشت قره بههاغ مطههابق تفههاهم حل و فصل    :مصوبه

و همچنین عدم نصب کنتههور انههدازه گیههری آب  مذکور و نارسایی های شبکه آبیاری اجرا شده دشت  روستایی قره باغ

 توسط جهاد کشاورزی و آب منطقه ای تحویلی به بهره برداران

 

 جهاد کشاورزی 

 یک ماه  آب منطقه ای 

120 

در اراضی زراعی شهرستان اقههدام    بررسی و تجمیع چاه های مجاز و انتقال آب با لولهجهاد کشاورزی نسبت به  :مصوبه

 نماید.

 

 

 

 
 
 

 جهاد کشاورزی 

 یک ماه 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 
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 ونیلیم   85  زان یبه م   هیشهر اروم   ازیآب شرب مورد ن  نیپروژه تأم  نی : هدف اهیبه شهر اروم   ی درخصوص طرح آبرسان

 760بالغ بر    یاعتبار  زی دارد. جهت خاتمه طرح ن  یکیزیف  شرفت یدرصد پ  59. طرح حدود  باشدیمترمکعب در سال م 

ن  تومان    اردیلیم  به    از یمورد  به مشکالت مربوط  با توجه  اروم   ن یتام است.  است که    ازین  ه یآب شرب و بهداشت شهر 

 گردد.    تی تقو  ییاجرا  اتی در عمل  عیاعتبارات ساالنه طرح جهت تسر

ر . درا اتمام نماید  هزار در حال اجرا   30مربوط به مخزن   اتی، عمل1401  ی سال مال  ان یتا پاشرکت آب منطقه ای    :مصوبه

استان از سازمان برنامه و بودجه کشور و   ی آب منطقه ا   شرکتاعتبارات مربوطه توسط    ی ریگیاست پ  از یراستا ن  ن یا

 .ردیصورت پذ  رویوزارت ن

 شرکت آب منطقه ای 

 
 1401  دهه فجر

122 

و زهکشی شهرچای آبیاری  معادل    :ساختمان شبکه  بوده که حدود    12000کل مساحت شبکه  در    7000هکتار  هکتار 

 باشد. درصد پیشرفت فیزیکی می  67هکتار باقیمانده است. طرح دارای   5000سنوات قبل تمام شده و  

میلیههارد تومههان توسههط شههرکت آب منطقههه ای از    375پیگیههری تههامین اعتبههارات مههورد نیههاز بههالغ بههر  مصوووبه: 

  دجه کشور و وزارت نیرو صورت پذیرد.سازمان برنامه و بو

 

 شرکت آب منطقه ای 

 
 1401تا پایان سال  
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شهرستان ارومیه و تأمین آب شرب کهریز،  1410تامین کسری آب اعالمی در افق  به ضرورت  سد مخزنی نازلو : با توجه

و تنشقره از هرگونه تبعات اجتماعی  به جهت جلوگیری  احتمالی و در راستای پدافند غیر عامل های  باغ و قوشچی 

 شهر ارومیه احداث سد مخزنی نازلو از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. 

توسط  تومان،میلیارد   900و تامین اعتبارات مورد نیاز بالغ بر   1402پیگیری احیای ردیف اعتباری طرح در سال   مصوبه:

 ای از مبادی ذیربط صورت پذیرد. شرکت آب منطقه

 شرکت آب منطقه ای 

 
 1401تا پایان سال  
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

124 

رودخانه  ساماندهی  و  الیروبی  عملیات  انجام  به  نیاز  سیل  از  ناشی  خسارات  کاهش  و  سیالب  کنترل  راستای  با در  ها 

 میلیارد تومان  8اعتبار مورد نیاز :  باشد.  های اضطراری میاولویت بازه

ریزی   مصوبه: برنامه  و  مدیریت  میزان  ،  1401در سال    سازمان  به  نیاز  مورد  تو  8اعتبار  و   مان میلیارد  نموده  تامین  را 

  شرکت آب منطقه ای عملیات اجرایی را تا پایان سال جاری اتمام نماید. 

 شرکت آب منطقه ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401پایان سال  

 یک ماه  شرکت آب منطقه ای صدور مجوز حفر چاه جهت کشاورزی در روستاهای علی کندی، سنجیبه: مصو 125

126 
و احداث ایستگاه پمپاژ جهت برداشت   قره باغ و کهریز  ،حق آبه روستای قالقاچی  بررسی و حل و فصل مشکل  مصوبه:

 حق آبه کشاورزی از سد زوال 

 

 شرکت آب منطقه ای
 یک ماه 

 منابع طبیعی و آبخیزداری  دستگاه اجرایی:

127 

با اعتبار  فلکان–  2) مطالعات(شمزینشیخ  -1  مطالعات و اجرای طرح های آبخیزداری در روستاهای : میلیارد   2) اجرا 

 1گوالن) اجرا با اعتبار  -5میلیارد تومان(    4قره باغ) اجرا با اعتبار    -4  (میلیارد تومان 3) اجرا با اعتبار  ممکان-3تومان(

 ر محترم( سیلگاه) دستور استاندا  -شهر سرو  -7 میلیون تومان(  250کوره بخش انزل) اجرا    -6میلیارد تومان(  

منابع طبیعی نسبت به انجام مطالعات و اجرای سد های آبخیزداری در روستاهای صدراالشاره با تامین اعتبار از مصوبه: 

 منابع ملی اقدام نماید. 

 

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 1401تا پایان سال -1

 1401تا پایان سال مالی -2

 1402تا پایان سال -3

 1402پایان سال مالی -4

 1402دهه فجر -5

 1402دهه فجر -6
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 ریت به شهرداری یاحاله مد نوشین شهر و و ارومیه های جنگلی داخل شهر پارک تهیه طرح 

 مصوبه:  
تههامین و ابههالغ   1401میلیههون تومههان را در سههال   300بههه منظههور تهیههه طههرح مبلههغ  سازمان مدیریت و برنامه ریهزی   

طههرح و سههپس احالههه مههدیریت پههارک هههای جنگلههی بههه شهههرداری اقههدام  نموده و منابع طبیعی نسبت بههه تهیههه 

 نماید.

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 شهرداری ارومیه 
 1401تا پایان سال  
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 کالس   125مدرسه در قالب   42استاندارد سازی سیستم گرمایشی کلیه مدارس و کالس های غیر استاندارد شامل  

نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس شهرستان   مصوبه:

  اقدام نماید. 

نوسازی ، توسعه و تجهیز  

 مدارس 

پایان شهریور  کالس تا  60

1401 

کالس تا دهه فجر   30

1401 

 1402کالس هفته دولت  35
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  / مترمربع  7419زیربنا :    /درصد  65با پیشرفت فیزیکی حدود    ) گلشهر(کالسه ارومیه 21اتمام پروژه تکمیل هنرستان  

  محل تامین اعتبار: ملی   -  تومانمیلیارد    25اعتبار مورد نیاز :  /   میلیارد تومان  767/11اعتبار هزینه شده : 

  نوسازی مدارس با استفاده از منابع ملی نسبت به تکمیل عملیات و اتمام آن اقدام نماید.  مصوبه:

نوسازی ، توسعه و تجهیز  

 مدارس 

 

  بهره برداری تاهفته دولت

 1402سال 
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مترمربع     اعتبار   484زیربنا : درصد /  50کالسه میر شکارلو ارومیه با پیشرفت فیزیکی حدود  4اتمام پروژه تکمیل مدرسه  

 بخش : مرکزی /  محل تامین اعتبار: استانی /  میلیارد تومان  1/ 5اعتبار مورد نیاز : /    میلیارد تومان  1/ 210هزینه شده :

 تامین و ابالغ نموده  1401میلیارد تومان را در سال    5/1برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز  به مبلغ  سازمان مدیریت و  مصوبه:

 اتمام نماید. 1401و نوسازی مدارس عملیات اجرایی را تا دهه فجر  

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز  

 مدارس 

 ت و برنامه ریزییسازمان مدیر

 

 1401دهه فجر          

132 

مترمربع       1598زیربنا :  / درصد     45مدرسه کالسه صدوقی ارومیه با پیشرفت فیزیکی حدود  12اتمام پروژه تکمیل 

  محل تامین اعتبار: استانی/   میلیارد تومان  5/13اعتبار مورد نیاز :  /     میلیارد تومان   6/1اعتبار هزینه شده : 

 1402و  1401میلیارد تومان را در طی سال های   5/13از به مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نی:  مصوبه

  اتمام نماید.  1402دهه فجر   تا  نموده و نوسازی مدارس عملیات اجرایی را غتامین و ابال

نوسازی ، توسعه و تجهیز  

 مدارس 

 ت و برنامه ریزییسازمان مدیر

 1402  دهه فجر
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 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 
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 786زیربنا :    /درصد     85اتمام پروژه تکمیل سالن ورزشی شهید مدنی ارومیه با پیشرفت فیزیکی حدود   -1

محل تامین /   میلیارد تومان  8/1اعتبار مورد نیاز :  /      میلیارد تومان  505/1مترمربع     اعتبار هزینه شده : 

 اعتبار: استانی 

تامین و ابالغ نموده و   1401میلیارد تومان را در   8/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    :  مصوبه

 اتمام نماید. 1401نوسازی مدارس عملیات اجرایی را تا شهریور  

 1037زیربنا : /درصد     85ارومیه با پیشرفت فیزیکی حدود    1اتمام پروژه مدرسه کودکان استثنایی ناحیه   -2

محل تامین   /میلیارد تومان  5/3اعتبار مورد نیاز :    /   میلیارد تومان  338/5مترمربع     اعتبار هزینه شده : 

 اعتبار: استانی 

تامین و ابالغ نموده و   1401میلیارد تومان را در   5/3سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  :  مصوبه

 اتمام نماید. 1401ا تا شهریور  نوسازی مدارس عملیات اجرایی ر

مترمربع      217زیربنا :  /      70ارومیه با پیشرفت فیزیکی حدود    1کالسه طسمالو ناحیه  3اتمام پروژه مدرسه   -3

  محل تامین اعتبار: استانی/ میلیارد تومان  1/ 1اعتبار مورد نیاز :    /   تومانمیلیون    539اعتبار هزینه شده :

تامین و ابالغ نموده و   1401میلیارد تومان را در   1/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  :  مصوبه

 اتمام نماید. 1401نوسازی مدارس عملیات اجرایی را تا شهریور  

 

 

 

 

 

 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 ت و برنامه ریزییسازمان مدیر

   

 

 

 

 

 پایانبهره برداری تا  

 1401سال    شهریور
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مترمربع      1530زیربنا :  /      25کالسه ریحان آباد ارومیه با پیشرفت فیزیکی حدود    12تکمیل  پروژه مدرسه   -1

 محل تامین اعتبار: ملی /  میلیارد تومان 5/17اعتبار مورد نیاز :  /    میلیارد تومان 844/2اعتبار هزینه شده :

اقدام   1402نسبت به اجرای عملیات و اتمام آن تا هفته دولت  نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی  :  مصوبه

 نماید 

اعتبار هزینه      / مترمربع  3089زیربنا :  /    65تکمیل  پروژه شبانه روزی قولنجی با پیشرفت فیزیکی حدود   -2

 محل تامین اعتبار: ملی /   میلیارد تومان  9اعتبار مورد نیاز :  میلیارد تومان  /  898/8شده :

اقدام   1402سازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات و اتمام آن تا هفته دولت  نو  :  مصوبه

 نماید 

مترمربع       2959زیربنا :  /درصد     70تکمیل  پروژه تکمیل شبانه روزی گنگچین با پیشرفت فیزیکی حدود   -3

 محل تامین اعتبار: ملی   / میلیارد تومان  9اعتبار مورد نیاز /    میلیارد تومان 969/8اعتبار هزینه شده :

 اقدام نماید.   1402نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات و اتمام آن تا دهه فجر    :  مصوبه

  2/ 880:مترمربع   اعتبار هزینه شده  737درصد  /زیربنا :   45کالسه طالتپه با پیشرفت فیزیکی حدود  6تکمیل  پروژه -4

 میلیارد تومان /محل تامین اعتبار: ملی  6/ 5میلیارد تومان / اعتبار مورد نیاز : 

 . اقدام نماید 1402:  نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات و اتمام آن تا هفته دولت مصوبه

 

 

 

 

 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

بهره برداری تا هفته    -1

 1402دولت سال 

 

بهره برداری تا هفته  -2

 1402دولت سال 

 

بهره برداری تادهه    -3

 1401فجرسال 

 

بهره برداری تا هفته    -4

 1402دولت سال 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات
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 85مترمربع     اعتبار هزینه شده : 545زیربنا :  /درصد     15کالسه راژان  با پیشرفت فیزیکی حدود    6تکمیل  پروژه

 محل تامین اعتبار: ملی /   میلیارد تومان 7اعتبار مورد نیاز :  /      میلیون تومان 

اقدام   1402نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات و اتمام آن تا هفته دولت    :  مصوبه

 نماید. 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

بهره برداری تا هفته    

 1402دولت سال 
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مترمربع     اعتبار هزینه شده  417زیربنا :    / درصد     10کالسه چریک آباد  با پیشرفت فیزیکی حدود    6تکمیل  پروژه

 محل تامین اعتبار: استانی   /میلیارد تومان 6اعتبار مورد نیاز :  /      تومانمیلیون    230:

 عملیات مبادرت نماید.نوسازی مدارس با جلب مشارکت بنیاد برکت نسبت به اجرای  :  مصوبه

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 بنیاد برکت

بهره برداری تا هفته    

 1402دولت سال 
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مترمربع     اعتبار   1325زیربنا : /درصد     25کالسه حضرت مریم)س(  با پیشرفت فیزیکی حدود    12تکمیل  پروژه 

 محل تامین اعتبار: استانی /   میلیارد تومان  12اعتبار مورد نیاز :  /    میلیارد تومان  709/2هزینه شده :

 1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401میلیارد تومان در سال   6سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  :  مصوبه

 اتمام نماید.   1402عملیات را تا دهه فجر و ابالغ نموده و نوسازی مدارس  تامین  

عه و تجهیز نوسازی ، توس

 مدارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

دهه فجر  بهره برداری تا 

1402 

138 

مترمربع     اعتبار   3851زیربنا :  /درصد     25خرداد ارومیه  با پیشرفت فیزیکی حدود    15کالسه      15تکمیل  پروژه 

 ملی محل تامین اعتبار:   /میلیارد تومان 18اعتبار مورد نیاز :  /   میلیارد تومان  182/5هزینه شده :

نوسازی مدارس موضوع قید پروژه در اعتبارات ملی را پیگیری نموده و با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به :  مصوبه

 اجرای پروژه اقدام نماید. 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 1402دهه فجر  
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مترمربع     اعتبار   1530زیربنا :  /درصد     25کالسه شهرک شاهد ارومیه  با پیشرفت فیزیکی حدود    12تکمیل  پروژه

 محل تامین اعتبار: استانی /   میلیارد تومان  13اعتبار مورد نیاز :  /   میلیارد تومان 953/1هزینه شده :

 1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401در سال  میلیارد تومان    5سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    :  مصوبه

 اتمام نماید.   1402تامین و ابالغ نموده و نوسازی مدارس عملیات را تا دهه فجر 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 1402تادهه فجرسال  

140 

 

با پیشرفت فیزیکی حدود    12تکمیل  پروژه -1 بالو   :  /درصد     50کالسه  مترمربع     اعتبار هزینه   1539زیربنا 

 محل تامین اعتبار: ملی /   میلیارد تومان  12اعتبار مورد نیاز :  /     میلیارد تومان 163/2شده :

مترمربع     اعتبار   1530:  زیربنا  /درصد     40کالسه حاجی پیرلو  با پیشرفت فیزیکی حدود    12تکمیل  پروژه -2

 محل تامین اعتبار: ملی  /میلیارد تومان 14اعتبار مورد نیاز :    /  میلیاردتومان  311/4هزینه شده :

اقدام   1402نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات  و اتمام آن تا هفته دولت    :  مصوبه

 نماید. 

 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

     

 

بهره برداری تا هفته دولت  

 1402سال 

141 

 متر مربع   800میلیارد تومان/ مساحت:   10کالسه در روستای قرالر طسوج/ اعتبار مورد نیاز:    6احداث مدرسه  

 1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401میلیارد تومان در سال    4سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    :  مصوبه

 اتمام نماید.  1402تامین و ابالغ نموده و نوسازی مدارس عملیات را تا پایان سال مالی 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1402تا پایان سال مالی 
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 درصد  80فیزیکی باالی   تکمیل پروژه های پیشرفت  

درصد در حوزه شهرستان    80نوسازی مدارس نسبت به احصای کلیه پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی باالی  مصوبه:  

از محل اعتبارات سفر رییس جمهور تامین و ابالغ خواهد ارومیه اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه  

 شد.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 

 1402تا پایان سال مالی 
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 کالس  120    نفر دانش آموز:  20تعداد مدارس کانکسی باالی  حذف مدارس کانکسی/  

حسب توافق نامه انجام یافته با بنیاد برکت کل مدارس کانکسی توسط آن بنیاد در طی یکسال حذف خواهد   مصوبه:

 شد. نوسازی موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 بنیاد برکت

 

 1402هفته دولت  

144 

 هوشمند سازی مدارس

 کالس درس اقدام نماید.   2000نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به هوشمند سازی    مصوبه:

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 

 1402هفته دولت 

145 

 میلیارد تومان   7کالسه در روستای قره باغ/ اعتبار مورد نیاز:    6احداث مدرسه  

 1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال    1401میلیارد تومان در سال    3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    :  مصوبه

 اتمام نماید.   1402 دهه فجر تامین و ابالغ نموده و نوسازی مدارس عملیات را تا  

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1402تادهه فجرسال  
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   میلیارد تومان   1/ 2حله فله/ اعتبار مورد نیاز:  احداث مدرسه تک کالسه

تامین و ابالغ نموده و نوسازی مدارس عملیات را تا   1401میلیارد تومان در سال  1/ 2:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه

 اتمام نماید.  1401پایان سال مالی 

نوسازی ، توسعه و تجهیز  

 مدارس 

 برنامه ریزی سازمان مدیریت و 

 1401تا پایان سال مالی 
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 میلیارد تومان   7کالسه در روستای جوهنی/ اعتبار مورد نیاز:  6احداث مدرسه 

تامین و ابالغ   1402و مابقی اعتبار مورد نیاز را در سال  1401میلیارد تومان در سال  3:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه

 اتمام نماید.  1402را تا دهه فجر نموده و نوسازی مدارس عملیات  

نوسازی ، توسعه و تجهیز  

 مدارس 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1402تادهه فجرسال  

148 

 مدارس یاحداث یانشعابات پروژه ها واگذاری در امر لیتسه

 ردد. دستگاه های خدمات رسان حل و فصل گموضوع با هماهنگی فرمانداری، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و  مصوبه:

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 

 فرمانداری 

 شرکت های خدمات رسان 

 سه ماه 

 محیط زیست   دستگاه اجرایی:

149 

 ی از طریق کانکس/ اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومانکالنتر دی جاده شه یبان طی احداث مح-1

تامین و ابالغ نموده و حفاظت محیط زیست   1401میلیارد تومان را در سال  1سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوبه:

 نسبت به استقرار کانکس در محل مذکور اقدام نماید. 

 ان میلیارد توم 2ایستگاه(/ اعتبار مورد نیاز:  4)  هوا یسنجش آلودگ  یستگاههایا یبروز رسان-2

تامین و   1401میلیارد تومان در سال  1میلیارد تومان و حفاظت محیط زیست از منابع ملی مبلغ  1سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

   حفاظت محیط زیست اقدام نماید.

 حفاظت محیط زیست 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401تا دهه فجر 
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 عمرانی  پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان ارومیه در  مصوبات

 شهرداری ها   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

150 
میلیون تومان به هریک  500حسب دستور استاندار محترم مبلغ یک میلیارد تومان به شهرداری ارومیه و مبلغ   مصوبه:

 نوشین شهر تخصیص یافت. و    از شهرداری های قوشچی، سیلوانا، سرو 

شهرداری های ارومیه، قوشچی،  

 سیلوانا، سرو، نوشین شهر 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 یک ماه 

 هالل احمر    اجرایی:دستگاه 

151 

انشعابات آب ، برق ، گاز بهسازی ورودی پایگاه، آسفالت و فنس کشی به جهت امنیت جانی  :پایگاه شهید کالنتری

 میلیون تومان   800اعتبار مورد نیاز :  /امدادگران و حفاظت از تجهیزات امدادی  

غ نموده بالتامین و ا  1401میلیون تومان را در سال    800سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوبه: 

 . و هالل احمر اقدام نماید

 هالل احمر 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 

 

 1401تا دهه فجر 

 شهرک صنعتی    دستگاه اجرایی:

152 

 بررسی وضعیت شهرک الکترونیک

به منظور تعیین تکلیف اراضی شهرک الکترونیک جلسه ای با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی و با   مصوبه:

 حضور فرمانداری، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شهرک صنعتی تشکیل و تصمیمات الزم اتخاذ شود.

 شهرک صنعتی 

 راه و شهرسازی 

 منابع طبیعی

 فرمانداری 

 امور عمرانی معاونت   

 یک ماه 
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 مصوبات حوزه اقتصادی 

 متن مصوبه  ردیف 
دستگاه اجرایی  

 مرتبط 

مهلت  

 اقدام 

1 

 طرح موضوع : 

و   ثابت  تسهیالت سرمایه  بهپرداخت  تولید  تسهیالت سرمایه گردش  ( شهرستان  واحد های  و گردشگری  ، خدماتی  ، کشاورزی  ) صنعتی  ی 

 به استان  یمصوب سفر ریاست محترم جمهور ارومیه از محل تسهیالت

 مصوبه:  

تعریف شده در کمیسیون هماهنگی   به فرآیند  با عنایت  بانکهای استان و  به  به ابالغ تسهیالت مصوب سفر ریاست محترم جمهوری  با توجه 

استان   استان    استان   عامل  بانکهای،  مقررشدبانکهای  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  مصوبات  اساس  مورد    تسهیالت  پرداخت  به  بتنس بر 

 ی تولیدی و طرح های در دست اجرا اقدام نمایند.  هاواحدنیاز

 

اداره کل امور  

 اقتصادی و دارائی 

 بانکهای عامل  

 و

 دستگاههای اجرایی  

 مستمر

2 

 طرح موضوع : 

 ارومیه (  –) سرو  قره آغاج معدن تیتان  بهره برداری از

 مصوبه:  

با توجه به ظرفیت و پتانسیل بی نظیر معدن تیتان قره آغاج از نظر ایجاد ارزش افزوده ،تولید صادرات محور و اشتغالزایی برای شهرستان  

با    استان  وتجارت   معدن،صنعت  کل   مقررشدادارهارومیه   فرآوری(  و  استخراج  شامل   ( معدن  از  برداری  بهره  خصوص  در  جدی  پیگیری 

 کت بخش خصوصی توانمند و یا هولدینگ های تخصصی بعمل آورد .   سرمایه گذاری و مشار

اداره کل صنعت  

معدن و تجارت  ،

 استان

 

 ماه 6
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3 

 طرح موضوع : 

 پیگیری مجوزات قانونی برای  استحصال امالح اقتصادی دریاچه ارومیه  

 مصوبه:  

دریاچه های شور مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیست استان  با توجه به تجربه موفق سایر کشورها در بهره برداری از منابع و امالح  

با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت اقدامات الزم برای اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیربط جهت صدور پروانه استحصال امالح  

 اقتصادی دریاچه ارومیه از مراجع ذیربط معمول دارند. 

 

اداره کل صنعت  

تجارت  معدن و ،

 استان

اداره کل حفاظت  

 محیط زیست استان 

 

 ماه 6

4 

 طرح موضوع : 

 ضرورت برنامه ریزی اصولی جهت بهره برداری از پتانسل های صنعتی ومعدنی شهرستان ارومیه 

 مصوبه:  

 

  صنعتی،معدنی  سندآمایش   تدوین  به  نسبتبا همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  استان  وتجارت  صنعت،معدن کل  اداره  مقررشد

 . نماید اقدام ی استان سرزمین آمایش  راستای  در ارومیه شهرستان  وتجاری

 

اداره کل صنعت  

معدن و تجارت  ،

 استان

سازمان مدیریت و  

 برنامه ریزی 

 فرمانداری ارومیه 

 ماه 6

5 

 طرح موضوع : 

 و نیمه فعال شهرستان راکد های تولیدیتوجه به احیای واحد لزوم 

 مصوبه:  

و با بهره گیری از ظرفیت کارگروه    اجرایی  هایوسایردستگاهفرمانداری ارومیه    باهمکاری  استان  وتجارت  صنعت،معدن  کل   مقررشد اداره

تسهیل و رفع موانع تولید استان و استفاده از دانش و تخصص کلینیک کسب و کار استان برنامه ریزی و اقدامات الزم  برای احیاء واحدهای  

 مذکور را به انجام رساند. 

 

اداره کل  

صنعت،معدن  

 وتجارت استان 

 فرمانداری ارومیه  

  شهرکهای شرکت 

 صنعتی 

 مستمر



 

50 

 دستگاههای اجرایی  

6 

 

 طرح موضوع : 

 رونق اقتصادی شهرستان ارومیه  جهت لزوم بهره برداری صحیح از زیرساختهای حمل و نقل ریلی در 

 مصوبه :  

  بهره  جهت  ارومیه   آهن  راه  درایستگاه   وبارگیری   تخلیهمرکز  واحداث  تکمیل اقدامات الزم در جهت    استان   وشهرسازی   راه  کل   اداره  مقررشد

 . نمایداقدام  هدف کشورهای  به صادرات  ویژه  به ریلی  ونقل حمل ازمزیت گیری

 

 

  راه کل اداره

 استان  وشهرسازی

 ماه 6

7 

 

 طرح موضوع : 

 ایجاد شهر لجستیکی در شهرستان ارومیه با توجه به حجم باالی تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی  ضرورت 

 مصوبه :  

  رابراساس  ارومیه  درشهرستان   وایجادشهرلجستیکی  مکانیابی   درخصوص   تکمیلی  مطالعات  استان   وشهرسازی  راه   کل   اداره   مقررشد 

 . و بر اساس ضوابط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نماید استان وتجارت  معدن،صنعت  کل  اداره اولیهات مطالع

 

  راه کل اداره

 ماه 6 استان  وشهرسازی

8 

 طرح موضوع : 

 لزوم توسعه شهرک فناوری با توجه به نیاز روز افزون برای استفاده از فناوری های نو 

 مصوبه:  

 

  شهرکهای شرکت 

 استان  صنعتی

 سال 1
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  شهرک   توسعهبرنامه عملیاتی جهت    بنیان   دانش  وتولیدمحصوالت  بنیان   دانش  صنایع  توسعه در جهت    استان   صنعتی  شهرکهای  مقررشدشرکت 

 را با همکاری پارک علم و فناوری استان تدوین واجرانماید.  ارومیه   فناوری

 

 پارک علم و فناوری 

9 

 

 طرح موضوع : 

 3مشکل تامین برق واحدهای تولیدی شهرک صنعتی فاز 

 مصوبه: 

مقرر گردید سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان  بر اساس مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان پیگیری الزم جهت تخصیص و  

ارومیه به پست ثابت را به انجام رساند. همچنین الزم    3میلیارد ریال اعتبار تبدیل پست برق سیار شهرک صنعتی فاز    1200پرداخت  مبلغ  

را معمول   3برق استان هماهنگی های الزم با برق منطقه ای آذربایجان جهت تبدیل پست سیار به دائم شهرک صنعتی فاز  است شرکت توزیع 

 دارد.  

 

  شهرکهای شرکت 

 استان  صنعتی

سازمان مدیریت و   

 برنامه ریزی  

شرکت توزیع برق  

 استان

 

 ماه 3

10 

 طرح موضوع : 

به لحاظ قرار گرفتن در دو دهستان انزل    3مالیاتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی فاز  مشکل تفاوت میزان برخورداری از معافیت  

 جنوبی) محروم (و نازلوی شمالی )توسعه یافته(. 

 مصوبه: 

تولیدی   واحدهای  مالیاتی  معافیت  میزان  سازی  یکسان  پیگیری الزم درخصوص  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  گردید  مقرر 

)بخش انزل و نازلو(  را با در نظر گرفتن برخورداری از بیشترین میزان معافیت در جهت تشویق و حمایت از  3ر در شهرک صنعتی فاز  مستق

 سرمایه گذاری در استان را معمول دارند. 

 استانداری 

 

  شهرکهای شرکت 

 استان  صنعتی

اداره کل امور  

 مالیاتی استان 

 ماه 6

11 
 طرح موضوع : 

توسعه شهرکهای صنعتی ارومیه به دلیل وجود معارضین محلی که موجب اختالل در    2هکتار از اراضی تملک شده فاز    48مشکل عدم تصرف  

 

  شهرکهای شرکت 
 ماه 6
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 خدمات رسانی مطلوب به واحدهای تولیدی مستقر در فاز توسعه شده است. 

 مصوبه: 

و   بررسی  به  نسبت  ارومیه  فرمانداری  همکاری  با  استان  صنعتی  های  شهرک  جهت    شرکت  در  الزم  اقدامات  از  انجام  موضوع  طریق  حل 

 را به انجام رسانند. مراجع ذیربط  

 

 استان  صنعتی

 و

 فرمانداری ارومیه 

12 

 طرح موضوع:

 دستی و تولیدات مشاغل خانگی شهرستانضرورت ایجاد بازارچه یا مرکز تخصصی صنایع  

 مصوبه: 

گردید   فرهنگیمقرر  میراث  کل  ایجاد  ،اداره  به  نسبت  ارومیه  شهرداری  همکاری  با  دستی  صنایع  و  عرضه)    گردشگری  تخصصی    مرکز 

 اقدام نماید.   شهر ارومیهو تولیدات مشاغل خانگی در  صنایع دستی  ( بازارچه 

اداره کل میراث  

گردشگری  فرهنگی 

 و صنایع دستی 

 

 شهرداری ارومیه 

 ماه 6

13 

 طرح موضوع :  

 ضرورت انجام اقدامات حمایتی جهت تکمیل و بهره برداری از مجتمع های مهم گردشگری شهرستان ارومیه 

 

 مصوبه: 

ظرفیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با همکاری فرمانداری ارومیه و با بهره گیری از   

مجتمع گردشگری و اقامتی مهم شهرستان شامل مجموعه مجتمع   4موانع تولید استان ، اقدامات حمایتی و تشویقی الزم از سرمایه گذاران  

مربوطه را به انجام    گردشگری باری ، هتل آنا، مجتمع گردشگری فانوس ) گلمانخانه ( و گردشگری ستاره سیلوانا و رفع موانع و مشکالت

 رساند. 

 

 

اداره کل میراث  

فرهنگی گردشگری  

 و صنایع دستی 

 

 فرمانداری ارومیه 

 

 بانکهای عامل 

 ماه 6
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14 

 طرح موضوع:

 و عشایری  ایجاد بازارچه عرضه مستقیم تولیدات و محصوالت کشاورزی توسط صندوق زنان روستایی

 مصوبه:  

و ارائه    مکان تامین  نسبت به     اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیمقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی ضمن تهیه برنامه اجرایی با همکاری  

 عرضه محصوالت کشاورزی توسط صندوق زنان روستایی و عشایری  استان اقدام نماید.  مجوز به منظور ایجاد بازارچه

 

جهاد کشاورزی  

 استان

 

اداره کل کار و رفاه  

 و تعاون 

تعاون روستایی  

 استان

 ماه 6

15 

 طرح موضوع:

 پیگیری و کمک به احداث کارخانه کنسانتره و پوره سیب و واحد تولید کود ماکرو توسط اتحادیه تعاون روستایی 

 مصوبه:  

ظرفیت خود باغداران و تشکل های تخصصی صنفی ،  مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی در جهت توسعه صنایع تبدیلی و نیز استفاده از  

 پیگیری و حمایت الزم جهت احداث کارخانه کنسانتره و پوره سیب و واحد تولید کود ماکرو توسط اتحادیه تعاون روستایی را بعمل آورد. 

 

 

جهاد کشاورزی  

 استان

 ماه 6

16 

 طرح موضوع:

  ارومیهحذف و جایگزینی باغات سیب در سطح شهرستان  

 مصوبه:  

با   شهرستان و  سیب  3احیای دریاچه ارومیه ، حذف باغات درجه  راستای برنامه هایدر   با توجه به عدم اقتصادی بودن آن و جایگزینی  استان 

 برنامه ریزی و اجرا گردد. میلیارد تومان در شهرستان ارومیه  20هکتار با اعتبار  200درختان کم آب بر   مانند پسته،بادام،گردو و انگور در سطح 

 

 جهاد کشاورزی 

 سال 1 استان

17 

 طرح موضوع:

 شهرستان ارومیه توسعه کشت گلخانه ای 

 :  مصوبه

 

 

 جهاد کشاورزی 

 سال 1
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بهره روی محصوالت کشاورزی، مقرر گردید   ارتقاء  الگوی کشت مناطق حاشیه دریاچه ارومیه و همچنین  به اصالح  نیاز شدید  در راستای 

هکتار تا سال آینده(    50اداره کل جهاد کشاورزی استان  برنامه ریزی الزم جهت ترویج کشت گلخانه ای در شهرستان ارومیه را )حداقل تا  

 معمول دارد.  

 

 استان

18 

 طرح موضوع:

 ایجاد روستا بازارها در بخش های شهرستان ارومیه 

 مصوبه:  

روستائیان مقرر گردید اقدامات اجرایی الزم جهت ایجاد    روستاهای شهرستان ارومیه و ایجاد انگیزه برای فعالیت مولد در راستای رونق اقتصادی 

 شهرستان ارومیه با همکاری مشترک جهاد کشاورزی و فرمانداری ارومیه انجام پذیرد. بخش  5روستا بازار در  5

 

 

 جهاد کشاورزی 

 

فرمانداری  

 ارومیه

 ماه  6
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 طرح موضوع:

  شهرستان ارومیه  توسعه واحدهای بسته بندی  و تبدیلی در روستاهای

 مصوبه:  

  منظور  به  تبدیلی   صنایع  توسعه  و  گسترش   ضرورت  و   باغی  محصوالت  لحاظ   به  استان   در  موجود  مطلق  و   نسبی   های   مزیت   و  ها   پتانسیل  به  با توجه

  استان   یهاروستا  در  اقتصادی  فضای  توسعه  جهت  ریزی  برنامه  استان  کشاورزی  جهاد  گردید  مقرر  محصوالت،  این  برای  بیشتر  افزوده  ارزش  ایجاد

 .بعمل آوردرا  تبدیلی صنایع و  بندی بسته واحدهای  ایجاد اولویت با را

  جهادکشاورزی

 استان 

تعاون کار و رفاه  

 استان  اجتماعی

روستایی  تعاون 

 استان 

 ماه  6
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 طرح موضوع:

 بهره مندی از ظرفیت تعاونی های غیر فعال شهرستان جهت توسعه اشتغال شهرستان ارومیه

 مصوبه: 

با توجه به ظرفیت و مزیت های شرکت های تعاونی از لحاظ سهولت در توسعه کسب و کار و اخذ تسهیالت گوناگون ذیل قوانین حمایتی مربوطه، 

تعاون کار و رفاه  

 استان  اجتماعی

 

روستایی  تعاون 

 استان 

 مستمر
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ی  برنامه ریزی و اقدامات الزم در راستا ،فرمانداری ارومیهو  تعاون روستایی استان مقرر گردید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری

 بعمل آورند.  را احیای تعاونی های غیرفعال به منظور ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان ارومیه

 

فرمانداری  

 شهرستان ارومیه 
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 طرح موضوع:

 ارائه برنامه اجرایی برای ارتقاء بهره وری 

 مصوبه:  

      گردید  مقرر  خصوص،  این  در   وری  بهره  توجه  قابل  سهم  و  جاری   سال  در  استان   و  کشور  برای  شده  بینیپیش  اقتصادی  رشد  میزان  به  توجه  اب

  امور  هماهنگی   معاونت  همکاری  با  استان   ریزی   برنامه  و  مدیریت   سازمان  توسط  مختلف  های   بخش  در  وری   بهره   ارتقاء  برای  اجرایی   های   برنامه

 .گردد ارائه و تدوین ماه یک مدت ظرف استانداری  اقتصادی

 

 

 مدیریت سازمان

  ریزی  برنامه و

 استان

 

 استانداری

 ماه  1
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 طرح موضوع:

  ارومیه  ایجاد فرصت های شغلی برای محالت کم برخوردار شهرستان

 مصوبه:  

  از   شهرستان   فرمانداری   برخوردار، مقرر گردید  کم   محالت  محوریت   با  ارومیه  شهرستان  محروم   مناطق  در   شغلی  های   فرصت  ایجاد  راستای   در

  سازمان   و(  ره)   خمینی   امام  امداد   کمیته  جمله  از )  ذیربط   اجرایی   هایودستگاه  نهادها  همکاری   با   بودجه  قانون  16  تبصره   ب   بند  منابع  ظرفیت

 . آورند عمل به را  الزم استفاده حداکثر ( بهزیستی

فرمانداری  

 شهرستان ارومیه 

 

کمیته امداد امام  

 خمینی )ره( استان 

 

 بهزیستی استان 

 مستمر
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 طرح موضوع: 

 خالق و نوآوری در شهرستان ارومیه   های   ایجاد خانه 

 مصوبه: 

  فرمانداری

 ارومیه   شهرستان 

 

 ماه  6
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 ریاست  فناوری  و  علمی   معاونت  توسط  شده   ایجاد  قانونی  ظرفیت   نیز و    بنیاندانش   و  نوآورانه  ، خالق  های   فعالیت  از   حمایت  ضرورت  به  توجه  با

  ، ارومیه  فرمانداری   مشترک  همکاری  و   هماهنگی  با  ارومیه  شهرستان   در   خالق   خانه  2  حداقل  ایجاد  جهت   در   الزم   اقداماتمقرر گردید    ،جمهوری

 . پذیرد انجام  استان ریزی   برنامه و مدیریت سازمان و  استان فناوری  و علم پارک

  و علم پارک

 استان   فناوری

 

  و مدیریت  سازمان 

 استان  ریزی برنامه
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 طرح موضوع: 

 تعریف زنجیره و چرخه اقتصادی متناسب با مزیت های شهرستان ارومیه 

 مصوبه:

شهرستان ارومیه  زنجیره اقتصادی متناسب با مزیت های    5مقرر گردید فرمانداری ارومیه با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، حداقل  

 تهیه و معرفی نمایند. 

  فرمانداری

 ارومیه   شهرستان 

 

اداره کل امور  

 اقتصادی و دارائی 

 ماه  3

 

 


