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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبمصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان     

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:
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 روستایی شهید باکری 81در خصوص مجتمع آبرسانی 

کیلومتر و تحویل و راه اندازی با اعتبار مورد  65/1تکمیل لوله گذاری خط انتقال مجتمع تا روستای جعفر آباد چیلیک بطول  -1-1

 روستا از  مجتمع  5میلیارد ریال جهت تامین آب شرب و بهداشتی 20نیاز 

کیلومتر  از محل محرومیت زدایی با اعتبار  29روستا به طول جمعا  5متر مکعبی و اجرای شبکه توزیع  2000احداث مخزن   -1-2

 میلیارد ریال  120بالغ بر 

کیلومتر  با اعتبار بالغ بر  8/15متر مکعبی تا سه راهی تلخاب به طول  2000اجرای خط انتقال اصلی مجتمع از محل مخزن  -1-3

 روستا  از مجتمع  18میلیارد ریال جهت  تامین آب  265

 میلیارد ریال )پروژه ملی( 592میلیارد ریال با تخصیص   626اعتبار مصوب پروژه 

 مصوبه : شرکت آب و فاضالب از محل اعتبارات ملی نسبت به تکمیل پروژه های فوق الذکر اقدام نماید

 

 شرکت آب و فاضالب

 

تا پایان  1بند 

 1401اردیبهشت 

 دهه فجر 3و  2بند 

1401 

2 

تازه کند حاج حسن سفلی، ن علی تپه، ده منصور، مرجان آباد، یقی  :آبرسانی تک روستایی شهرستان میاندوآباصالح و بازسازی 

 15شامل اصالح شبکه توزیع  ریجان علیا، ملک آباد، للکلویاحاج حسن علیا، جواد حصاری، ایالنلو تپه، فیروز آباد، یاغالن تپه، 

  میلیارد ریال )پروژه استانی( 49میلیارد ریال با تخصیص    69ر مصوب پروژه حلقه چاه ، ضمناً  اعتبا 5کیلومتر و تجهیز 

 میلیارد ریال 20اعتبار مورد نیاز : 

روستای باقیمانده دهه  9و  1401روستا تا شهریور  3اتمام عملیات  شروع عملیات اجرایی از اردیبهشت ماه سالجاری،مصوبه : 

 1401فجر 

 

 

 

 شرکت آب و فاضالب

 

عملیات سه ام مات

روستای: یقین علی 

په،ده منصور و مرجان ت

 9 اتمام  1401 آباد شهریور

دهه  روستای باقیمانده

 1401 فجر
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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبسفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

 آب و فاضالب دستگاه اجرایی:
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 و فاضالب خانهتصفیه پسـآب بازچرخانی عمومی، بهداشت سطح افزایش منظور به میاندوآب شهر در فاضالب تاسیسات ایجاد

 میاندوآب شامل : شهر فاضالب تأسیسات پوشش تحت جمعیت شاخص افزایش

 احداث و زمین خرید ( شامل)منطقه مساکن مهر میاندوآب زرینه رود رودخانه راست سمت در فاضالب تاسیسات ایجاد -3-1

  کیلومتر 40 بطول فاضالب شبکه توسعه واحد، 4 تعداد به پمپاژ ایستگاه

 مناطق در فاضالب تاسیسات و( رود زرینه رودخانه چپ سمت) بآمیاندو شهر مرکزی بافت در فاضالب تاسیسات تکمیل -3-2

 احداث و زمین خرید شامل شده یاد تاسیسات. گردد می محسوب میاندوآب شهر داخلی محدوده جزء اکنون هم که شهر حاشیه

  کیلومتر 90 بطول فاضالب شبکه توسعه  واحد، 7 تعداد به ایستگاه پمپاژ

 شهر فاضالب خانه تصفیه دوم مدول احداث و موجود فاضالب خانه تصفیه ارتقا -3-3

 با میاندوآب شهر فاضالب تاسیسات ایجاد احجام یاد شده طرح 23 ماده اخذ پیگیری مسئولین محترم استان در راستای -3-4

 کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت به 1400/09/07 مورخ 1400/100/23678 شماره نامه که طی ریال میلیارد 4630 بر بالغ اعتباری

 نیز همزمان پیگیری و عملیاتی شود.انجام مطالعات شبکه فاضالب بکتاش و روستاهای بزرگ  .است شده ارسال

شامل خرید زمین  بآاندویطرح احداث خط انتقال فاضالب مساکن مهر م: میاندوآب مهر مساکن فاضالب انتقال خط احداث -3-5

میلیارد ریال با تخصیص   10کیلومتر،  اعتبار مصوب پروژه  2تکمیل  شبکه اصلی جمع آوری  بطول  –واحد ایستگاه پمپاژ  2و ساخت 

 میلیارد ریال می باشد. 120ه و اعتبار مورد  نیاز میلیارد ریال )پروژه استانی( بود 9

 میلیارد ریال )پروژه ملی( 87میلیارد ریال با تخصیص   117اعتبار مصوب پروژه در سال جاری 

احجام باقیمانده تاسیسات فاضالب انجام  برای از محل اعتبارات داخلی شرکت و پیگیری منابع ملی  شرکت آب و فاضالبمصوبه : 

 .شود عملیاتی و پیگیری همزمان نیز بزرگ روستاهای و بکتاش فاضالب شبکه مطالعات انجام .نمایداقدام 

 

 شرکت آب و فاضالب

 

 1403در سال  اتمام

4 

 

کد ارتفاعی برداشت آب شرب شهر میاندوآب از محل برداشت مخزن تامین آب شرکت آب و فاضالب نسبت به اصالح مصوبه : 

 اقدام نماید. شرب تبریز

 

 شرکت آب و فاضالب

 

 1401سال  اتمام شهریور
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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبمصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 فناوری اطالعات دستگاه اجرایی:
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 می باشد. (  %80متوسط استانی)  ،است        %96شاخص دسترسی نقاط روستایی شهرستان به اینترنت      

 مصوبات :

روستاهای بررسی و تائید و به مربوط به شهرستان میاندوآب و ابالغ  HLDبررسی ، برنامه ریزی و تهیه فایل  -5-1

 شهرستان HLDدرج شده در فایل 

 (2روستا ) کورآباد ، تلخاب  2سایت مربوط به  2ارتقای  -5-2

 روستا ) دلک داش و قزقلعه(  2ایجاد یک سایت جدید بمنظور پوشش  -5-3

 ت و فناوری اطالعاتارتباطا

 مخابرات

تا پایان  2-5و -1-5بند 

 1401شهریور 

 1401دهه فجر  -3-5بند 

 مخابرات دستگاه اجرایی:
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 مصوبه: شرکت مخابرات نسبت به انجام عملیات ذیل از محل اعتبارات داخلی شرکت مخابرات اقدام نماید

 آباد و کوی بشیر کندی توسعه تلفن ثابت کوی بهاران، کوی شهریار، کوی تقی  -6-1

 جهت واگذاری اینترنت پرسرعت   FTTHتوسعه  -6-2

 ایجاد سایت جدید خیابان طالقانی -6-3

 1401پایان سال  شرکت مخابرات

  نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس: دستگاه اجرایی:

7 
کالس  18مدرسه در قالب  5 : استانداردسازی سیستم گرمایشی کلیه مدارس و کالس های غیراستاندارد شاملمصوبه 

 .به اتمام خواهد رسید 1401درس با تامین اعتبار از منابع ملی تا پایان خرداد 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401خرداد 

8 

درصد اعتبار هزینه   70پیشرفت فیزیکی :  –مترمربع  900زیربنای احداث:  –کالسه روستای ممه دل 6اتمام مدرسه 

 میلیارد تومان 2اعتبار مورد نیاز :  –میلیارد تومان  3/1شده : 

اقدام   1401اتمام تا دهه فجر سال تامین اعتبار و نسبت به  از محل اعتبارات محرومیت زدائی مصوبه : نوسازی مدارس

 نماید

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401فجر دهه 
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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبسفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس: دستگاه اجرایی:
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پیشرفت فیزیکی :  –مترمربع 1497مساحت :  –کالسه مسکن مهر شهرستان میاندوآب 15اتمام پروژه تکمیل مدرسه 

می  غیر فعالمیلیارد تومان ) پروژه در حال حاضر  2اعتبار مورد نیاز :  –میلیارد تومان  4درصد    اعتبار هزینه شده :  75

 شده است( 48باشد و پیمانکار قبلی ماده 

 1401ه دولت سال تا هفت تامین اعتبار و اتمامنسبت به  از محل اعتبارات محرومیت زدائی نوسازی مدارس مصوبه :

 .اقدام نماید

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401هفته دولت 

10 

اعتبار  -درصد  45پیشرفت فیزیکی :  –مترمربع  139مساحت :  –کالسه روستای کانیه سر  3اتمام پروژه احداث مدرسه 

 میلیارد تومان  1اعتبار مورد نیاز :  –میلیارد تومان  3/1هزینه شده : 

اقدام  1401تا دهه فجر  یگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژه: نوسازی مدارس نسبت به پمصوبه 

 .نماید

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401سال  هفته دولت
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 در مرحله اسکلت می باشد. بهمن میاندوآب 22کالسه ابتدائی  12تخریب و بازسازی مدرسه 

 میلیارد تومان بوده و اعتبار تخصیصی صفر می باشد. 8/3اعتبار مصوب پروژه دارای 

اقدام  1401تا پایان سال  یگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژهنوسازی مدارس نسبت به پ: مصوبه

 .نماید

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

مدارس و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 1401پایان سال 

12 

کالسه فنی و حرفه ای احداث شده و فقط سالن ورزشی باقیمانده است  6کالسه فنی و حرفه ای: مدرسه  6احداث سالن ورزشی مدرسه متوسطه 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است  5شده و در حال طی مراحل پیمان سپاری است و برای اتمام پروژه  48که فونداسیون آن اجرا شده و پیمانکار ماده 

 میلیون تومان نقد تخصیص دارد. 600میلیون تومان اسناد و  300ه تا کنون ک

اعتبار تخصیصی  مناسب : نوسازی مدارس نسبت به پیمان سپاری اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیصمصوبه

 .اقدام نماید

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401 هفته دولت
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 می باشدمیلیارد تومان اعتبار مصوب  5/3دارای  پیشرفت فیزیکی دارد و %10 کالسه میاندوآب: پروژه 10استثنایی احداث مدرسه 

 میلیارد آن به صورت اوراق اسناد خزانه تخصیص یافته است. پروژه نیاز به تهیه برآورد مالی جدید  می باشد. 1که 

پیش بینی  از منابع ملی و استانی ام و در اعتبارات سال آتیمصوبه: نوسازی مدارس نسبت به بروزرسانی برآورد اقد

 عملیات اجرایی به اتمام برسد. 1402شهریور سال گردد و تا 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1402شهریور 
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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبسفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 تجهیز مدارس: نوسازی ، توسعه و دستگاه اجرایی:

14 

 کالس در سطح شهرستان 33با وتوجه به وجود یک مدرسه کانکسی و یک مدرسه چوبی و مدارس سنگی با 

از محل اعتبارات استانی اقدام و مابقی توسط  %50سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبار مصوبه : 

اقدام  1401ه  تخریب و احداث مدارس جدید تا پایان سال نوسازی مدارس از محل اعتبارات ملی تامین و نسبت ب

 نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

مدارس و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 1401پایان سال 

15 

 کالسه دخترانه شهر بکتاش  6احداث هنرستان   -15-1

 احداث دبیرستان دخترانه روستای چلیک -15-2

از محل اعتبارات استانی اقدام و مابقی توسط  %50ریزی نسبت به تامین اعتبار  سازمان مدیریت و برنامهمصوبه : 

اقدام  1402نوسازی مدارس از محل اعتبارات ملی تامین و نسبت به اتمام احداث مدارس جدید تا پایان شهریور 

 نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

مدارس و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 1402شهریور سال 

16 
مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار نسبت به هوشمند سازی مدارس سطح  ملینوسازی مدارس از محل منابع مصوبه : 

 شهرستان هزینه نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401پایان سال 

17 
مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار نسبت به تامین تجهیزات و وسایل کمک  ملینوسازی مدارس از محل منابع مصوبه : 

 آموزشی مدارس سطح شهرستان هزینه نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401پایان سال 

18 
اقدام سطح شهرستان زمین چمن مصنوعی در  3به احداث نوسازی مدارس از محل اعتبارات ملی نسبت مصوبه : 

 نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401پایان سال 

 آموزش و پرورش دستگاه اجرایی:

19 

احداث  -احداث کالس تربیت بدنی -باب چمن مصنوعی 2مصوبه : آموزش و پرورش نسبت به تامین مالی احداث 

 1401پایان سال احداث سالن سرپوشیده از منابع ملی و نوسازی مدارس نسبت به اجرای عملیات تا  -مدرسه پویا

 اقدام نمایند.
 

 آموزش و پرورش

 نوسازی مدارس
 1401پایان 
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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبسفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 آموزش و پرورش دستگاه اجرایی:

20 

 در خصوص احداث دانشگاه فرهنگیان

رسمی تشکیل پردیس ها و تامین زمین توسط فرمانداری مصوبه : آموزش و پرورش و نوسازی مدارس بعد از ابالغ 

پردیس خواهران و برادران اقدام  2شهرستان، نسبت به پیگیری ردیف اعتباری از منابع ملی اقدام و نسبت به احداث 

 نماید.

 آموزش و پرورش

 نوسازی مدارس

 فرمانداری میاندواب

اتمام عملیات احداث 

 1402پایان 

 منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاه اجرایی:

21 

 میلیون تومان می باشد 900جرای طرح آبخیزداری زیر حوضه تلخاب روستای اسماعیل کندی: اعتبار مورد نیاز ا -21-1

 میلیارد تومان می باشد. 8/1اجرای طرح آبخیزداری زیر حوضه تلخاب روستای تلخاب: اعتبار مورد نیاز  -21-2

 میلیون تومان می باشد. 450آبخیزداری زیر حوضه تلخاب روستای دلیک داش: اعتبار مورد نیاز اجرای طرح  -21-3

 میلیارد تومان می باشد. 5/1اجرای طرح آبخیزداری زیر حوضه تلخاب روستای قزقلعه : اعتبار مورد نیاز  -21-4

 میلیارد تومان می باشد. 2/1نیاز اجرای طرح آبخیزداری زیر حوضه تلخاب روستای قلعه حسن: اعتبار مورد  -21-5

 مصوبه پیشنهادی : منابع طبیعی از محل اعتبارات ملی نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید.

 1401پایان سال  منابع طبیعی و آبخیزداری

22 

حریم هکتار از اراضی واقع در  7مصوبه پیشنهادی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به کارسازی و تحویل 

 نماید. ذیربط برابر مقررات قانونی شهر بکتاش جهت احداث فضای سبز تحویل متولیان

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 شهرداری بکتاش

 

 سه ماه

23 

 شاهیندژ –در خصوص پارک جنگلی احداث شده در جاده میاندوآب 

سازی پارک جنگلی احداث شده اقدام و منابع  مصوبه : شهرداری میاندوآب سریعاً نسبت به ارائه طرح بهره برداری و آماده

 سال به شهرداری میاندوآب ظرف مدت یکماه اقدام نماید. 15طبیعی نسبت به تحویل ) احاله مدیریت(  به مدت 

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 شهرداری میاندوآب

 

 یکماه
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 در حوزه پروژه های عمرانی میاندوآبمصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

  راهداری و حمل و نقل جاده ای: دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

24 

  

 15کیلومتر،تپه رش  15کیلومتر )شامل محور های سرچنار  50لکه گیری و روکش محور های فرعی و روستایی به طول 

 (کیلومتر  15گویجه لو  -کیلومتر،جاده سه راهی سد 6رآباد  هب –قزقلعه  کیلومتر،

میلیارد  5تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز در مرحله اول به مبلغ نسبت به  مدیریت و برنامه ریزیسازمان مصوبه : 

تامین باقیمانده اعتبار و  ،لکه گیری  ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به عقد قرارداد  واقدام  تومان

 .نمایداقدام  ملیقیر موردنیاز از محل منابع 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401پایان سال 

25 

 

 7مهاباد به طول -کیلومتر )شامل محور میاندوآب 15های شریانی و اصلی به طول لکه گیری و روکش محور

 13با مجوز اعتباری به مبلغ  "جمعا (کیلومتر 2ملکان بطول  - کیلومتر و محور میاندوآب 6جنوبی بطول کیلومتر،کمربندی 

 عقد سه فقره قرارداد مجزا برای پروژه و  میلیارد تومان

 نماید.  اقدام  و اجرای عملیات اعتبارات ملیمصوبه :  راهداری و حمل نقل جاده ای نسبت به تامین اعتبارت از محل  

 

 1401هفته دولت سال  راهداری و حمل و نقل جاده ای

26 

 

 در خصوص ارتقا ایمنی راهها 

و خرید رنگ  هشداردهنده ،نصب عالئم و تابلوهای رانندگی ،  یجهت ارتقا ایمنی محور های فرعی و روستایمصوبه :  

یک میلیارد  مبلغ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص اعتبار به راه های حوزه شهرستان میاندوآب 

 .و اداره راهداری نسبت به انجام عملیات اقدام نمایدتومان 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401پایان سال  
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 عمرانی پروژه های حوزهب در آسفر استاندار محترم به شهرستان میاندو مصوبات

 راهداری و حمل و نقل جاده ای: دستگاه اجرایی:

27 

 :می باشدکیلومتربشرح ذیل  15.3شهرستان میاندوآب  بطول آماده آسفالتپروژه های 

 کیلومتر .  1.8راه روستایی  نصیرکندی شریفلو بطول  -1-27

 کیلومتر . 5.5راه روستایی قلعه بزرگ بطول   -27-2

 کیلومتر . 8قیز قلعه  بطول  -رسول آباد  -مرجان آباد   -گزالن  -زنجیرآباد ویس آقا   -2-27

کیلومتر بوده  4/4کیلومتر وطول پروژه هایی که اخیرا به اتمام رسیده است  15.3طول پروژه های دردست اجرا 

 میباشد . بدهیدارای میلیارد تومان  5/2که بمیزان 

  1-10سرجمع اعتبارات شهرستان میاندوآب برای محور های در حال اجراراههای روستایی مطابق جدول 

از محل محرومیت زدایی مبلغ اعتبار  میباشد و میلیارد تومان 49/3وتخصیص آن  میلیارد تومان 847/11بمبلغ 

 میباشد . میلیارد تومان 41/1بوده که مبلغ تخصیصی بمیزان  میلیارد تومان 19/3مصوب 

و مابقی اعتبار مورد نیاز   1400میلیارد تومان از محل اعتبارات سال  6سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مصوبه: 

 تامین نماید. 1401را از محل اعتبارات 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نصیر کندی و قلعه 

 1401بزرگ تا شهریور 

باقیمانده) به  روستاهای

کیلومتر( دهه  8طول 

 1401فجر 

28 
 در خصوص تامین روشنایی ورودی های شهر

  ی اقدام نماید.ملمصوبه: اداره کل راهداری نسبت به تامین روشنایی ورودی های شهرستان از محل اعتبارات 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 
 1401هفته دولت 

29 

 در خصوص نقاط حادثه خیز

به صورت آشکارسازی، آرام سازی و مطالعه  شهرستانمصوبه: اداره کل راهداری نسبت به حذف نقاط حادثه خیز 

 .اقدام نماید ملیاز محل اعتبارات  برای حذف اساسی نقاط حادثه خیز در سوگول تپه و شین آباد

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 
 1401پایان سال 

30 
 ملیمتر ورودی شهرستان از سمت ارومیه از محل اعتبارات  450مصوبه: اداره کل راهداری نسبت به ساماندهی 

 اقدام نماید.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 
 1401اتمام تا پایان سال 

31 
 میلیارد تومان 800/2کیلومتر و با اعتبار موردنیاز  6/1فیروزآباد به طول  در خصوص روکش محور حاج حسن به

 .مصوبه: اداره کل راهداری نسبت به اجرای روکش محور حاج حسن به فیروزآباد از محل اعتبارات ملی اقدام نماید

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

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

 کشاورزیجهاد  دستگاه اجرایی:

32 

بمنظور جلوگیری از تبعات خشکسالی حادث شده و تامین بخشی از آب مورد نیاز دشت میاندوآب جهت کاهش نارضایتی 

 های اجتماعی 

الزم توسط جهاد کشاورزی و آب منطقه ای جهت حضور متولیان امر و معاونین ذیربط وزارت های جهاد کشاورزی  اقداممصوبه : 

 انجام گیرد.کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی  نو نیرو به منظور بازبینی در خصوص میزا

 جهاد کشاورزی

 آب منطقه ای
 یک ماه

33 

شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شهرستان)  1400درسال  دریاچه ارومیه عدم تخصیص از اعتبار مصوب ستاد احیای

 (میلیارد تومان  131مصوب کل استان 

 1401ستاد احیای دریاچه ارومیه در موافقت نامه سال  12و10اعتبارات مصوب مواد مصوبه: پیگیری های الزم در خصوص تحقق 

 د تومان از منابع ملی صورت پذیرد.میلیار 51شبکه های فرعی  آبیاری و زهکشی به میزان 

 

 جهاد کشاورزی

 

سال خرداد تا پایان 

1401 

34 

هکتار( در واحد  2500هکتار ) جمعا 1840هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار و در دست اجرا بودن  660اجرای 

 به وجود آب دائم در شبکهعمرانی یک شبکه زرینه رود برابر مصوبات ستاد احیائ دریاچه ارومیه  و نیاز این سیستم 

و در قبال خارج از مدار نمودن چاه های  اقدامکروکی منطقه تهیه  و ارائه   نسبت به: سازمان جهاد کشاورزی مصوبه پیشنهادی

واقع در محدوده آبیاری تحت فشار، شرکت آب منطقه ای نسبت به صدور مجوز دو حلقه چاه عمیق در جوار ایستگاه های پمپاژ 

 به منظور تامین آب اقدام نماید.

 

 شرکت آب منطقه ای

 جهاد کشاورزی استان

سال خرداد تا پایان 

1401 

35 

: پروژه دارای جعفرآباد( -مظفرآباد -) روستاهای فیروزآباد کشاورزی با لوله به روستاهای شهرستان میاندوآبانتقال آب 

میلیون تومان می  900میلیارد تومان بوده و اعتبار تخصیص  7/3پیشرفت فیزیکی می باشد و اعتبار مصوب پروژه  20%

میلیارد تومان بوده و برابر  8/2مورد نیاز جهت اتمام عملیات  باشد. برابر اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار

 .میلیارد تومان می باشد 30اعالم شهرستان اعتبار مورد نیاز 

 اقدام نماید. 1402انتقال آب تا سال جهاد کشاورزی از محل اعتبارات ملی نسبت به تامین اعتبار و : مصوبه

 جهاد کشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1402سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

36 

 بامتر 600تکمیل پروژه احداث دایک حفاظتی رودخانه سیمینه رود به طول سازمان آب منطقه ای نسبت به مصوبه : 

 1401شهریور  شرکت آب منطقه ای از محل اعتبارات ملی اقدام نماید. میلیارد تومان 10اعتبار موردنیاز 

37 

 1401تا پایان شهریور  الیروبی رودخانه و مسیل های شهرستان میاندوآبسازمان آب منطقه ای نسبت به مصوبه : 

 اقدام نماید.

 

 شرکت آب منطقه ای

 

 1401شهریور 

38 

 

از محل  میلیارد تومان 50اعتبار  با  عملیات باقیمانده شبکه زرینه رود تکمیلسازمان آب منطقه ای نسبت به :  مصوبه

 اقدام نماید.اعتبارات ملی 

 

 شرکت آب منطقه ای

 

 1401پایان سال 

39 

 

دستگاه بیل مکانیکی دوزیست ) شناور( اداره محیط زیست به صورت امانی دو مصوبه : به منظور الیروبی رودخانه ها 

 در اختیار آب منطقه ای قرار گیرد. 

 شرکت آب منطقه ای

 اداره کل محیط زیست 
 یکماه

40 

 

 در خصوص واگذاری سد نوروزلو به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری گردشگری

ادارات ، سد نوروزلو به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری گردشگری بهره برداری مصوبه : به منظور واگذاری 

 .ساعت اقدام نمایند 72ذیربط نسبت به اعالم جواب استعالمات حداکثر ظرف 

 ساعت 72 تمامی ادارات

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات
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 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

41 

  تومانمیلیارد  3/1درصد با مبلغ قرارداد  65در خصوص پایگاه امداد جاده ای میاندوآب: عملیات اجرایی پروژه با پیشرفت فیزیکی 

قرارداد فی مابین )  12ماده "و "به علت عدم تخصیص اعتبار و پرداخت مطالبات تعطیل می باشد و پیمانکار پروژه با عنایت به بند 

نموده است و طی مذاکراتی که با پیمانکار  48درصد مبلغ اولیه قرارداد( درخواست اعمال ماده  15عدم پرداخت مطالبات بیش از 

، پیمانکار آمادگی ادامه عملیات اجرایی را داشته تومانمیلیارد  5/1صیص به موقع و متناسب با پروژه بالغ بر انجام شده در صورت تخ

 قابلیت بهره برداری را دارد. 1401سال  هفته دولتو پروژه تا 

میلیون  600میلیون تومان )جمعا  300مبلغ به  1400مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص اعتبار 

تامین  1401یک میلیارد تومان نیز در سال  و اداره راه و شهرسازی نسبت به اتمام عملیات اجرایی اقدام نماید. تومان(

 خواهد شد.

 راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401هفته دولت 

42 

کیلومتر با پیشرفت  9بهره برداری رسیده است و  کیلومتر به صورت چهارخطه به 5در خصوص ورودی شهر میاندوآب از شاهین دژ: 

سپاری می باشد. با عنایت به  درصد در حال اجرا بوده و مطالعات و برآورد شش کیلومتر دیگر تهیه شده و آماده پیمان 30فیزیکی 

یلومتر از مسیر (، در صورت تخصیص مناسب اعتبار شاهد اتمام و بازگشایی نه کتومانمیلیون  840) 1400تخصیص پایین سال 

 خواهیم بود. 1401هفته دولتتا 

 : مصوبه

 میلیارد ریال اقدام گردد. 150به میزان  1401نسبت به افزایش زمان موافقتنامه و اعتبار مصوب سال  .1

رایزنی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تسریع در ایمن سازی معارض خط لوله اتیلن و شرکت های برق و گاز جهت نسبت به  .2

 جابجایی تیرهای برق و خط لوله گاز جهت تسریع در عملیات اجرایی اقدام نمایند.

 راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

هفته  درکیلومتر 9اتمام 

  1401دولت 

کیلومتر بعدی در  6

کلنگ  1401هفته دولت 

 زنی 

43 

کیلومتر به صورت تعریض از طرفین با یک الیه  5کیلومتر می باشد.  30تپه رش: طول کلی مسیر  –در خصوص محور میاندوآب 

کیلومتر ادامه محور بهمراه لکه گیری  5بوده که برآورد تومان میلیون  700، 1400آسفالت اجرا گردیده است. تخصیص اعتبار سال 

باشد که با عنایت به اعتبار تخصیصی پایین علیرغم برگزاری  می تومانمیلیارد  13، 5+000الی  0+000و روکش از کیلومتر 

 چندین مرحله مناقصه، شرکت کننده نداشته است.

و راه و  اقدام نماید  تومانمیلیارد  20به میزان   1401مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به افزایش اعتبار مصوب 

 به اتمام برساند.1402کیلومتر بعدی را تا هفته دولت  5شهرسازی 

 راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

کیلومتر تا هفته  5اتمام 

 1402دولت سال 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات
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 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

44 

کیلومتر می باشد. به صورت تعریض از طرفین با یک  3: طول کلی بوکان و کمربندی میاندوآب -میاندوآب خروجی ساماندهی محور

 می باشد. میلیارد تومان  8الیه آسفالت اجرا میگردد. اعتبار مورد نیاز به مبلغ 

 1401نسبت به اتمام عملیات اجرایی تا پایان سال  تامین اعتبار نموده و راه و شهرسازی 1401مصوبه : سازمان مدیریت در سال 

 اقدام نماید.

 

 راه و شهرسازی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 1401پایان سال 

45 

 تومان میلیارد دوملکان اعتبار مورد نیاز  -ساماندهی ورودی میاندوآب

 راه و شهرسازی نسبت به انجام مطالعات تامین اعتبار نموده و 1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال :  مصوبه

 اقدام نماید. و شروع عملیات 

 راه و شهرسازی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401پایان سال 

46 

تسریع در  درصد رشد دارد 75اتمام پروژه ساخت کتابخانه عالمه دهخدا میاندواب با توجه به اینکه پروژه بیش از 

 4کتابخانه باعث استفاده جوانان و اهالی منطقه از این پروژه خواهد شد. اعتبار مصوب  تخصیص اعتبار برای اتمام این

میلیارد تومان می باشد. پیمانکار پروژه در  6مبلغ قرارداد  میلیارد تومان می باشد 3میلیارد تومان و اعتبار تخصیصی 

برای اتمام پروژه و مبلغ  1401از اعتبارات  میلیارد تومان  5/2متر مربع ، مبلغ 860زیربنا  می باشد. 48شرف ماده 

 برای خرید تجهیزات کتابخانه ای جهت راه اندازی مورد نیاز می باشد تومان میلیون 400

صیص      سبت به تخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ن صوبه:  سال   5/2م سبت به     اقدام 1401میلیارد تومان در  سازی ن شهر و راه و 

 مانده اقدام نماید.اتمام عملیات اجرایی باقی 

 کتابخانه های عمومی

 راه و شهرسازی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401اتمام هفته دولت 

47 

 در خصوص محور بکتاش به میاندوآب

صوبه: به منظور تکمیل و چهار خطه نمودن   و نماینده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ،کیلومتر محور بکتاش به میاندوآب 3م

 عملیات را به اتمام برساند.نسبت به تامین منابع مالی اقدام و راه و شهرسازی در مجلس شورای اسالمی شهرستان محترم مردم 

نمایده مردم شهرستان در 

 مجلس شورای اسالمی 

 راه و شهرسازی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401اتمام دهه فجر 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات
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 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

48 

کتابخانه جدید: با توجه به اینکه شهرستان میاندواب از نظر برخورداری از سرانه استاندارد  فضای کتابخانه ای  احداث 

انه در ساخت کتابخ، پایین تر است و همچنین برای برخورداری اهالی منطقه محروم قره ورن از خدمات کتابخانه ای 

مترمربع،   اعتبار  500زیربنا مورد نیاز:  ی توسط خیرین می باشد.ضمناً دارای زمین اهدای. این منطقه الزامی می باشد 

 میلیارد تومان 6مورد نیاز :  

 و راه و شهرسازی نسبت به احداث اقدام نماید.تامین  اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات کمیته شهرستانمصوبه:  

 کتابخانه های عمومی

 بنیاد مسکن

 راه و شهرسازی

 میاندوآبفرمانداری 

 1401پایان سال 

 شرکت ساخت و توسعه دستگاه اجرایی:

49 

 8به طول 25+600تا کیلومتر  17+500ازکیلومتر ج قسمت دوم 2میاندوآب قطعه  –مهاباد  -احداث راه محور ارومیه

مورد نیاز برای اتمام  میلیارد تومان و اعتبار 5/10میلیارد تومان و اعتبار هزینه شده تاکنون  90کیلومتر ) مبلغ قرارداد 

 میلیارد تومان می باشد( 130

اقدام  1402شرکت ساخت و توسعه نسبت به پیگیری منابع مالی از محل منابع ملی و اتمام پروژه تا شهریور مصوبه: 

 نماید.

 1402اتمام شهریور  شرکت ساخت و توسعه

  بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

50 

 میلیارد تومان  5/8تکمیل و اجرای طرح هادی روستاهای حاج حسن خالصه، گرده گل و گرده رش، اعتبار مورد نیاز برای سه روستا 

) استانی(( میلیارد تومان  3گرده رش  –)استانی(میلیارد تومان 3گرده گل  – )ملی(میلیارد تومان 5/2به تفکیک )حاج حسن خالصه 

 میلیارد تومان تخصیص یافته است( 1به هرکدام از روستاها مبلغ  )از محل اعتبارات استانی

و سازمان  از منابع ملیبه منظور تکمیل پروژه روستای حاج حسن خالصه مصوبه : بنیاد مسکن نسبت به پیگیری تخصیص اعتبار 

 اقدام نماید.استانی  از منابع مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین مالی پروژه های روستاهای گرده گل و گرده رش

 

 

 بنیاد مسکن

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اتمام  و  اجرای پروژه ها

 1401 پایان سال مالیدر 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در مصوبات 
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 بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

51 

 425روستاهای گاومیش گلی، خیرآباد و ساتلمیش محمدلو با اعتبار مورد نیاز روستای شهرستان شامل :  3بازنگری طرح هادی در 

 میلیون تومان

 

 1401پیگیری و پروژه را در سال  منابع ملیمصوبه : بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز جهت بازنگری طرح هادی روستاهای فوق را از 

 عملیاتی نماید. 

 بنیاد مسکن

 
 1401 پایان سال

52 
روستایی که جدیداً به محدوده شهراضافه  7بنیاد مسکن و شهرداری میاندوآب به منظور اعطای تسهیالت به خانوارهای مصوبه : 

 شده اند در صورت درخواست متقاضی نسبت به معرفی به بانک های عامل اقدام نمایند.

 بنیاد مسکن

 شهرداری میاندوآب
 مستمر

53 

 شهرستان میاندوآببه منظور تامین زمین در روستاهای 

 

روستاهایی که نیاز به الحاق قانونی و توسعه روز  45ظرف مدت مصوبه : با هماهنگی جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و فرمانداری 

قانونی به استانداری ارسال دارند شناسایی و پس از بررسی و تایید در شورای برنامه ریزی شهرستان جهت انجام بقیه مراحل 

 گردد.

 مسکنبنیاد 

 جهاد کشاورزی

 فرمانداری میاندوآب 

 روز 45

 مستمر بنیاد مسکن .مصوبه : بنیاد مسکن نسبت به ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی به متقاضیان اقدام نماید 54

55 

 شهرستان میاندوآب اجرای طرح هادی روستاهای زینال کندی، ارمناک علیا، ارمناک سفلی، قبچاق، شعبانلو، شیرین آب

 

و پروژه ها را در سال  را تامینمنابع ملی محل مصوبه : بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح هادی روستاهای فوق از 

 به اتمام رساند. 1401

 

 1401اتمام پایان سال  بنیاد مسکن

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در مصوبات 

 سازمان انتقال خون دستگاه اجرایی:
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56 

 

با توجه به ارتقاء مرکز خونگیری میاندوآب به پایگاه انتقال خون و نیاز مبرم به احداث پایگاه انتقال خون، زمین مورد نظر تامین شده 

پروژه  اعالم آمادگی نموده است. میلیارد تومان 6و یک نفر خیر نیز جهت تقبل هزینه تا و نقشه های اجرایی تهیه گردیده است 

   تومانمیلیون  800دارای اعتبار مصوب 

اعتبار موردنیاز برای تامین سازمان انتقال خون نسبت به شروع عملیات اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به :  مصوبه

 .اقدام نماید 1401سال 

 

 سازمان انتقال خون

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 
 1401پایان سال 

 شرکت توزیع برق دستگاه اجرایی:

57 

 

 تامین روشنایی معابر و بلوارهای شهرهای میاندوآب و بکتاش

 معابر مذکور اقدام نماید.برق  و بازسازی شبکه مصوبه: شرکت توزیع برق نسبت به تامین
 

 سه ماه شرکت توزیع برق

 شرکت شهرکهای صنعتی دستگاه اجرایی:

58 

 توسعه شهرک صنعتی میاندوآب هکتار می باشد. به منظور 108اراضی در اختیار شهرک صنعتی میاندوآب مساحت 

 

های صنعتی با هماهنگی فرمانداری نسبت به رفع تداخل اراضی  مصوبه : اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی استان و شهرک

 .نمایند سعه شهرک صنعتی میاندوآب اقدامهکتار جهت تو 40مجاور شهرک صنعتی میاندوآب به مساحت حدود 

 

 شهرک صنعتی

 فرمانداری

 منابع طبیعی

 جهاد کشاورزی

 1401پایان خرداد 

59 

 ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی جدید

 

های صنعتی و اداره منابع طبیعی و  امور اراضی با هماهنگی فرمانداری شهرستان   نسبت به  مصوبه : شرکت شهرک

 اراضی مناسب جهت ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی جدید در شهرستان اقدام نمایند.شناسایی و واگذاری 

 شهرک صنعتی

 فرمانداری

 منابع طبیعی

 جهاد کشاورزی

 راه و شهرسازی

 1401پایان خرداد 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات
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 ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

60 

 

می باشد و در مرحله  %85ی پیشرفت اتکمیل احداث سالن ورزشی جوانان میاندوآب: عملیات احداث به اتمام رسیده، پروژه دار

تامین کفپوش، سیستم های گرمایشی، انشعابات و اجرای محوطه سازی  می باشد. محل اعتبارات استانی بوده و اعتبار هزینه شده 

 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 3ه برداری و اتمام کلیه عملیات باقیمانده میلیارد تومان بوده و جهت  بهر 2

میلیارد تومان اعتبار مصوب می باشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به  350/1مصوبه : با توجه به اینکه پروژه دارای 

امین و پروژه را تا آخر خرداد قابل بهره برداری تخصیص اقدام نماید و اداره ورزش و جوانان مابقی را از محل اعتبارات ملی ت

 نماید.

 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401خرداد سال 

61 

 

متر مربع مساحت  800میلیارد تومان جهت تکمیل سالن مورد نیاز می باشد.  8سالن ورزشی طبقاتی میاندوآب:  در مجموع مبلغ 

 میلیون تومان)استانی( 300میلیارد تومان با تخصیص  5/2دارد. اعتبار مصوب 

 پایاناقدام و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا  1401تامین اعتبار در سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به :  مصوبه

 به اتمام رساند. 1401 سال

 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401اتمام تا پایان 

62 

 

 های ورزشی:  احداث سالن

 میلیارد تومان  150/1عتبار مصوب ن ورزشی روستای حاج حسن مکریان با الاحداث سا -62-1

 میلیارد تومان  350/1احداث مجموعه ورزشی میاندواب با اعتبار مصوب  -62-2

در میلیارد تومان  8/1با اعتبار و روستاهای گرده رش، گنج آباد    روباز در شهر بکتاش چمن مصنوعیاحداث  -62-3

 1401سال 

تامین اعتبار در سال مصوبه: اداره کل ورزش و جوانان نسبت به شروع عملیات اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به 

 .اقدام نماید 1401

 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401شهریور سال 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات
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 ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

63 

 احداث چمن مصنوعی: 

 احداث چمن مصنوعی روستای سرچنار  -63-1

 احداث چمن مصنوعی روستای للکلو -63-2

 احداث چمن مصنوعی روستای مظفرآباد -63-3

جوانان نسبت به تامین منابع مالی از محل اعتبارات ملی اقدام و نسبت به اتمام عملیات اجرایی تا مصوبه: اداره کل ورزش و 

 اقدام نماید. 1401شهریور 

 

 1401شهریور سال  ورزش و جوانان

64 

 در خصوص تعمیر و بازسازی استادیوم آزادی

ورزشی نسبت به تعمیرات و بازسازی استادیوم آزادی مصوبه: اداره کل ورزش و جوانان از محل اعتبارات تعمیر و تجهیز اماکن 

 اقدام نماید.

 

 1401پایان سال  ورزش و جوانان

 دانشگاه علوم پزشکی دستگاه اجرایی:

65 

 202: پروژه در مرحله خاکبرداری بوده و اسکلت پروژه با مبلغ قرارداد تختخوابی جایگزین بیمارستان عباسی 350تکمیل بیمارستان 

 .می باشد میلیارد تومان 900مورد نیاز میلیارد تومان پیمان سپاری شده و اعتبار کل 

 

 1402 مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی و راه و شهرسازی نسبت به اتمام پروژه در سال

 اقدام نماید.

 دانشگاه علوم پزشکی

 راه و شهرسازی

 

تا هفته دولت سال 

1402 

66 

 

 متر مربع 270احداث پایگاه سالمت بلوار نماز با زیربنای موردنیاز 

 می باشد میلیارد تومان 5اعتبار موردنیاز  ومیلیارد تومان  2/1زمین مورد نظر تامین نشده، اعتبار مصوب از محل اعتبارات استانی 

نسبت به شروع عملیات اقدام موجود دستگاه اجرایی با اعتبارنسبت به تامین زمین اقدام و تا یکماه میاندوآب  شهرداریمصوبه : 

 نماید

 دانشگاه علوم پزشکی

 فرمانداری

 شهرداری

 1402بهار اتمام 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات



 

18 

 دانشگاه علوم پزشکی دستگاه اجرایی:

67 

میلیارد  5/1اعتبار الزم  و میلیارد تومان 2/1مترمربع با اعتبار مصوب استانی  100احداث خانه بهداشت روستای گرده گل به زیربنای 

 می باشد. تومان

 به اتمام برسد. 1401سال اقدام و پروژه در دهه فجر  1401مصوبه : سازمان مدیریت نسبت به تخصیص اعتبار در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401دهه فجر 

 1402بهار اتمام  دانشگاه علوم پزشکی بکتاش از محل منابع ملی اقدام نمایددر شهر  نمودن مرکز سالمت شبانه روزیتوسعه و  مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به 68

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستگاه اجرایی:

69 

 میاندوآب شهرستان تاریخی ابنیه-69-1

سالیانه و حفاظت و مرمت از بناهای تاریخی از جمله        به  توجه با شور  و لزوم نگهداری  ست آثار ملی ک شده در فهر  "آثار تاریخی فاخر و ثبت 

  می باشد تومانمیلیارد 5/1نیازمند تامین اعتبار به مبلغ  "آباد و ... تقی طاق،کبوترخانه تاریخی لر،مسجد میرزارسول و کوسه تاریخی پلهای

حرایم آثار تاریخی ردیف اعتباری ملی پیش بینی نشده است و نیاز  سازی و آزاد به اینکه برای تملک توجه :با حرایم سازی و آزاد تملک-69-2

آباد از معدود کبوترخانه های باقی مانده در سطح استان می  تقی خانه کبوتر تاریخی طرفی بنایاست از سوی استان تامین اعتبار گردد و از 

باشد و همچنین به منظور صیانت از حریم مسجد طاق که دستخوش تغییرات احداث ساختمانی اشخاص می باشد لزوم تملک و آزادسازی 

 دارد را تومانمیلیارد 15حرایم با تامین اعتبار استانی به مبلغ 

ساختهای    -69-3 ساماندهی زیر شگری در  به منظور  سول که      رود سیمینه  رودخانه سواحل  گرد صوص پل میرزار در جوار آثار تاریخی علی الخ

ساخت های اولیه طرح، مبلغ            ضرورت دارد جهت اجرای زیر ست  شاور مورد مطالعه گردیده ا سین م سط مهند تامین اعتبار  تومان میلیارد  1تو

 گردد.

 میاندوآب  شهرستان تاریخی ابنیه نگهداری و مرمت و از منابع ملی برای حفاظتتومان میلیارد  5/17مصوبه : تامین اعتبار به مبلغ 

اداره کل میراث فرهنگی 

گردشگری وصنایع دستی 

 استان آذربایجان غربی

 1401پایان سال 

70 

میاندوآب برای توسعه و بازسازی موزه میاندوآب در خیابان پانزده خرداد و مجاورت موزه میاندوآب: طبق مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 

تاییدیه کتابخانه شهر، موافقتنامه مطالعه زمین و طراحی فاز یک و دو ساختمان موزه میاندوآب مبادله گردید و پس از احصاء نقشه های طرح و اخذ 

ایع دستی و گردشگری کشور اجرا گردید ابعاد زمین مورد طراحی موزه میاندوآب به طول نهایی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی ، صن

متر مربع بوده که طبق طراحی و مطالعه انجام شده مقرر است در پنج طبقه شامل یک طبقه  353.88متر و مساحت  12.43متر و عرض  28.45

متر مربع اجرا گردد.در حال حاضر فونداسیون و اسکلت زیرزمین و همکف  1304زیرزمین و چهار طبقه روی سطح مجموعاً به مساحت زیربنای 

 میلیارد تومان می باشد.15به اتمام رسیده است و نیازمند تامین اعتبار به مبلغ 

 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای ادامه احداث و تکمیل عملیات اجرایی موزه 15مصوبه : تامین اعتبار 

فرهنگی  اداره کل میراث

گردشگری وصنایع دستی 

 استان آذربایجان غربی

 1402اتمام تا هفته دولت 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات

 محیط زیست دستگاه اجرایی:
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 احداث پاسگاه محیط بانی

 محیط زیستو از محل اعتبارات استانی تامین  تومان  میلیون 900سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ با توجه به نیاز شهرستان، به : مصو

 اقدام نماید. احداث پاسگاه محیط بانینسبت به 

 محیط زیست

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401تا پایان هفته دولت 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی دستگاه اجرایی:

72 

 

 نفره 70نمایش احداث پالتوی 

اداره فرهنگ و میلیون تومان  از محل اعتبارات استانی تامین و  500مصوبه : با توجه به نیاز شهرستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ 

 اقدام نماید. نفره 70پالتوی نمایش نسبت به احداث  ارشاد اسالمی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 ماه 3

73 

 احداث پردیس سینمایی

مصوبه : با توجه به وجود سرمایه گذار، ارگانهای مربوطه با هماهنگی فرمانداری نسبت به صدور مجوزهای قانونی در اسرع وقت اقدام 

 نمایند و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، سرمایه گذار را مجاب به شروع و اتمام عملیات اقدام نماید.

 اسالمیفرهنگ و ارشاد 

 فرمانداری میاندوآب

 صدور مجوز یکماه

تا اتمام عملیات اجرایی 

 1401پایان سال 

 وآبشهرداری میاند دستگاه اجرایی:

74 

  و ایجاد زیرساخت های گردشگری ساحل سازی رودخانه های سطح شهرساماندهی ، 

 نسبت به انجام عملیات اقدام نماید. میاندوآب شهرداری آب منطقه ای، میراث فرهنگی ومصوبه : 

 شهرداری میاندواب

 آب منطقه ای

 میراث فرهنگی

تا پایان هفته دولت 

1401 

75 

 میاندوآبشهر  روستاهای در خصوص جمع آوری زباله های سطح شهر و

 

 

ها طی یکماه اقدام و مدیران کل ( نسبت به جمع آوری زباله NGOمصوبه : فرمانداری با همکاری شهرداری و گروههای دوستدار طبیعت )

 شهری و روستایی استان نسبت به بازدید و ارائه گزارش اقدام نمایند.
 

 

 

 فرمانداری میاندوآب

 شهرداری میاندوآب

 مدیرکل شهری

 مدیرکل روستایی

 یکماه

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان میاندوآب در  مصوبات

 وآبشهرداری میاند دستگاه اجرایی:
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 در خصوص کمک به شهرداریها 

میلیارد تومان به  5/1مصوبه: مقرر گردید مبلغ یک میلیارد تومان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به شهرداری بکتاش و مبلغ 

 با هماهنگی فرماندار میاندوآب هزینه گردد.شهرداری میاندوآب و مبلغ یک میلیارد تومان نیز برای معلولین بهزیستی گل یاس تخصیص و 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 فرمانداری میاندوآب

 شهرداری میاندوآب

 شهرداری بکتاش           

 یکماه

77 

 

 در خصوص پسماند شهرستان میاندوآب

 

مرتبط نسبت به ارائه طرح ها در مورد انجام و مدیران جهت اخذ اعتبارات الزم مصوبه : مکاتبه با معاونت عمرانی وزارت کشور 

 رفع مشکالت پسماند شهرستان اقدام نمایند.

 

معاون هماهنگی امور عمرانی 

 استانداری

 

 یکماه
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 اقتصادیدر حوزه پروژه های  میاندوآبمصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان     

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

78 

 طرح های سرمایه گذاری شهرستانتأمین مالی واحد های تولیدی راکد ، نیمه فعال و  : طرح موضوع

صویب   سهیالت  43 با عنایت به طرح و ت صره   فقره ت برای واحدهای تولیدی راکد، نیمه فعال و طرح   18از محل بند الف تب

واحد معرفی شده    23و اعالم به بانکهای عامل ) شامل   18در کمیته استانی تبصره    میاندوآب های سرمایه گذاری شهرستان   

عرفی شده توسط اداره    م واحد9 واحد معرفی شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت      11توسط سازمان جهاد کشاورزی   

شگری  سهیالت مذکور       (کل میراث فرهنگی و گرد سریع ت سط بانکهای عامل در جهت پرداخت  مقرر گردید اقدامات الزم تو

 انجام پذیرد.

 ماه 3 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

79 

شهرستان میاندوآب ) بالغ بر        طرح موضوع  هکتار ( و نیاز باالی کشاورزان به انواع   89000: با توجه به سطح زیر کشت محصوالت زراعی 

و تأثیرات آن بر عملکرد محصول تولیدی کشاورزان مراتب به    ) شامل کود اوره، دی فسفات آمونیم و کودهای سولفاته (    های شیمیایی کود

 .شرح ذیل پیشنهاد می گردد

ستان و غالب بودن حوزه              مقر  شهر صوالت زراعی  شت مح سطح زیر ک ستان با توجه به  شاورزی ا سازمان جهاد ک ر گردید 

و به   متبوع استان از طریق مذاکره در سطح وزارت  در مجموعه فعالیتهای شهرستان ، نسبت به افزایش سهمیه کود     کشاورزی  

 شهرستان اقدام نماید.تبع آن افزایش سهم 

 ماه 1 کشاورزیجهاد 

 تشکیل و راه اندازی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی زنان روستایی شهرستان:  طرح موضوع 80
 جهاد کشاورزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 ماه 2
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سبت به پیگیری         . شاورزی ن ستایی ، اداره کل جهاد ک صندوق های اعتباری خرد زنان رو ستای حمایت از  مقرر گردید در را

صیص اعتبار مورد نیاز به مبلغ        سازمان          کمک های  میلیارد ریال از محل     10الزم جهت تخ ستان از طریق  فنی و اعتباری ا

شاورزی پیگیری    نماید و نیزدیریت و برنامه ریزی اقدام م شد اداره کل جهاد ک برای جذب دو برابر   را الزم و اقدامات مقرر 

 به انجام رساند.  ملی دستگاهمیزان تخصیص استان از

81 

 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآبطرح موضوع:  

مقرر گردید در راستای حمایت از صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان ، اداره کل جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری الزم          

صیص اعتبار به میزان   شاورزی میلیارد ریال از  100جهت تخ سعه         وزارت جهاد ک صندوق حمایت از تو صی  ص شرکت مادر تخ  (

 امضای مقام عالی استان اقدام نماید. اب با ارسال نامه ای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (

 

 جهاد کشاورزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 ماه 3

82 

  مشکل تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش مجتمع صنایع غذایی ) قندریزی ( برادران فتحی  :طرح موضوع
 

شته، بانک       . سال گذ صول در  ساس میزان فروش مح مقرر گردید پس از تعیین تکلیف بدهی واحد تولیدی نزد بانک ملی و برا

سرمایه در گردش مورد نیاز واحد تولیدی به میزان     سبت به تأمین  صوص      90ملی ن صد کل فروش اقدام نماید و نیز درخ در

 را به انجام رساند. پیگیری الزمریق ستاد تنظیم بازار تأمین شکر مورد نیاز، اداره کل جهاد کشاورزی از ط

 جهاد کشاورزی

 بانک ملی

 
 

 ماه 3

83 

 ملکان –مشکل عوارض تغییر کاربری مجتمع گردشگری آقای یوسف بکتاش واقع در محور میاندوآب طرح موضوع :
 

ملکان  توسط مدیریت امور اراضی برای     –عوارض تغییر کاربری پروژه مجتمع گردشگری محور میاندوآب   به تعیین  با توجه.

سف بکتاش (  سرمایه گذار زمین محل اجرای طرح و اعتراض  شده   ) آقای یو مقرر  ،به میزان عوارض تغییر کاربری تعیین 

شتغال زایی             بر اساااسگردید   ، جهاد   در منطقه  درجه بندی خاک و نیز اهمیت اجرای طرح به جهت خدمات رسااانی و ا

 ور اراضی ( مساعدت الزم را در چارچوب مقررات در این خصوص بعمل آورد.  کشاورزی استان ) ام

 جهاد کشاوزی

میراث فرهنگی ،گردشگری 

 وصنایع دستی 

 

 ماه 1
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  درخواست تغییر کاربری فضای مورد درخواست آقای آذربایجانی سرمایه گذار مجتمع گردشگری در محور میاندوآب به بوکانطرح موضوع: 
 

مقرر گردید مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان با دریافت مدارک مورد نیاز از سرمایه گذار ، موضوع تغییر کاربری   .

صره          سیون تب شگری آقای آذربایجانی را با طرح در کمی سعه مجتمع گرد شده جهت تو ست  ساحت درخوا به انجام   1ماده  1م

 رساند.

 جهادکشاوزی

میراث فرهنگی ،گردشگری 

 نایع دستی وص

 

 ماه 1

85 

ضوع  شامل      در  با توجه به جمعیت باالی دام:   طرح مو ستان )  سبک و   580،000شهر سنگین (   83،000راس دام  و نیاز باالی راس دام 

 ، درخواست افزایش سهمیه صورت گرفته است.شهرستان  در نهاده های دامی

اخیر و نیز عدم امکان ذخیره نهاده های دامی علی الخصوص برای    های با توجه به جمعیت باالی دام شهرستان و خشکسالی     

ست  ستان    دامداران مناطق پایین د سهمیه نهاده های دامی )        شهر سبت به افزایش  ستان ، ن شاورزی ا ، مقرر گردید جهاد ک

 اقدام نماید.تن  500به میزان کنسانتره ( شهرستان 

 

 ماه 1 جهاد کشاورزی

86 

  ابالغی کاالهای اساسی برای شهرستان از جمله برنج، روغن و شکرسهمیه طرح موضوع: 

با توجه به جمعیت باالی شهرستان و نیاز به تأمین متعارف کاالهای اساسی مقرر گردید اداره کل جهاد کشاورزی استان نسبت        

 افزایش سهمیه شهرستان اقدام نماید. در صورت لزوم به بررسی موضوع در ستاد تنظیم بازار و

 جهاد کشاورزی

 
 ماه 1

87 

 مشکل تامین مواد اولیه )پلی پروپیلن( شرکت ابریشم پالست ایرانیان  :طرح موضوع
 

) براساس آمار عملکرد و نیز پروانه بهره برداری صادره ( که  ابریشم پالست ایرانیان ا توجه به ظرفیت باالی واحد تولیدیب

سال می باشد مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری الزم را در  تن کیسه پلی اتیلن بافته شده در 1500بیش از 

جهت تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز واحد فوق الذکر براساس دستورالعملهای وزارت صمت در خصوص تعیین سهمیه 

 مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی از بورس کاال به انجام رساند.
 

 صنعت، معدن و

 تجارت

 

 ماه 1
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  شهرستان میاندوآب توسعه شهرک صنعتی  :طرح موضوع

با توجه به ضرورت توسعه شهرک صنعتی شهرستان و نبود زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح های جدید سرمایه گذاری در 

درخصوص اراضی را بررسی ها و اقدامات الزم  استان اداره کل منابع طبیعی اداره کل راه و شهرسازی و مقرر گردید ،شهرک

د. درخصوص رفع معارضین نمعرفی شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی جهت توسعه شهرک صنعتی شهرستان به انجام رسان

 احتمالی اراضی مذکور نیز اقدامات الزم با همکاری فرمانداری شهرستان انجام خواهد پذیرفت.
 

 شرکت شهرک های

 صنعتی استان

 راه و شهرسازی

 منابع طبیعی

 ماه 3

89 

 مشکالت مالیاتی شرکت روان خودرو ) تولید کننده انواع پمپ ( واقع در شهرک صنعتی میاندوآب:  طرح موضوع
 

ضوعات مالیاتی         . سطه مو شرکت روان خودرو بوا سابهای بانکی  صوص ح شکالت پیش آمده درخ ، مقرر گردید  با توجه به م

صت جهت پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی مالیاتی و      صوص اعطای فر ساعدت قانونی الزم درخ ستان م اداره کل امور مالیاتی ا

 نیز رفع مسدودی حسابهای بانکی واحد تولیدی مذکور را با قید تسریع به انجام رساند.  

 

 ماه 1 امور مالیاتی

90 

 شهرستان میاندوآبایجاد شهرک نهال در :  طرح موضوع

شور ( و به منظور تمرکز فعالیتهای تولید و        . ستان و ک سطح ا ستان میاندوآب در تولید نهال ) در  شهر شرو بودن  با توجه به پی

ستور کار              ستان میاندوآب در د شهر ضه نهال در  صی تولید و عر ص شهرک تخ صوص مقرر گردید ایجاد  ضه نهال در این خ عر

ست    شاورزی ا سبت به        اداره کل جهاد ک ستان ن ضی ا ستا اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور ارا ان قرار گیرد. در این را

سب و  اداره کل       صیص زمین منا سایی و تخ شاورزی شنا صی    جهاد ک صو شارکت بخش خ با هماهنگی معاونت هماهنگی  و با م

 امور اقتصادی استانداری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید.

 جهاد کشاورزی

 بیعیمنابع ط
 ماه 6

91 

 هکتاری در شهرستان میاندوآب 1000ایجاد مجتمع کشت و صنعت طرح موضوع: 

گ مقیاس زری فرمان حضرت امام ) ره ( و استانداری درخصوص اجرای پروژه های بیبا توجه به تفاهم نامه فیما بین ستاد اجرا.

هکتاری در شهرستان میاندوآب،  1000سرمایه گذاری در استان و اعالم آمادگی ستاد مذکور برای ایجاد مجتمع کشت و صنعت 

 جهاد کشاورزی

 منابع طبیعی
 ماه 6
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نسبت به مکان یابی محل اجرای طرح اقدام و  استان اداره کل منابع طبیعی ومقرر گردید اداره کل جهاد کشاورزی استان 

به انجام معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  با را ختهای الزم جهت شروع پروژههماهنگی الزم درخصوص تأمین زیرسا

 رسانند.

92 

 درخواست آقای هادی حبیبیان درخصوص زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح تولید کاغذ از کود حیوانیطرح موضوع: 
 

توسط آقای هادی حبیبیان درخصوص طرح تولید کاغذ از کود حیوانی و دانش بنیان بودن با توجه به ثبت اختراع انجام شده .

مجموعه متقاضی، مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدامات الزم درخصوص واگذاری زمین مناسب جهت اجرای 

 در شهرک صنعتی میاندوآب به انجام رساند. مذکور را طرح

 ماه 1 شرکت شهرکهای صنعتی

93 

 ایجاد پهنه لجستیک کشاورزی ) بندر خشک ( در شهرستان میاندوآبطرح موضوع: 
 

مقرر گردید پیگیری الزم درخصوص اخذ مجوز و مطالعات مربوط به پهنه لجستیک کشاورزی شهرستان میاندوآب ) بندر .

با هماهنگی معاونت هماهنگی روان توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خشک ( در محدوده روستای بف

 امور اقتصادی استانداری انجام پذیرد.

 

 ماه 3 راهداری و حمل و نقل جاده ای

94 

 ایجاد مجتمع گردشگری و تفریحی در اراضی محدوده سد نوروزلوی شهرستان میاندوآبطرح موضوع: 
 

سرمایه گذاری مجتمع گردشگری و تفریحی مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان نسبت به تهیه بسته .

آب منطقه ای استان نسبت به شناسایی و ت اراضی محدوده سد نوروزلوی شهرستان میاندوآب اقدام و بر همین اساس شرک

 انتخاب سرمایه گذار از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید.

 

 میراث فرهنگی و گردشگری

 شرکت آب منطقه ای
 ماه 3

 
 


