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 عمرانی پروژه های حوزهدر  تکابسفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 محیط زیست دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

1 

منطقه جزء پایش زیست محیطی ، گرد و غبار ناشی از سمت عراق و وجود معادن طالی شهرستان و...  با توجه به

 در شهر تکاب می باشد. هوا ایجاد ایستگاه سنجش آلودگینصب و نیاز به  از این حیث لذا بودهضروریات 

 میلیارد تومان 2اعتبار مورد نیاز  

توسط فرمانداری شهرستان تامین و حفاظت محیط زیست نسبت به  مصوبه : زمین مورد نیاز در محوطه فرمانداری

 اقدام نماید. 1401در سال  پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و اجرای پروژه

 حفاظت محیط زیست

 فرمانداری تکاب
 1401سال 
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واقع  (استان زنجانتعداد کثیری از معادن حوزه شهرستان تکاب در منطقه انگوران) منطقه حفاظت شده تحت مدیریت 

 .ران مشکالت اساسی در پی داشته استاو این امر در زمینه اخذ مجوزهای قانونی برای سرمایه گذشده 

در منطقه مصوبه : حفاظت محیط زیست استان موضوع تفویض اختیار صدور مجوزهای زیست محیطی برای صنایع  

 محقق نماید.انگوران را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیری و 

 

 حفاظت محیط زیست

 

 دو ماه

 باب در شهر تکاب و یک باب در تخت سلیمان 3باب کتابخانه عمومی وجود دارد.  4در شهرستان تکاب : کتابخانه های عمومیدستگاه اجرایی: 
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 احداث یک باب کتابخانه در شهر تکاب 

متر  500به مساحت  ) نسبت به تامین زمین مناسب ،تکاب با هماهنگی فرمانداری و شهرداری راه و شهرسازی مصوبه:

کتابخانه های عمومی استان ضمن پیگیری موضوع پس از  اقدام نماید. 1401مربع( و شروع عملیات اجرایی در سال 

 آن را تجهیز خواهد نمود. ری از پروژهاتمام و بهره بردا

 کتابخانه های عمومی

 راه و شهرسازی

 فرمانداری 

 شهرداری

و اخذ ماده  زمین تامین

 ظرف مدت یک ماه   23

اجرای عملیات و شروع 

 1401 از اردیبهشت

 

 

 



 

2 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات

 کتابخانه های عمومیدستگاه اجرایی: 

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

4 

 در احمد آباد سفلی احداث کتابخانه

توسط سازمان  1401تامین اعتبار در سال متر مربع توسط بنیاد مسکن،  200تامین زمین مناسب به مساحت مصوبه: 

مدیریت و برنامه ریزی، اجرا توسط را ه و شهرسازی، پیگیری موضوع و تجهیز آن پس از اتمام توسط کتابخانه های 

 عمومی 

 کتابخانه های عومی

 بنیاد مسکن

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 راه و شهرسازی

تامین زمین و اخذ ماده 

 ظرف مدت یک ماه   23

و شروع اجرای عملیات 

 1401از اردیبهشت 

 فناوری اطالعات دستگاه اجرایی:
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 پایین تر می باشد.(  %80 )است که از متوسط استانی %75شاخص دسترسی نقاط روستایی شهرستان به اینترنت 

 مصوبات:

مربوط به شهرستان تکاب و ابالغ روستاهای تائید و درج شده در فایل  HLDبررسی ، برنامه ریزی و تهیه فایل  -5-1
HLD  
 روستا )بابانظر ، شیرمرد ، قره عمر( 3سایت مربوط به  3ارتقای  -5-2

)یارعزیز ، چراغ تپه علیا ، کوله پیری ،  HLDروستا ، مطابق فایل  8ایجاد یا ارتقای سایت اپراتورهای سیار در  -5-3

 آق قلعه ، بدرلو ، حاجی بابای وسطی ، قلعه جوق ، حاجی بابای علیا(

  HLDایجاد یا ارتقای سایت اپراتورهای سیار در روستاهای باقیمانده مطابق فایل  -5-4

موضوع اخذ مجوزهای قانونی الزم جهت مقرر شد  قرارگیری تکاب در انتهای مسیر فیبر نوری استان، توجه بهبا  -5-5

 اجرای مسیر دوم شهرستان تکاب) به عنوان پشتیبان( پیگیری و طرح موصوف عملیاتی شود.

 برقراری اینترنت در روستاهای جداقیه، آرپاچای، آغ اتاق، آغ بیگ بررسی آنتن دهی و  -5-6

 

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات

 مخابرات

 1400پایان سال  -5-1

 1401پایان خرداد  -5-2

 1401پایان شهریور  -5-3

 1401پایان سال  -5-4

اخذ مجوز سه ماه و -5-5

شروع عملیات اجرایی در 

 1401سال 

 1401پایان سال  -5-6
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

 مخابرات دستگاه اجرایی:
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 مصوبات :

 در سطح شهر تکاب جهت واگذاری اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت FTTHتوسعه شبکه  -6-1

 و سایت شهری 2شریف آباد  –ارتقاء سه سایت همراه اول وادی رحمت  -6-2

 رفع نقاط کور و فاقد آنتن دهی همراه اول با اولویت آغ اوتاق  -6-3

 مخابرات

 1401پایان سال  -6-1

 1401 سالپایان  -6-2

 1401 خرداد -6-3    

 

 دانشگاه علوم پزشکی دستگاه اجرایی:
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 250محوطه سازی :  –مترمربع  550احداث مرکز جامع سالمت روستایی زره شوران )آلچالوی سفلی( : مساحت زیربنا : 

 50میلیارد تومان با تخصیص  25/5میلیارد تومان ، اعتبار مصوب از محل محرومیت زدایی  7اعتبار مورد نیاز :  –مترمربع 

 درصد نقد.

 تامین خواهد شد. 1401مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیمان سپاری پروژه اقدام و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

پیمان سپاری و آغاز 

عملیات اجرایی ظرف 

 سه ماه آتی
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اعتبار مورد نیاز :  –مترمربع  50محوطه سازی :  –مترمربع  100احداث خانه بهداشت قراقیه تکاب : مساحت زیربنا : 

درصد تخصیص نقد ابالغ  50میلیون تومان مصوب و  970میلیارد تومان ، از محل اعتبارات محرومیت زدایی مبلغ  5/1

 شده است.

 تامین خواهد شد. 1401ن سپاری پروژه اقدام و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیما

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

پیمان سپاری و آغاز 

عملیات اجرایی ظرف 

 سه  ماه آتی
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مترمربع پیشرفت  500محوطه سازی :  –مترمربع  1100تکمیل مرکز جامع سالمت شهری شماره یک تکاب : مساحت زیربنا : 

از منابع  -2میلیون تومان  500میلیارد تومان مصوب با تخصیص  5/1از منابع استانی  -1:  1400اعتبارات سال  - %62فیزیکی : 

 میلیارد تومان.  5/3اعتبار موردنیاز :  –میلیون تومان  700میلیارد تومان مصوب با تخصیص  4/1محرومیت زدایی 

دانشگاه علوم پزشکی ضمن تعیین ،  از محل محرومیت زدایی میلیارد تومان به پروژه فوق 2/1: با توجه به تخصیص  مصوبه

توسط ساند. مابقی اعتبار مورد نیاز از محل محرومیت زدایی به اتمام بر 1401 شهریورتا  را پیمانکار جدید عملیات اجرایی پروژه

به  ) محرومیت زدایی( ضمنا تخصیص اعتبار پایگاه سالمت  شهید چمران تکاب خواهد شد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین 

 پروژه مذکور انتقال یابد.

 

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 شهریوراتمام پروژه تا 

 1401سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات

 دانشگاه علوم پزشکی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

10 

میلیارد تومان  250/4مترمربع ، از محل اعتبارات محرومیت زدایی  500مرکز جامع سالمت قره بالغ : مساحت زیربنا : 

 درصد نقدی  50اعتبار مصوب با تخصیص 

 تومانمیلیارد  5/7اعتبار مورد نیاز: 

مصوبه : دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیمان سپاری پروژه و آغاز عملیات اجرایی مبادرت نماید. مابقی اعتبار مورد 

 تامین خواهد شد. 1401نیاز در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

آغاز عملیات تا پایان 

 1401اردیبهشت 

اتمام عملیات اجرایی تا 

 1401فجر سال دهه 
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رفع معارض زمین با همکاری دادگستری، راه و : شامل تکاب قصات بیمارستان جدیداالحداثنوامشکالت و رفع 

تکمیل ساختمان سی  -در سایت بیمارستان انتقال سند جهت شروع پروژه های آتی دانشگاه وشهرداری  شهرسازی و

احداث پانسیون پزشک - مجاور بیمارستان از طریق راه و شهرسازیالحاق زمین  -تی اسکن بیمارستان و راه اندازی آن

 داروخانه سرپایی-

را معمول  ق الحا دستگاه های ذیربط شهرستان با هماهنگی فرمانداری اقدامات الزم در راستای رفع معارض زمین و مصوبه :

اعتبار مورد نیاز را از منابع ملی پیگیری  ضمن پیگیری موضوع فوق) رفع معارض و الحاق(  دانشگاه علوم پزشکی خواهند داشت.

 .و نسبت به رفع نواقصات و کمبودهای موجود اقدام نماید

 دانشگاه علوم پزشکی

 راه و شهرسازی

 دادگستری

 شهرداری

 فرمانداری

 1401سال 
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ظرف MRIو دودستگاه رادیولوژی و متخصص رادیولوژی  ،مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تامین دستگاه سونوگرافی 

 . مدت یکماه اقدام نماید
 دانشگاه علوم پزشکی

 
 یک ماه
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 جدید و مرکز فوریت های پزشکی مرکز بهداشت، در خصوص احداث خانه بهداشت 

 و احداث خانه بهداشت در روستای گزدره اقدام نماید. 23پزشکی نسبت به اخذ ماده دانشگاه علوم  -1-13مصوبه: 

 و احداث مرکز  بهداشت در روستای گره ناو اقدام نماید. 23دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اخذ ماده  -13-2

 رستان اقدام نماید .وم پزشکی نسبت به نیاز سنجی در خصوص نیاز به مرکز فوریتهای پزشکی در شهدانشگاه عل -13-3

 

 دانشگاه علوم پزشکی

 

اتمام تا  2-13و  13-1

 1401هفته دولت سال 

نیازسنجی تا دو  13-3

 ماه
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

 سازمان هالل احمر دستگاه اجرایی:

14 

 کلینیک تخصصی و داروخانه شبانه روزی هالل احمر ،در خصوص احداث پایگاه هالل احمر، اورژانس هوایی

مر نسبت به حراه و شهرسازی نسبت به احداث پایگاه هالل احمر در مسیر تخت سلیمان اقدام و سازمان هالل ا -1-14مصوبه:   

 تجهیز اقدام نماید.

به استقرار پایگاه اورژانس سازمان هالل احمر مطالعات الزم در خصوص پوشش اورژانس هوایی را انجام و نسبت  -14-2

 هوایی اقدام نماید.

سازمان هالل احمر نسبت به احداث کلینیک تخصصی و داروخانه شبانه روزی با اخذ مجوز الزم از دانشگاه علوم  -14-3

 .پزشکی اقدام نماید

 

 سازمان هالل احمر

 دانشگاه علوم پزشکی

 راه و شهرسازی

 1401پایان سال 

 فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میراث دستگاه اجرایی:
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کیلومتر ، عملیات زیرسازی اتمام یافته و آسفالت ریزی  4قره بالغ به طول  -زیرسازی و آسفالت راه دسترسی چملی گول

 میلیون تومان 500میلیارد تومان با تخصیص  8/2از محل اعتبارات استانی اعتبار مصوب . باقیمانده است

میلیون تومان دیگر) عالوه بر تخصیص  500نسبت به تخصیص  1400سال مالی مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان 

 تامین شود.  1401اقدام و مابقی اعتبار مورد نیاز در سال  قبلی(

 

 میراث فرهنگی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

بهره برداری از پروژه 

 1401دهه فجر 

16 

 

 میلیارد تومان 271/1:  ی(استان) 1400تکمیل و احداث خانه ترویج و آموزش صنایع دستی : اعتبار مصوب 

 میلیارد تومان 4اعتبار مورد نیاز:  -درصد 50، پیشرفت فیزیکی: میلیون تومان 300تخصیص : 

تخصیص دهد و باقیمانده  1400اعتبار مصوب را تا پایان سال مالی  %50مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 تامین گردد.  1401در سال  میلیارد تومان( 3) اعتبار مورد نیاز

 

 

 میراث فرهنگی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

عملیات تا  %50تکمیل 

و  1400پایان سال مالی 

باقیمانده برای سال 

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

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستگاه اجرایی:

17 

 

 ساماندهی آبگرم قینرجه

با عنوان پروژه های درآمدزایی به  دفتر روستایی استانداریتوسط   58از محل اعتبارات ماده میلیون تومان  500مبلغ مصوبه : 

 روستای قینرجه اختصاص و دهیاری عملیات اجرایی را با هماهنگی میراث فرهنگی انجام دهد. دهیاری

 

 میراث فرهنگی

دفتر امور روستایی و شوراهای 

 استانداری

 دهیاری قینرجه

 1401سال 

18 

 

 مرمت و حفاظت بناهای تاریخی تکاب

 تصویب و تامین گردد.  1401ی برای سال ده  میلیارد تومان از محل اعتبارات ملمصوبه : مبلغ 

 

 میراث فرهنگی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401سال 

19 

 

 تخت سلیمانآبگرم 

طرف میراث  و سپس از مصوبه: انتقال سند مالکیت توسط شرکت آب منطقه ای به نام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جهت بهره برداری تحویل و )با طی پروسه قانونی( طریق ترک تشریفات مناقصه به شهرداری تازه کند نصرت آباد  فرهنگی به

 واگذار گردد.

 

 میراث فرهنگی

 آب منطقه ای

 شهرداری تازه کند نصرت آباد

 دو ماه

20 
 لعه دورباش و ساختمان هالل احمرق

و ساختمان هالل احمر تکاب و واگذاری برای مشارکت در حفاظت و  مصوبه: تعیین تکلیف مالکیت پروژه های قلعه دورباش

   به بخش خصوصی یا اداره کل میراث فرهنگی 27ماده  بهره برداری از آن دو اثر تاریخی با سازوکار قانونی

 –فرمانداری  -هالل احمر استان

           سازمان مدیریت و برنامه ریزی

) بخش مشارکت های عمومی 

اداره کل میراث  -خصوصی( 

 فرهنگی گردشگری وصنایع دستی 

 

 

1401 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستگاه اجرایی:

21 

 مصوبه:

عدد به هنرمندان و توسعه صنعت گردشگری  2000میراث فرهنگی نسبت به ارائه تسهیالت ارزان قیمت به تعداد  اداره کل -21-1

 شهرستان اقدام نماید

غرفه خرید و ، میراث فرهنگی نسبت به ایجاد زنجیره میراث فرهنگی شهرستان به منظور ایجاد بازارچه  کل اداره -21-2

 تخصصی، تسهیالت ارزان قیمت اقدام نماید.فروش محصوالت صنایع دستی، آموزش 

 .میراث فرهنگی نسبت به تهیه طرح جامع گردشگری مربوط به شهرستان اقدام نماید کل اداره -21-3

میراث فرهنگی نسبت به برگزاری تورهای رسانه ملی و استانی به منظور پوشش کامل ظرفیت های گردشگری  کل اداره -21-4

 اقدام نمایدتخت سلیمان 

 میراث فرهنگی نسبت به بررسی، مطالعه و ایجاد بوتیک هتل در شهرستان تکاب اقدام نماید. کل اداره -21-5

  میلیارد تومان تسهیالت اعتباری تخصیص دهد 200میراث فرهنگی به جهت جذب سرمایه گذار مبلغ  کل اداره -21-6

وه فرآوری حمطالعات و بررسی نوع سنگ، میزان موجود و نمیراث فرهنگی و سازمان صمت نسبت به انجام  کل اداره -21-7

 سنگهای نیمه قیمتی منطقه به جهت ایجاد اشتغال و سودآوری شهرستان اقدام نمایند 

 میراث فرهنگی نسبت به احداث غرفه دائم صنایع دستی در شهرستان اقدام نماید. کل اداره -21-8

 

اداره کل میراث فرهنگی 

 -گردشگری وصنایع دستی

 فرمانداری شهرستان تکاب

 مستمر 21-1

 1401پایان سال  21-2

 ماه 3حداکثر  21-3

 ماه 3حداکثر  21-4

 ماه 3حداکثر  21-5

 مستمر 21-6

 ماه 3حداکثر  21-7

 ماه 3حداکثر  21-8

 ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

22 

استخر سرپوشیده تخت سلیمان شهر تکاب : با توجه به فرسودگی اتصاالت و تاسیسات موتورخانه ، عدم کارکرد سونای  -22-1

 خشک و استخر آب سرد و... نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

 نفری تکاب : نیاز به تعویض کف پوش سالن ، تعمیرات نما و... دارد. 2000سالن ورزشی  -22-2

ورزش و میلیارد تومان جهت تعمیر و تجهیز مراکز ورزشی شهرستان تکاب مورد نیاز می باشد.  12مبلغ  مصوبه: در مجموع

 .اقدام نمایدتامین  نسبت به از منابع ملی جوانان

 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

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

 ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

23 

 احداث چمن مصنوعی احمدآباد سفلی تخت سلیمان 

 

 مصوبه: ورزش و جوانان نسبت به پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی و عملیاتی نمودن پروژه اقدام نماید.

 

 1401دهه فجر سال  ورزش و جوانان

24 

 

تخصیص  –میلیارد تومان  74/1اعتبار مصوب :  –درصد  75سالن چند منظوره شریف آباد شهر تکاب : پیشرفت فیزیکی : 

 میلیارد تومان 2صدم ارزش افزوده ، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه  27: صفراز محل 

 1401تخصیص و مابقی در سال  1400 مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک میلیارد تومان تا پایان سال مالی

 تامین گردد و ورزش و جوانان عملیات باقیمانده را تکمیل و بهره برداری نماید.

 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401شهریور سال 

25 

 

 میلیون تومان 800اعتبار مورد نیاز  -احداث زمین چمن ورزشی تخت سلیمان

اینکه زمین مورد نیاز تامین شده است لذا ورزش و جوانان ضمن تامین اعتبار پروژه از منابع ملی مصوبه : با توجه به 

 یا استانی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.

 

 1401سال    ورزش و جوانان

26 

 

 احداث سالن ورزشی طبقاتی

میلیارد  10مترمربع و برآورد  800 مصوبه: اداره ورزش و جوانان نسبت به احداث سالن ورزشی طبقاتی با زیربنای

 استانی در سطح شهرستان تکاب اقدام نماید. %40ملی و  %60تومان با تامین اعتبار به صورت 

 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401سال 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

 شهرک صنعتی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

27 

هکتار با توجه به عدم همکاری مالکین  60تملک و خرید اراضی مجاور شهرک صنعتی تکاب جهت توسعه به مساحت 

 اراضی

فرمانداری، : تامین اعتبار تملک اراضی با شهرک صنعتی، اخذ رضایت مالکین توسط شهرک صنعتی با هماهنگی مصوبه

 جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

 شهرک صنعتی

 فرمانداری

 منابع طبیعی

 جهاد کشاورزی

 دو ماه

28 

 ایجاد شهرک صنعتی سنگ تکاب

مصوبه : مطالعات و بررسی جامع و ارائه طرح توجیهی صورت پذیرد و در صورت نیاز نسبت به فاز بندی کل زمین 

هکتار با هماهنگی فرمانداری  50هکتاری و اجرای فاز اول به مساحت  50فاز هکتار به سه  140تهیه شده به مساحت 

 و سازمان صمت و منابع طبیعی اقدام نماید

 شهرک صنعتی

 فرمانداری

 سازمان صمت

 منابع طبیعی

 روز 45

29 

 در خصوص زمینهای واگذار شده راکد در شهرک صنعتی

زمین های واگذار شده به سرمایه گذارانی که اهلیت نداشته و مصوبه: شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به تعیین تکلیف 

 ماه اقدام نماید. 6از لحاظ فعالیت تولیدی و اجرایی راکد می باشند در ظرف مدت 

 شهرک صنعتی

 فرمانداری

 

 ماه 6

 شرکت برق منطقه ای دستگاه اجرایی:

30 

بر   مگاوات 15مگاوات و  25ترانس به قدرت افزایش ظرفیت پست فوق توزیع تکاب: پست تکاب دارای دو دستگاه 

جهت پاسخگویی به مصارف صنعتی، متقاضیان جدید و کاهش  می باشد. کیلو ولت 63کیلو ولت و  132شبکه  روی دو

 کیلوولت دارد. 63مگاوات بر روی شبکه  15نیاز به افزایش ظرفیت ترانس خاموشی ها 

 مگاوات از محل اعتبارات ملی 30مگاوات به  15کیلوولت از  63مصوبه: افزایش ظرفیت ترانس 

 1401دهه فجر اتمام  برق منطقه ای
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات

 درصد( 97/99درصد جمعیت تحت پوشش روستایی:  -درصد 43/72خانوار  برخوردار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی:  20)جمعیت روستاهای باالی  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

31 

کیلومتر ، احداث ایستگاه  8انتقال بطول مترمکعب ، لوله گذاری خط  2000آبرسانی به مساکن مهر تکاب : احداث مخزن ذخیره 

 میلیون تومان  850میلیارد تومان با تخصیص  7/2)استانی( :  1400میلیارد تومان ، اعتبار مصوب سال  10اعتبار مورد نیاز  . پمپاژ

و مابقی اعتبار مورد نیاز در  تخصیص 1400مبلغ یک میلیارد تومان تا پایان سال مالی مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 تامین گردد. ) از محل اعتبارات تنش آبی(1401سال 

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1400ماهه اول سال  3

به مبلغ یک تخصیص 

باقیمانده  میلیارد تومان،

برای سال  اعتبار مورد نیاز

1401 

32 

 در روستای بابانظر یک حلقه چاه حفر شده است.زره شوران : روستایی  4 تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع 

اعتبار مورد نیاز  . دهنه چشمه 2کیلومتر ، تجهیز و نیرورسانی یک حلقه چاه ، بازسازی  13لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب 

احتساب  دوناعتبار مورد نیاز ب –میلیون تومان  900میلیارد تومان با تخصیص  5/4اعتبار مصوب )استانی( :  –میلیارد تومان  5/5: 

 میلیارد تومان 6/4تخصیص 

میلیارد تومان دیگر نیز  2/2تساب تخصیص قبلی مبلغ حبدون ا 1400مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پایان سال مالی  

مابقی  فاضالب چاه حفر شده را تجهیز و متناسب با تخصیص انجام یافته سایر عملیات پروژه را انجام دهد.و آب و  اختصاص داده

 تامین خواهد شد. 1401اعتبار مورد نیاز در سال 

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

و سایر  چاهتجهیز 

،  1401تا خرداد  عملیات

مانده تا عملیات باقی

 1401پایان سال 

33 

احداث  –ی تکاب )شامل روستاهای قینرجه ، بادخرید ، چیچکلو ، احمدآباد سفلی ، تاشه کبود( یروستا 5تامین آب آشامیدنی مجتمع 

لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب بطول  –احداث و نیرورسانی یک باب ایستگاه پمپاژ میانی  –مترمکعب  500مخزن ذخیره 

 .بازسازی یک دهنه چشمه –حلقه چاه  2حفر و نیرورسانی  –کیلومتر  10

اعتبار مورد نیاز  –میلیارد تومان  2/1تخصیص :  –میلیارد تومان  5/1اعتبار مصوب )استانی( :  –میلیارد تومان  6اعتبار مورد نیاز : 

 میلیارد تومان 8/4احتساب تخصیص :  بدون

باقیمانده  اقدام و عملیات اجرایی 1400تا پایان سال مالی  صد در صدمصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص 

 به اتمام برسد. آتیتا پایان سال   1401از محل اعتبارات استانی سال 

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

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

 آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

34 

 روستا به اتمام رسیده است. 11، عملیات اجرایی در تکاب یروستای 11تامین آب آشامیدنی مجتمع 

به  درصد نقد( 50)با تخصیص  میلیارد تومان اعتبار از محل محرومیت زدایی 5/50مصوبه : با توجه به تصویب مبلغ 

شهرستان به  یروستای محروم و دارای تنش آب 44منظور الحاق ه ب از سوی دیگر روستایی تکاب و 11طرح مجتمع 

س شورای شهرستان در مجل مردماز طریق شرکت آب و فاضالب ، نماینده  در این خصوصمقرر شد  ،مجتمع فوق

روستا به این پروژه  44هدف نهایی اضافه نمودن شایان ذکر است معمول گردد.  پیگیری الزم اسالمی تا حصول نتیجه

 می باشد.

 شرکت آب و فاضالب

در نماینده مردم شهرستان 

 مجلس شورای اسالمی

 

 ماه یک

35 

سامانه فاضالب مساکن مهر تکاب : برنامه ریزی الزم توسط شرکت آب و فاضالب در راستای خرید و راه اندازی یک 

 8واحد سیستم پکیج تصفیه خانه انجام شده که تحقق آن با احتساب هزینه های جانبی مستلزم صرف هزینه ای بالغ بر 

اعتبار مورد نیاز  –میلیون تومان  200تخصیص :  –یلیارد تومان م 4میلیارد تومان خواهد بود. اعتبار مصوب )استانی( : 

 میلیارد تومان 8/7احتساب تخصیص : دون ب

 توسط آب و فاضالب  پیگیری از اعتبارات ملیمصوبه : 

 

 شرکت آب و فاضالب

 

 1401پایان سال 

36 

 در خصوص فاضالب تخت سلیمان -36-1

 ماه صورت پذیرد. 3سلیمان ظرف مدت مطالعات الزم در خصوص فاضالب تخت مصوبه: 

 چشمه روستای آرپاچای در خصوص -36-2

 اقدام نماید. 1401مصوبه : شرکت آب و فاضالب نسبت به بهسازی چشمه آب روستای آرپاچای تا پایان خرداد 

 مترمکعبی روستای احمدآباد سفلی 350در خصوص اصالح شبکه و مخزن  -36-3

مترمکعبی روستای احمدآباد سفلی از  350داث مخزن حنسبت به اصالح شبکه و اتمام امصوبه: شرکت آب و فاضالب 

 ماه اقدام نماید. 3محل اعتبارات محرومیت زدائی ظرف 

 

 

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

 ماه 3حداکثر 
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 عمرانیمصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های 

تعداد پروژه های در دست اجرا  –روستا  41تعداد روستاهای گازدار :  –روستا  86خانوار :  20تعداد روستاهای باالی  –روستا  102تعداد کل روستاهای شهرستان تکاب : ) :شرکت گاز دستگاه اجرایی:

 روستا( 10تعداد روستاهای در دست مطالعه :  –روستا  36: 

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

37 

روستای دیگر در دهه  16و  1401روستا در هفته دولت  10روستا در حال اجرا می باشد که از این تعداد  36عملیات گاز رسانی به 

 به بهره برداری خواهد رسید. 1401فجر 

به بهره  1402روستا در شهریور  10و  1401دهه فجر روستا در  6در حال پیمان سپاری می باشد که از این تعداد نیز روستا  16

 برداری خواهد رسید.

پروژه  مصوبه : مشکل اصلی عدم اتمام و بهره برداری از پروژه های در حال اجرای گازرسانی مربوط به معارضین واقع در مسیر

شرکت گاز با   در این راستا که باشد از جمله اشخاص حقیقی ، راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل می ها،

هیچ روستای بدون  1402ری و حل و فصل مشکل مبادرت نماید و تا پایان سال هماهنگی فرمانداری شهرستان ، نسبت به پیگی

 برخورداری از نعمت گاز نداشته باشیم.

 شرکت گاز

 فرمانداری

 راهداری

شرکت ساخت و توسعه 

 زیربناهای حمل و نقل

 ماه یک

  بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

38 

 

امین آباد ، حاجی بابای علیا ، ترمکچی )درصورت  ،بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان() قینرجه تکمیل و اجرای طرح هادی روستاهای

 میلیارد تومان  8/9 ) برای سه روستا به جز قینرجه(اتمام عملیات علمک گذاری( ، اعتبار مورد نیاز

 میلیارد تومان  5/4 )ملی(ترمکچی –میلیارد تومان  8/1 )ملی(حاجی بابای علیا –میلیارد تومان  5/3 )ملی(امین آباد

 پیگیری موضوع تامین اعتبار از منابع ملی توسط فرمانداری و بنیاد مسکن: )ملی(قینرجه

ضمن تعیین تکلیف موضوع علمک گذاری در روستای ترمکچی با شرکت گاز ، نسبت به پیگیری تخصیص  بنیاد مسکن مصوبه :

 جهت تکمیل و اجرای پروژه های فوق الذکر اقدام نماید.و استانی اعتبار از منابع ملی 

 

 بنیاد مسکن

 شرکت گاز

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تعیین تکلیف علمک 

گذاری روستای ترمکچی 

 ،هفته دوظرف مدت 

و اتمام در  ها اجرای پروژه

 1401سال 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

 بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

39 

 میلیون تومان 540شوران ، انگورد با اعتبار مورد نیاز روستای شهرستان شامل : چوپلو ، قره بالغ ، زره  4بازنگری طرح هادی در 

: بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز جهت بازنگری طرح هادی روستاهای فوق را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری و  مصوبه 

 عملیاتی نماید.  1401پروژه را در سال 

 بنیاد مسکن

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401 شهریور

40 

 واگذاری زمین جهت الحاق به محدوده در روستای حاجی بابای سفلی

نظر جهت الحاق به محدوده ، تاکنون از طرف راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار نشده  مصوبه : با توجه به اینکه زمین مورد

 فصل گردد.هفته حل و  2است لذا مقرر گردید مشکل فی ما بین بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در این خصوص ظرف مدت 

 بنیاد مسکن

 راه و شهرسازی
 هفته دو

41 

 احمدآباد طرح هادی روستاهای آغ اتاق، آرپاچای و

 بنیاد مسکن .اقدام نماید 1401مصوبه : بنیاد مسکن نسبت به انجام مطالعات طرح هادی و اجرای آن تا پایان سال  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401پایان سال 

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

42 

در حال حاضر بصورت فرعی بوده و با توجه به حجم  کهمطالعه و ساماندهی ورودی تکاب از سمت بیجار  -42-1

 کیلومتر از آن به راه اصلی درجه یک تبدیل شود. 3ترافیک باید 

ساماندهی ورودی شهرستان تکاب از سمت شاهین دژ که بعنوان راه ارتباطی به مرکز استان می باشد.  -42-2

 گردد. می جاده ای روان سازی ترافیک و کاهش مخاطرات و حوادثموجب ساماندهی آن 

در سال میلیارد تومان  یکسازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ جهت مطالعه ورودی شهر از سمت بیجار، مصوبه : 

برای  را میلیارد تومان 10مبلغ راه و شهرسازی جهت ساماندهی ورودی شهر از سمت شاهین دژ،  تامین نماید. 1401

 پیگیری نماید. از منابع ملی  1401سال 

 

 راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401سال 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

43 

 75طول مسیر پروژه :  – (اعتبار پروژه از منابع ملی )شاهین دژ : تبدیل راه فرعی به راه اصلی درجه یک ، –محور تکاب 

میلیارد تومان  70کیلومتر با اعتبار  10در دست اجرا :  عملیات  –کیلومتر  7طول اجرا شده از سمت تکاب :  –کیلومتر 

 15: در دست مناقصه - میلیارد تومان )پیمانکار فعال( 5/17کیلومتر با اعتبار  5/2طول  به پل سانجود : –)پیمانکار فعال( 

 کیلومتر

   1401در سال و اجرای پروژه در قسمت های باقیمانده  مصوبه: پیگیری تامین اعتبار از منابع ملی 

 راه و شهرسازی

 10کیلومتر از  5/2اتمام 

در حال اجرا تا کیلومتر 

 1401شهریور 

44 

 مصوبه:

 ماه 3حداکثر  شهرسازی راه و راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف زمینهای رزمندگان شهرستان تکاب اقدام نماید

طول کل راههای اصلی و  –کیلومتر  362طول کل راههای روستایی شهرستان :  –کیلومتر  481طول کل راههای شهرستان تکاب :  :راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اجرایی:

 84درصد برخورداری از نظر جمعیت روستایی :  –درصد  64روستا آسفالته می باشد. درصد برخورداری از نظر تعداد روستا :  53خانوار، راه  20روستای باالی  82از  –کیلومتر  119فرعی : 

 درصد

45 

 2راه روستایی آسمان بالغی :  -1 :کیلومتر  7/27طول کل پروژه های راه روستایی در حال اجرا در شهرستان تکاب  

راه روستایی عرب شاه شریف  -4کیلومتر  5راه روستایی گوی آغاج :  -3کیلومتر  7راه روستایی چهارطاق :  -2کیلومتر 

 کیلومتر  7/6محور راه روستایی یهرلو ، گوه گوله و فیض آباد :  -5کیلومتر  7ه : عقل یکندی آ

میلیارد تومان  9/3میلیارد تومان با تخصیص  9/14( : 10-1بع راههای روستایی )جدول اعتبارات شهرستان تکاب از منا 

میلیارد تومان ، جمع  34/18جمع کل اعتبار مصوب :  میلیارد تومان، 98/1با تخصیص  44/3اعتبارات محرومیت زدایی:  ،

 میلیارد تومان 88/5کل تخصیص : 

آسفالت  ،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی میلیارد تومان عالوه بر تخصیص های قبلی 2/4تخصیص مبلغ مصوبه : 

 اجرا و آسفالت خواهد شد. 1401و باقیمانده تا پایان سال  تا پایان مرداد ماهکیلومتر  16

 

راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

مرداد سال  کیلومتر  16

، باقیمانده تا پایان  1401

 1401سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات

 راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اجرایی:

46 

 

 6کرفتو : بطول  –علی آباد  –محور نخود دره  -2کیلومتر  85/2کندی : بطول  نبی –محور قیزقاپان  -1های روستایی :  آسفالت راه

 .پروژه پیمان سپاری شده است. کیلومتر 45/10کیلومتر ، جمعاً بطول  6/1محور قینرجه : بطول  -3کیلومتر 

  مبادرت نماید.  1401کیلومتر تا شهریور  5و آسفالت  راهداری و حمل نقل جاده ای نسبت به آغاز عملیات اجرایی مصوبه :  

جاده  راهداری و حمل و نقل

 ای

کیلومتر تا  5آسفالت 

، مابقی تا 1401شهریور 

 1401پایان 

47 

 

مند عملیات خاکبرداری سنگی به میزان نیاز با عنایت به اینکه کیلومتر ،7/0اصالح راه روستای اغول بیک : طول مسیر : 

 275/1: 1400 استانی اعتبار مصوب برآورد شده است. میلیارد تومان 5 ،اعتبار مورد نیاز متر مکعب دارد لذا  65000

 تخصیص : صفر -میلیاردتومان

به اتمام  1401راهداری و حمل نقل جاده ای با تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی پروژه را تا پایان سال  مصوبه : 

 برساند.

راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401 پایان سال 

48 

کیلومتر ، محل تامین اعتبار از منابع ملی و استانی   16طول مسیر : –شاهین دژ  –لکه گیری و روکش آسفالت محور تکاب 

میلیارد  3میلیارد با تخصیص  10اعتبارات استانی:  – میلیارد تومان با تخصیص صد درصد 8:  می باشد. اعتبارات ملی

 تومان

اتمام و باقیمانده  1401کیلومتر از محور تا شهریور  8آسفالت اجرا شده است، عملیات با توجه به اینکه الیه اول مصوبه : 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص الزم را اعمال خواهد نمود. به بهره برداری برسد. 1401در دهه فجر 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

کیلومتر تا شهریور  8

و باقیمانده تا دهه  1401

 1401فجر 

49 

 کیلومتر ، محل تامین اعتبار : ملی و استانی8دندی : طول مسیر :  –تخت سلیمان  -لکه گیری و روکش آسفالت تکاب

 1401کیلومتر از مسیر را تا شهریور  5/2راهداری و حمل و نقل جاده ای ضمن پیگیری تامین اعتبار الزم، مصوبه : 

 نماید.آسفالت 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

کیلومتر تا  5/2آسفال 

 1401شهریور 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات
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 راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اجرایی:

 ردیف ردیف ردیف ردیف

50 

مترمربع اهدا شده  1000دندی( : زمین مورد نیاز به مساحت  –در محل سه راهی بابانظر )محور تکاب  خانهاحداث راهدار

 است.

معمول و راهداری و حمل و نقل را  فرمانداری شهرستان هماهنگی الزم جهت انتقال سند به نام راهداری مصوبه : 

 نسبت به احداث راهدارخانه در محل مذکور اقدام نماید. راهداری کشور جاده ای با پیگیری تامین اعتبار از سازمان

 و حمل و نقل جاده ایراهداری 

 فرمانداری
 ماه سه

51 

نواقصات در حال حاضر غیرفعال می باشد. مالکیت آن با فرمانداری و  وجود دلیله کارخانه آسفالت امین آباد : کارخانه ب

 بهره برداری از آن با راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

 مصوبه : تعیین تکلیف نهایی کارخانه آسفالت توسط متولیان ذیربط

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 فرمانداری
 ماه یک

52 

 میلیارد تومانیک خط کشی محورهای مواصالتی تکاب : با اعتبار مورد نیاز 

 تامین و راهداری اقدام نماید. 1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را در سال مصوبه : 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401شهریور سال 

53 

 و ماشین آالت راهداری تکاببهسازی تجهیزات 

تخصیص  1400تا پایان سال مالی  در صد اعتبار مصوب را صد ین منظوررای اب مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 دهد.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1400پایان سال مالی 

54 

: نظر به اینکه ماشین آالت سنگین معادن شهرستان از محورهای ارتباطی تردد نموده و به تبع این امر موجب  مصوبه

بروز خسارات عمده به این محورها می شوند لذا  مقرر شد به منظور تخصیص یک درصد از محل درآمد معادن فوق 

حمل و نقل جاده ای موضوع را از مبادی قانونی کیلومتر از راههای روستایی شهرستان، راهداری و  100جهت ترمیم 

 پیگیری و تخصیص فوق را محقق نماید.

 دو ماه و حمل و نقل جاده ایراهداری 

 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات
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 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

55 

کیلومتر آن در  55کیلومتر آن در استان آذربایجان غربی و  45که  بودهکیلومتر  100دندی بطول  –پروژه بهسازی تکاب 

تاریخ شروع عملیات  –متر  60/11متر به  6ارتقای عرض جاده از  –کیلومتر  25استان زنجان می باشد. طول قطعه اول : 

مبلغ هزینه شده  –درصد  6/13پیشرفت کل :  –درصد  12پیشرفت ریالی :  –سال(  3)مدت پیمان  10/11/1397: 

 میلیارد تومان  15:  1400اعتبار مصوب سال  -میلیارد تومان  120اعتبار مورد نیاز :  –میلیارد تومان  20تاکنون : 

بطول  5تا  6/1آسفالت از کیلومتر  -2کیلومتر اول  14فنی در خاکبرداری و خاکریزی و ابنیه  -1عملیات انجام یافته :  

 دستگاه پل آبرو  48دستگاه پل خاص و  5احداث  -3متر  4کیلومتر و در عرض  5/3

مشکالت و موانع : عدم نقدینگی ، جابجایی لوله های گاز ، لوله های آبیاری تحت فشار ، فیبر نوری و تیرهای برق متعلق 

 نبه معدن زره شورا

پیگیری  -2انتقال مدیریت پروژه از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل زنجان به آذربایجان غربی  -1:  اتمصوب

اتمام و به بهر برداری برسد باقیمانده تا  1401کیلومتر از مسیر تا شهریور  12) تامین اعتبار از منابع ملی و اجرا و تکمیل عملیات

های خدمات رسان جهت حل مشکل  هماهنگی شرکت ساخت و توسعه با فرمانداری و دستگاه -3 عملیاتی شود( 1402شهریور 

 تداخل تاسیسات زیربنایی با پروژه

شرکت ساخت و توسعه 

 زیربناهای حمل و نقل

های  فرمانداری و دستگاه

 خدمات رسان

انتقال مدیریت به آذربایجان  -1

تامین  -2ماه  دوغربی ظرف 

اعتبار از منابع ملی و تکمیل 

کیلومتر تا شهریور  12 )عملیات

 ( 1402باقیمانده تا شهریور  1401

حل مشکل تداخل تاسیسات  -3

 ماه دوزیربنایی ظرف 

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

56 
 جهاد کشاورزی مصوبه : تکمیل شبکه های فرعی پایاب سد ساروق 

 
 1401دهه فجر سال     

57 
 کیلومتر با استفاده از مصالح مازاد باقیمانده از سد ساروق 17اجرای عملیات لوله گذاری در سطح روستاهای تابعه شهرستان بطول 

 مصوبه : صدور مجوز استفاده از لوله و اتصاالت مازاد باقیمانده از طرح سد ساروق و اجرای پروژه توسط جهاد کشاورزی

 جهاد کشاورزی

 های نظارتی دستگاهشورای 

تکمیل و اتمام عملیات 

 1401تا پایان سال 

58 
 :همصوب

 د نگاری زمین های کشاورزی شهرستانتهیه نقشه کاداستر و ح

 

 جهاد کشاورزی
 شش ماه

 

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در حوزه پروژه های عمرانی
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 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

59 
 مصوبه: 

 تن نهاده های دامی به سهمیه شهرستان اقدام نماید 500سازمان جهاد کشاورزی نسبت به افزایش 
 یک ماه جهاد کشاورزی

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

60 

هکتار از اراضی واقع در پایاب سد ساروق توسط جهاد کشاورزی  1240پایاب سد ساروق : شبکه آبیاری تحت فشار در 

 ل(قاجرا شده است. )شامل روستاهای قراقیه ، امین آباد ، آالس

 

تکمیل شبکه های اصلی توسط  -2 ساروق سد واقع در پایاباراضی هکتار از 812 تخصیص حق آبه  -1مصوبه : 

  ) از محل اعتبارات ملی(میلیارد تومان 90شرکت آب منطقه ای با اعتبار مورد نیاز 

 

 شرکت آب منطقه ای

 
 1402تا پایان سال 

61 
صدور مجوز تخصیص آب از منابع آبهای  -2پیگیری تعیین سهم شهرستان از تخصیص آب حوزه سفید رود  -1مصوبه: 

 زیرزمینی جهت اجرای طرح های مرتبط با حوزه کشاورزی با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار در منطقه. 
 ماه سه شرکت آب منطقه ای

62 

: آغ دره ، نصرت آباد ، درویش دشت ، بابانظر با اعتبار مورد نیاز یک میلیارد  شامل  الیروبی مسیل ها و نقاط حادثه خیز

 تومان

مبلغ اعتبار مورد نیاز را تامین نماید. شرکت آب منطقه ای  1401مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال 

 نیز موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

 شرکت آب منطقه ای

مدیریت و برنامه سازمان 

 ریزی

 1401تا پایان سال 

63 

 سد عرب شاه گروس، فاز یک مطالعات انجام یافته است. 2فاز  انجام مطالعات

توسط  1401میلیارد تومان برای سال  3آب منطقه ای و تامین اعتبار به مبلغ  توسط شرکت 23اخذ مجوز ماده  مصوبه:

 مدیریت و برنامه ریزی سازمان

 

 منطقه ایشرکت آب 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401تا پایان سال 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات
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 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

64 

باال دست سد مذکور، جهت ارتباط بین مزارع و راه های احداث پل ارتباطی در انتهای مسیر جاده خاکی سد ساروق و 

 میلیارد تومان 4اعتبار مورد نیاز  گوگردچی -طومار کندی -روستایی فاقلو

  و شروع عملیات اجرایی 1401و پیگیری تامین اعتبار در سال  23: اخذ مجوز ماده مصوب

 

 شرکت آب منطقه ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401سال 

 منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاه اجرایی:

65 

میلیارد تومان مصوب شده است. از این مبلغ  18/5اجرای طرح آبخیزداری قورخولو : از محل اعتبارات محرومیت زدایی مبلغ  -65-1

 درصد بصورت نقد به حساب سازمان جنگل ها و مراتع کشور واریز گردیده است. 50

 روستاهای جداقیه،آغ دره، آرپاچای و آغ اتاق اجرای طرح آبخیزداری -65-2

 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان موضوع مبادله موافقت نامه فی ما بین سازمان  1-65در خصوص بند مصوبه : 

ا پیگیری و طرح را عملیاتی نماید و در جنگل ها و مراتع کشور با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای پروژه فوق ر

 منابع طبیعی نسبت به انجام مطالعات مربوط به طرح آبخیزداری روستاهای مذکور اقدام نماید 2-65خصوص بند 

 سه ماه منابع طبیعی و آبخیزداری

66 
 

 میلیون تومان 550اجرای سد آبخیزداری زیر حوزه عرب شاه گروس با اعتبار مورد نیاز 

 تامین و منابع طبیعی پروژه را عملیاتی نماید. 1401برای سال مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار فوق را 

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401شهریور 

67 

هکتار با اعتبار مورد  1000اجرای عملیات بهبود و اصالح مراتع شامل کپه کاری ، بذرپاشی ، قرق و... در سطح  -67-1

 میلیون تومان 200نیاز به مبلغ 

 میلیون تومان 100ساماندهی چرای دام و کنترل پروانه چرا در سطح مراتع با اعتبار مورد نیاز  -67-2

 ریزی اعتبارات مورد نیاز را تامین و پروژه عملیاتی شود.مصوبه : سازمان مدیریت و برنامه 

 منابع طبیعی و آبخیزداری

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401پایان سال 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات

 منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاه اجرایی:
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68 

 در خصوص حل مشکالت مردم منطقه  -68-1

مصوبه: مدیرکل منابع طبیعی به همراه تیم مدیریتی در شهرستان تکاب مستقر و نسبت به حل مشکالت مردم در حیطه 

 وظایف اقدام نماید.
 در خصوص پارک جنگلی شهرتکاب -68-2

تجهیز جهت استفاده عموم به مصوبه: پارک جنگلی شهر تکاب طی قرارداد یا مجوزی به منظور آماده سازی و 

 شهرداری تکاب واگذار گردد.

 

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 شهرداری تکاب

 یک ماه 1-68بند 

 3حداکثر  2-68بند 

 ماه

 کالس توسط نوسازی در شهرستان تکاب در حال اجرا می باشد. 30کالس به صورت خیرساز و  100در حال حاضر  نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس: دستگاه اجرایی:

69 
کالس  12مدرسه در قالب  4مصوبه : استانداردسازی سیستم گرمایشی کلیه مدارس و کالس های غیراستاندارد شامل 

 نفر دانش آموز با تامین اعتبار از منابع ملی 150درس با 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401اردیبهشت 

70 

درصد  85پیشرفت فیزیکی :  –مترمربع  93مساحت :  –کالسه روستای قوشابالغ تکاب )ملی(  2اتمام مدرسه  -70-1

 میلیون تومان 500اعتبار مورد نیاز :  –میلیارد تومان  3/1اعتبار هزینه شده : 

 اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژهمصوبه : پیگیری تامین و تخصیص 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401شهریور  -61-1

درصد  50پیشرفت فیزیکی :  –مترمربع  135مساحت :  –کالسه روستای چوپلو )ملی(  2اتمام پروژه مدرسه  -70-2

 میلیون تومان 700اعتبار مورد نیاز :  –میلیون تومان  730اعتبار هزینه شده : 

 مصوبه : پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژه

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401شهریور  -61-2

پیشرفت فیزیکی  –مترمربع  139مساحت :  –کالسه روستای قره بوالغ )ملی(  3اتمام پروژه احداث مدرسه  -70-3

 میلیارد تومان 7/1اعتبار مورد نیاز :  –میلیارد تومان  1اعتبار هزینه شده :  -درصد  70: 

 مصوبه : پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از منابع ملی و اتمام پروژه

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 1401دهه فجر  -61-3

پیشرفت  –مترمربع  135مساحت :  –کالسه روستای آی قلعه سی )استانی(  3اتمام پروژه احداث مدرسه  -70-4

:  1400تخصیص  –میلیارد تومان  6/1اعتبار مورد نیاز :  –میلیون تومان  660اعتبار هزینه شده :  -درصد  70فیزیکی : 

 صفر

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

مدارس و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

دهه فجر سال  -61-4

1401 
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و تامین اعتبار و  1400برنامه ریزی تا پایان سال مالی مصوبه : تخصیص اعتبار مناسب توسط سازمان مدیریت و 

 1401باقیمانده عملیات تا دهه فجر سال 

پیشرفت فیزیکی  –مترمربع  93مساحت :  –کالسه روستای چراغ تپه )استانی(  2اتمام پروژه احداث مدرسه  -70-5

 : صفر 1400تخصیص  –میلیون تومان  800اعتبار مورد نیاز :  –میلیون تومان  250اعتبار هزینه شده :  -درصد  70: 

 

 میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتمام پروژه 500مصوبه : تخصیص 

 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

سازمان مدیریت و مدارس و 

 برنامه ریزی

 1401شهریور  -61-5

71 

 36کالس درس در روستای حسن آباد با تعداد  3نفر دانش آموز به تعداد یک مدرسه با  20حذف مدارس کانکسی باالی 

 نفر دانش آموز

 منابع ملی و تکمیل و اتمام پروژه مصوبه : پیگیری تامین و تخصیص اعتبار از

 

تجهیز نوسازی ، توسعه و 

 مدارس
 1401دهه فجر 

72 
نوسازی مدارس مبلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبارات نوسازی مدارس نسبت به تجهیز مدارس کم  مصوبه:

 برخوردار شهرستان اقدام نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس
 ماه 3حداکثر 

 آموزش و پرورش دستگاه اجرایی:

73 
 روستای احمدآباد سفلی  -2مرکز بخش تخت سلیمان  -1تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی دانش آموزی : 

 اعتبار مورد نیاز یک میلیارد تومان

 اقدام نماید. 1401مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبار برای سال 

 1401شهریور  آموزش و پرورش

74 

 

مصوبه: آموزش و پرورش با هماهنگی فرمانداری شهرستان نسبت به شناسایی و بررسی محل احداث یک سالن 

و اجرا طی  23اقدام و مراحل مربوط به اخذ ماده و یک باب کالس تربیت بدنی ورزشی و یک زمین چمن مصنوعی 

 گردد.

 

 آموزش و پرورش

 فرمانداری 

 نوسازی مدارس

 ورزش و جوانان

 1401سال پایان 

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در  مصوبات
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 فرهنگ و ارشاد اسالمی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

75 
و ارشاد  مترمربع در حیاط فرهنگ 300مصوبه: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به احداث نگارخانه به مساحت 

 اسالمی شهرستان از محل اعتبارات استانی اقدام نماید

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان مدیریت و برنامه 

  ریزی

 راه و شهرسازی

 1401سال  دهه فجر

 شهرداری تکاب و شهرداری تازه کند نصرت آباد دستگاه اجرایی:

76 
فعلی دفن زباله مشکالت و تبعات جدی بهداشتی و  مصوبه : سایت پسماند شهرداری تکاب، با توجه به اینکه محل

لذا مقرر شد شهرداری تکاب نسبت به پیگیری و طی مراحل مطالعات و مکان یابی  ،اجتماعی را به دنبال داشته است

 جدید سایت پسماند و همچنین اخذ تسهیالت قانونی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نماید.

 سه ماه شهرداری تکاب

77 

 

متری بصورت بلوار ، صرفاً یک الین از مسیر  45عرض  –کیلومتر  7شاهین دژ : طول مسیر  –بیجار  –کمربندی تکاب 

 اجرا شده است. در الین دیگر بدلیل وجود اشخاص حقیقی معارض امکان اجرای عملیات میسر نگشته است.

جلسه ای به صورت ویدئو  برای معارضین تعیین و تهاتر نماید.مصوبه : راه و شهرسازی و منابع طبیعی زمین معوض 

 کنفرانس توسط معاون عمرانی استانداری با مدیرکل منابع طبیعی ، راه و شهرسازی و شهرداری تکاب برگزار و 

 شهرداری موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

 

 شهرداری تکاب

 راه و شهرسازی

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 معاون عمرانی استانداری

 شش ماه

78 

 

مصوبه : حل و فصل مشکل اخذ مجوز برداشت از معدن) شناسایی شده( برای تامین مصالح شن و ماسه مورد نیاز جهت 

 اجرای پروژه های شهرداری.

 

 شهرداری تکاب

 صمت

 استانداری

 دو ماه

 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان تکاب در مصوبات 
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 شهرداری تکاب و شهرداری تازه کند نصرت آباد دستگاه اجرایی:

79 

 در خصوص تغییر نام شهر تازه کند نصرت آباد -79-1

مصوبه: دفتر امور شهری نسبت به انجام مکاتبات و پیگیری موضوع تغییر نام شهر تازه کند نصرت آباد به شهر تخت 

 سلیمان اقدام نماید.

 در خصوص احداث ایستگاه آتش نشانی در شهر تازه کند نصرت آباد -79-2

 مصوبه: شهرداری تازه کند نصرت آباد از محل اعتبارات استانی نسبت به احداث ایستگاه آتش نشانی اقدام نماید.

تازه کند نصرت شهرداری 

 آباد

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 دفتر امور شهری استانداری

 ماه 3حداکثر  1-79بند 

تا پایان سال  2-79بند 

1401 

80 

 

مصوبه: به هر یک از شهرداری های تکاب و تازه کند نصرت آباد مبلغ یک میلیارد تومان از طریق سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان تخصیص و با هماهنگی فرمانداری تکاب هزینه گردد.

 شهرداری تکاب 

 شهرداری تازه کند نصرت آباد

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

 فرمانداری تکاب

 

 یکماه
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 مصوبات پیشنهادی حوزه اقتصادی برای سفر استاندار محترم آذربایجان غربی  به شهرستان تکاب

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

81 

واحد )شامل واحد  17، برای 1400سال قانون بودجه  18طرح موضوع : درخواست تسهیالت از منابع بند الف تبصره 

تولید شن و ماسه، شرکت پالتار دوخت خزر، شرکت امید کاغذ،  19سنگبری راکد   آقای غالمرضا عرب، شرکت تعاونی 

آجر ماشینی عزت ا... قاسملوی ، فایبرگالس میرزایی و کارگاه خیاطی بابانژاد، شرکت پاکان سلولز آقای بشیر فریدی، 

طال و جواهر بیستون، واحد تولید آسفالت و شن و ماسه آقای بهرام وزیری، کارخانه رنگرزی صنعتی  3671شرکت تعاونی 

آقای محمد تقی خدمتی، کارگاه تولید مصنوعات زینتی و طالجات آقای مسیحا ناجی، کارگاه تولید بتن آماده آقای علیرضا 

ان سنگ آذرگشسب آقای سامان ناظمی، سنگبری زمانی، قاسمی، واحد تولید پروفیل آقای علیرضا الهیاری، شرکت سام

 کارخانه آسفالت و تأسیسات شن و ماسه آریا

 مصوبه پیشنهادی:

مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه بهین یاب، از محل اعتبارات بند الف  

 دارد. اقدام الزم را معمول 1400قانون بودجه سال  18تبصره 

 ماه 3 صمت

82 

 طرح موضوع: درخواست شرکت پیشتازان کانی کاران در ارتباط با تأمین خاک مورد نیاز بعنوان ماده اولیه کارخانه.

این کارخانه با استفاده از خاک معدن طال اقدام به استحصال طال می نماید و در حال حاضر خاک مورد نیاز خود را از  

سمنان، ساوه و سردشت تأمین می کند. همین امر باعث افزایش هزینه های تأمین ماده اولیه مورد نیاز کارخانه گردیده 

 وان برق مصرفی واحد تولیدی میباشد.است. در ضمن مشکل دیگرکارخانه پایین بودن ت

 مصوبه پیشنهادی:

مقرر گردید، اداره کل صنعت، معدن و تجارت اقدامات الزم جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز از معادن منطقه را معمول 

 داشته و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

در ارتباط با افزایش توان برق مصرفی نیز مقرر گردید، شرکت توزیع برق استان ضمن بررسی موضوع، با نظر مساعد،  

 اقدام الزم را معمول نماید.

 صمت

 

 شرکت برق

 ماه 3
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طرح موضوع: شرکت امید کاغذ از واحدهای فعال در زمینه تولید کاغذهای مورد مصرف در کارتن سازی جهت نوسازی 

 خط تولید خود، درخواست اجازه واردات ماشینهای استوک )دست دوم( را دارد.

 :مصوبه پیشنهادی

مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری های الزم جهت  اخذ مجوز واردات مذکور را ازدستگاه های ملی 

 ذیربط معمول دارد.

 ماه 2 صمت

84 

 الهیاری مالک واحد تولیدی پروفیل مبنی بر دریافت زمین از شهرک صنعتی تکابطرح موضوع: درخواست آقای علیرضا 

 مصوبه پیشنهادی:

 مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی اقدام مساعد الزم را در چارچوب مقررات معمول دارد.

 

 شهرک های صنعتی
 ماه 3

85 

ارتباط با زمین واحد تولیدی واقع در  طرح موضوع: درخواست شرکت افشار صنعت غرب از شرکت شهرکهای صنعتی در 

 شهرک صنعتی شهرستان تکاب.

با توجه به ورود مرجع قضایی و صدور رای خلع ید سرمایه گذار، مقررگردید شهرک صنعتی پس از مصوبه پیشنهادی: 

 انجام مراحل فسخ، نسبت به واگذاری مجدد زمین در چارچوب مقررات به ایشان اقدام نماید.

 ماه 2 تیشهرک های صنع

86 

طرح موضوع: با توجه به وجود دو معدن طال در شهرستان تکاب از جمله معدن طالی زره شوران و آق دره ؛ مطالبات 

 مردمی در شهرستان درخصوص ایجاد شهرک تخصصی طال و جواهر )صنایع پایین دستی طال(

منابع طبیعی، اراضی قابل ارائه برای ایجاد مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان از اداره کل مصوبه پیشنهادی: 

شهرک تخصصی صنایع طال و جواهر را استعالم و پس از مشخص شدن اراضی مذکور، مطالعات خود را شروع و 

 اقدامات الزم را معمول دارد.

 ماه 6 شهرک های صنعتی

87 

 ی تزئینی در شهرستان تکابطرح موضوع: ایجاد شهرک تخصصی فرآوری سنگ با توجه به وجود معادن غنی سنگها
 

را ایجاد شهرک تخصصی فرآوری سنگ مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی مطالعات الزم جهت مصوبه پیشنهادی: 

 انجام و الزامات مورد نیاز را بررسی و اعالم نماید.

 

 ماه 6 شهرک های صنعتی
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 زعفران و توت فرنگی(طرح موضوع: مشکالت مربوط به گلخانه خانم ندا مختاری )کشت 
 

با عنایت به طرح موضوع در دهمین جلسه کمیته نظارت بر اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال مصوبه پیشنهادی: 

درجهت حمایت از واحدهای گلخانه ای مقرر گردید نسبت به اعطای فرصت دو ماهه )تا پایان اردیبهشت ماه  1400

تسهیالت دریافتی اقدام گردد. پس از اتمام فرصت اعطایی، بانک بر اساس مقررات ( جهت شروع پرداخت اقساط 1401

 اقدام خواهد نمود.

در ضمن شرکت شهرک های کشاورزی نسبت به تغییر پروانه بهره برداری طرح به کشت گلخانه ای زعفران و توت 

رزی جهت بررسی و اقدام ارسال فرنگی )به صورت مجزا( اقدام مساعد معمول داشته و سپس نتیجه به بانک کشاو

 گردد.

جهاد کشاورزی)شرکت 

 شهرک های کشاورزی(

 و

 بانک کشاورزی

 ماه 2
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واحد ) شامل طرح پرورش قارچ       خانم  2، برای 1400قانون بودجه سال  18درخواست تسهیالت از منابع بند الف تبصره 

 حیاتی( رأسی آقای مقصود 1000فاطمه حسینی و طرح پرورش دام سبک 

 

مقرر گردید پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا و معرفی نامبردگان از طرف سازمان جهاد مصوبه پیشنهادی: 

کشاورزی و ارائه مدارک مورد نیاز، صندوق کارآفرینی امید در رابطه با تسهیالت خانم حسینی و بانک کشاورزی در 

 را الزم را معمول دارند. رابطه با تسهیالت آقای حیاتی، بررسی و اقدام

 جهاد کشاورزی

 صندوق کارآفرینی امید

 بانک کشاورزی

 ماه 3

90 

سپیدنور تخت سلیمان )آقای منوچهر آقایی(  67طرح موضوع : درخواست تامین شکرمورد نیاز کارخانه قند ریزی تعاونی 

 توسط کارخانجات قند و شکر استان

 

کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان درخصوص تامین شکر به میزان مصوبه پیشنهادی : مقرر گردید جهاد 

 مورد نیاز با قیمت مصوب از طریق کارخانجات تولید قند و شکر استان اقدام مساعد بعمل آورند.

 جهاد کشاورزی 

 غله و خدمات بازرگانی 
 ماه 2

91 
سپید نور  67زنبور عسل آقای یداهلل قدسی و تعاونی واحد ) شامل کارگاه تولیدی کندوی  2درخواست تسهیالت برای 

 تخت سلیمان تولیدکننده قند کله و شکسته(
 ماه 3 تعاون کار و رفاه اجتماعی
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کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسهیالت درخواستی آقای قدسی از  ،اداره کل تعاون مصوبه پیشنهادی :مقرر گردید

 تخت سلیمان نورسپید 67) اشتغال پایدار روستایی و عشایری( و درخصوص تسهیالت تعاونی  محل باقی مانده اعتبارات

 اقدام الزم معمول دارد. 1400قانون بودجه سال  18از محل اعتبارات بند الف تبصره 

92 

 طرح موضوع: درخواست پروانه فعالیت شرکت زاگرس بار افشار با عنایت به آماده بودن ساختمان و سوله و محوطه 

 

با توجه به انجام کلیه مراحل ساخت و ساز و نیاز منطقه مقرر شد اداره کل راهداری و حمل و نقل مصوبه پیشنهادی: 

بر اساس ضوابط نسبت به صدور  پروانه فعالیت با قید تسریع  جاده ای پس از اخذ کلیه مدارک مورد نیاز برای اعطای

 مجوز اقدام نماید.

 راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای
 ماه 1
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طرح موضوع: درخواست واحدهای مستقر در یک کیلومتری جاده تکاب به بیجار )شامل مجتمع خدمات خودرویی کارگاه 

 فروشی( درخواست تامین برق محدوده را دارند.کارواش، بوجاری، کارخانه گچ سنگبری مصالح 

شرکت توزیع برق استان ، ضمن بررسی نیاز واحدهای مذکور اقدامات مساعد در چارچوب مقررات  مصوبه پیشنهادی: 

 را بعمل آورند. 

 ماه 2 شرکت توزیع برق 
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تکاب توسط بانک ملت، علیرغم طرح موضوع: مشکل عدم تحویل محل کارخانه شرکت تولیدی لوله پلیکا افشار لوله 

 تسویه کامل بدهی . )واحد در حال حاضر در تملک بانک ملت می باشد(
 

 مقرر گردید موضوع در جلسه هیئت خبرگان بانکی طرح، بررسی و تصمیم نهایی اعالم گردد.مصوبه پیشنهادی:  

 

 ماه 2 بانک ملت

95 

به دلیل تاخیر در دریافت مجوز برداشت معدن  -سینا طرح موضوع: مشکل کارخانه گچ آقای رزاق سعیدی با بانک 

مورد نیاز کارخانه از منابع طبیعی و عدم امکان فعالیت اقتصادی و در نتیجه عدم امکان بازپرداخت تسهیالت دریافتی ، 

د برای صدور اجرائیه فرستاده نه را جهت توقیف به ثبت اسنابانک اقدام به برگشت چک های ضامن کرده و سند کارخا

 است.

 

 ماه 1 بانک سینا
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 مصوبه پیشنهادی: 

میلیون تومان  5ماهیانه فرصت بازپرداخت تسهیالت را بصورت بانک سینا طبق هماهنگی انجام شده مقرر گردید 

 نماید. متوقففراهم و فرآیند صدور اجرائیه برای کارخانه و ضامنین را 
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طرح موضوع : درخواست تسهیالت طرح مجتمع رفاهی و سفره خانه سنتی آقای سیدی و طرح فرهنگی و گردشگری 

 سالمت روستای قینرجه آقای اولیایی

 مصوبه پیشنهادی :

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  پس ازبررسی درخواست متقاضیان، از محل  مقرر گردید

 اقدام الزم را معمول دارد. 1400قانون بودجه سال  18الف تبصره  اعتبارات بند

میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ماه 3
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 طرح موضوع : تدوین طرح جامع گردشگری و صنایع دستی شهرستان تکاب

 مصوبه پیشنهادی :

 مقرر تکاب شهرستان دستی صنایع بازار رونق و گردشگری توسعه جهت در ضروری اقداماتو  هاطرح خصوص در

 : گردید

 و تهیه استان گردشگری وصنایع دستی  ،فرهنگی میراث کل اداره توسط تکاب شهرستان گردشگری جامع الف( طرح

 . گردد ارائه

 برگزاری با خصوص این در بازاریابی های فعالیت گسترش نیز و شهرستان دستی صنایع توسعه و آموزشی ب( برنامه

 های شرکت جمله از خصوصی بخش موفق هایشرکت ظرفیت و توان از گیریبهره با و تخصصی هاینمایشگاه

 . گردد ارائه و تدوین استارتاپی

 

 

 

 

 

 میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

 

 

 میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

 

 

 

 

 

 

 ماه 3

 

 

 ماه 3
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 قرار استان گردشگری وصنایع دستی  ،فرهنگی میراث کل اداره کار دستور در تکاب دستی صنایع بازارچه ایجاد ج(

 اختصاص منظور این به 1401 سال در اعتبار ریال میلیارد 20 مبلغ استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان ضمناً و گیرد

 . دهد

 میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

 و

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 ماه 6

 

 


