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 در حوزه پروژه های عمرانی  خویمصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 :   فناوری اطالعات   دستگاه اجرایی:

 درصد(  70روستا ) 123خانوار دارای اینترنت در شهرستان خوی:   20تعداد روستاهای باالی  -روستا   175 خانوار شهرستان خوی : 20تعداد روستاهای باالی 

 درصد  76: خانوار استان 20متوسط پوشش اینترنت روستاهای باالی  -درصد    85 خانوار در کشور: 20متوسط پوشش اینترنت روستاهای باالی 

 خواهد رسید.   درصد 88 به  تا پایان سال شهرستان خویخانوار  20ی باالی ا متوسط پوشش اینترنت روستاه

 مهلت اقدام  مرتبط دستگاه اجرایی  متن مصوبه  ردیف 
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 روستا   15ارتقای سایت ایرانسل - 1-1

-یاریم قیه -اباطی- بادآ عسگر   -شیوان کندی  - پارچی  -دیزج بطچی  - قوردریک علیا  -قوردیک سفلی  -باد  آمظفر

 میدان سفلی- آغ باش - میدان علیا- گرم دره- قره قوش علیا- شگفتی

 

 روستا   16ارتقای سایت همراه اول   -1-2

آغل- تودان- بلبان- برژوک رجب- القویروق- دنبکی- قزل  -قشقابالغ - آلمالو- کوچک- قریس- روند- خانقاه - حصار- باغ 

 اغبالغ - کفچرین 

 

 روستا   12ایجاد یا ارتقای سایت همراه اول   - 1-3

 یوسف آباد           -کلت علیا- قره گل- صالح آباد - حاجت کده- بطچی- هدر- سگتلو- مصطفی آباد-جنگسر- ارتقا: بردرش سفلی

 ایجاد: نجیب آباد

 

 روستا   8ایجاد یا ارتقای سایت ایرانسل   - 1-4

 ارتقا: قارنجه 

 چشمه - استران - قزلداش علیا - قزلداش سفلی- قورشاق لو- قزلجه- ایجاد: قره اغاج   

 

کل ارتباطات و فناوری  اداره 

 اطالعات  

پایان شهریور سال  -1-1

1401 

 1401پایان سال  -1-2

حداکثر پایان  -1-3

 1402شهریور  سال  

حداکثر پایان   -1-4

 1402شهریور سال 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 دستگاه اجرایی: مخابرات 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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، مهلذان، ، مقبره  ی، سردخانه، طوب  ی مسکن و شهر ساز ی ها ت یدر سا ( 4Gبه  2G) ارتقای یافزودن  تکنولوژ 1

 نساجی، ولدیان، چکمه زر، حمزیان 

  ، پارچی، گوهران یهمراه اول در جهاد خو  دیجد  تیسا  ی نصب و راه انداز 2

  یشهر  FTTHتوسعه   3

 ی واوغلیا  812و    ی مرکز آزاد 811-  810- 809- 808  ینور  یدر کافوها  نترنت یا  ی توسعه پهنا 4

مرکز   817  -816- 815  ی نور  یو  در کافوها  یمرکز آزاد  804- 803  ینور  یدر کافوها  نترنتیا  یتوسعه پهنا 5

 کشاورز  

 (لومتریک  37.5  یخاک  ینیقطور )زم   - ی خو  ینور  بر یف  یکابلکش 6

 (لومتریک  8حدوداً    یخاک  ینی)زم   یقطور به راز  ینور  بر یف  یکابلکش 7

 یو باغدرق و روستا ی سفل شلقی و ی به روستا یامکانات مخابرات ی و واگذار یباند شهرک صنعت یپهنا  ش یافزا 8

 باشند(  ی قطع م   یمس  یشعبانلو)که بعلت سرقت کابلها 

 واگذاری امکانات مخابراتی به طرح نهضت ملی مسکن واقع در اراضی آغچه قشالق             9

 1401پایان سال   مخابرات 

 باب  91 : ییبهداشت فعال روستا  یخانه ها   تعداد   -باب     4 : (شگاهیو زا  مارستانیفعال )ب  یموسسات درمان  تعداد :  اجرایی: دانشکده علوم پزشکی خویدستگاه 

 باب  13 : (یو جاده ا  یاورژانس موجود)شهر  گاه یپا  تعداد  - عدد تخت   67 : ژهی و  یتخت فعال بخش ها   تعداد  -عدد تخت    650 :یمارستانیفعال ب  یتخت ها   تعداد

3 

 احداث مرکز خدمات جامع سالمت روستای پسک سفلی) استانی(

پیشرفت    میلیارد تومان  5اعتبار مورد نیاز:  -   تومانمیلیارد    5/1اعتبار هزینه شده:    -میلیارد تومان    2:  1400تبار مصوب  اع

 متر مربع در دو طبقه اسکلت بتنی  450ساختمان به متراژ  - درصد    20فیزیکی:  

مصوب و ابالغ نموده و میلیارد تومان    5مبلغ  ،    1401از محل اعتبارات سال  سازمان مدیریت و برنامه ریزی    :مصوب شد

 اتمام نماید.   1401اجرایی را تا پایان سال  دانشکده علوم پزشکی عملیات  
 

 دانشکده علوم پزشکی

خوی و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی 

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

 اجرایی: دانشکده علوم پزشکی خوی دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 احداث مرکز جامع سالمت شبانه روزی شهر ایواوغلی ) استانی( - 4-1

 میلیارد تومان 10اعتبار مورد نیاز:       میلیارد تومان  1اعتبار هزینه شده:   میلیارد تومان  69/5:  1400ر مصوب  اعتبا

 درصد  15پیشرفت فیزیکی:    میلیارد تومان  8/2اعتبار تخصیص یافته از محل محرومیت زدایی :  

 متر مربع در سه طبقه اسکلت بتنی   670ساختمان به متراژ    

دانشکده و  میلیارد تومان مصوب و ابالغ    5، مبلغ    1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل اعتبارات سال    :شدمصوبه  

 میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت زدایی تامین خواهد نمود.   2/2علوم پزشکی  

)           میلیارد تومان 30پروژه های مصوب دانشکده علوم پزشکی خوی از محل اعتبارات محرویت زدایی به مبلغ    -4-2

   قرارداد با قرار گاه امام حسن مجتبی)ع((:

بهداشت   خانه ی،  بهداشت حبش سفل  خانه ،  بهداشت حصار  خانه ،  سالمت حافظ   گاه یپا، )ع(  ن یسالمت امام حس  گاه یپا

بهداشت   خانه،  بهداشت هندوان  خانه،  انلویبهداشت ب  خانه،  نی بهداشت کفچر  خانه ،  بهداشت آغباش  خانه،  ایحبش عل

مرتض  خانه،  قره شعبان قشقابالغ   خانهی،  کند  یقل  یبهداشت  بوالماج   خانه،  بهداشت  احمد   خانه،  بهداشت  بهداشت 

 ر خدمات جامع سالمت قطو  مرکز ی، ع سالمت بلسور سفلخدمات جام   مرکز ،خدمات جامع سالمت کلوانس  مرکز ،آباد

حسب توافق انجام یافته فی مابین دانشکده علوم پزشکی خوی و قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( پروژه های   مصوب شد:

 میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایی عملیاتی خواهند شد.  25مذکور ظرف مدت یکسال آتی  با اعتبار  

 طرح بیمارستان قطور- 4-3

اقدام و پس از تامین اعتبار از منابع   23ام مطالعات و اخذ مجوز ماده  دانشکده علوم پزشکی نسبت به انج  مصوب شد:

 ملی نسبت به احداث بیمارستان مبادرت شود.
 

دانشکده علوم پزشکی 

خوی و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی 

    1402دهه فجر  -  2و   4-1

یک هفته آتی   - 4-3

بررسی موضوع و اقدام 

جهت اخذ مجوز ماده 

23              

 

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 
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درصد جمعیت  0درصد جمعیت شهری و  60درصدی جمعیت روستایی تحت پوشش آب و  78درصد جمعیت شهری و  100روستا ،    209تعداد روستا:   - 6تعداد شهر: :    آب و فاضالب دستگاه اجرایی: 

 روستایی تحت پوشش فاضالب می باشد. 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 کیلومتر   6قطور به طول    شهر  انتقال خطوط و مترمکعبی  2000 ذخیره  مخزن تکمیل - 5-1

 آبی(  تنش ملی) اعتبارات  محل  از تعهدات 

 تومان  میلیارد  1:      تخصیص                     میلیارد تومان   3/ 8:    مصوب :  1400 سال  اعتبار

 2000  ذخیره  مخزن  تکمیل  جهت  میلیارد تومان  8/3  مبلغبه   با تامین اعتبار شرکت آب و فاضالب  مصوب شد: 

 نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.  (تنش آبی   اعتبارات محل از)  ، قطور  انتقال  خطوط  و  مترمکعبی 

 

 آبی   تنش  ملی  اعتبارات  محل از خوی ولیعصر  شهرک مهر مسکن انتقال خطوط و مکعبی  متر  5000 ذخیره  مخزن تکمیل-  5-2

چاه و  میلیارد تومان) حفر  4/ 4:      تخصیص           میلیارد تومان  10/ 5:    مصوب : 1400  سال اعتبار / درصد 60پیشرفت فیزیکی: 

 تجهیز و خرید لوله انجام یافته است(

  مخزن تکمیل   جهت میلیارد تومان  5 مبلغ به  آبی( تنش ملی)  اعتبارات  محل  از تعهدات شرکت آب و فاضالب  با    مصوب شد:

 نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.   ، مترمکعبی 5000 ذخیره

 درصد  85خوی )اعتبارات استانی( پیشرفت فیزیکی:  شهرستان روستای 22  بهداشتی و  سالم  آشامیدنی آب  تامین - 5-3

 میلیارد تومان  5/ 2:       تخصیص     میلیارد تومان 5/ 5:    مصوب :  1400 سال  اعتبار

  400ذخیره مخزن  زری و احداث  روستای کیلومتر در  1/ 5 بطول  توزیع شبکه کیلومتر و 1/ 5 انتقال  خط لوله گذاری  مصوب شد:

 عملیاتی شود.   1401توسط شرکت آب و فاضالب تا هفته دولت   ، مکعبی  متر

 شرکت آب و فاضالب

 1401دهه فجر  - 5-1

 1401دهه فجر    - 5-2

 1401  هفته دولت  - 5-3
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  انتقال  خط اجرای و چشمه دهنه  یک بهسازی   علیا )اعتبارات استانی(  بلسور روستای  بهداشتی  و سالم  آشامیدنی  آب  تامین

 بتنی  مترمکعبی  100  ذخیره مخزن کیلومتر و احداث  4/ 5 بطول

 میلیون تومان  500:      تخصیص           میلیارد تومان   2/ 15:     مصوب :  1400 سال  اعتبار

 میلیارد تومان   2اعتبار مورد نیاز:           درصد 15پیشرفت فیزیکی: 

و مصوب و ابالغ    1401میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز را برای سال    2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 اقدام نماید. شرکت آب و فاضالب نسبت به اتمام پروژه 

 

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401  دهه فجر

 حوزه پروژه های عمرانی مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در  
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  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 83/3:      مصوب:  1400  سال اعتبار /حاجتکده )اعتبارات استانی(  روستای  بهداشتی  و   سالم  آشامیدنی آب  تامین  -7-1

 میلیارد تومان  3/3:      تخصیص            میلیارد تومان 

  توزیع شبکه اجرای -  چاه حفر -  کیلومتر  2 بطول  انتقال خط  اجرای و چشمه دهنه  یک بهسازی:   شامل عملیات     مصوب شد:

  احداث   -  رسانی   نیرو -چاه تجهیز و سرچاهی ایستگاه احداث  -مکعبی متر   20 اتیلن  پلی مخزن جاگذاری -  کیلومتر  2 بطول

 اتیلن(توسط شرکت آب و فاضالب اجرا و به اتمام می رسد.  پلی مخزن )جاگذاری ذخیره  مخزن
میلیارد    1:    مصوب : 1400 سال اعتبار  / قزقلعه )اعتبارات استانی( مجتمع روستایی  بهداشتی و  سالم آشامیدنی آب   تامین-7-2

 میلیون تومان   900:    تخصیص         تومان

  توزیع شبکه لوله خرید(اتمسفر 10- 125)  کیلومتر 3.5 بطول  انتقال خط اتیلن   پلی های لوله خرید: شامل عملیات    مصوب شد:

توسط شرکت آب و فاضالب   برق تابلو و الکتروپمپ - سرچاهی اتصاالت   سرچاهی کانکس خرید -(  اتمسفر  10- 63) کیلومتر 1

 اجرا و اتمام خواهد یافت. 

       میلیارد تومان 5/6:    مصوب: 1400 سال اعتبار / یزدکان )اعتبارات استانی( روستای بهداشتی و سالم  آشامیدنی آب  تامین - 7-3

 میلیارد تومان 3:   تخصیص

 میلیارد تومان   3/ 5درصد           اعتبار مورد نیاز:  15پیشرفت فیزیکی: 

 ایستگاه نیرو رسانی  – چاه تجهیز و  سرچاهی ایستگاه احداث  با  همراه  چاه  حلقه یک حفر عملیات شامل :   مصوب شد:

توسط شرکت آب و فاضالب انجام   کیلومتر 3 بطول توزیع شبکه اصالح  -  و  کیلومتر 1 بطول انتقال خط احداث   -سرچاهی

 . مصوب و ابالغ نماید 1401را برای سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان  خواهد یافت. 

 

 شرکت آب و فاضالب

مدیریت و برنامه سازمان  

 ریزی

 1401  هفته دولت  -7-1

      1401  هفته دولت- 7-2

 1401دهه فجر    -7-3
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)اعتبارات استانی( /   ایجاد شبکه جمع آوری، خط انتقال و تاسیسات فاضالب و بازچرخانی پساب جمعیت ساکن در مسکن مهر ولیعصر خوی

کیلومتر شبکه جمع آوری اصلی و فرعی    7میلیون تومان  /   احداث حدود  400میلیارد تومان با تخصیص  5/1: مصوب  1400اعتبار سال 

 میلیارد تومان( 5/18کیلومتر خط انتقال فاضالب و دو واحد ایستگاه پمپاژ ) اعتبار مورد نیاز   2فاضالب و احداث 

مصوب و ابالغ نماید. شرکت آب و فاضالب مابقی   1401میلیارد تومان را برای سال  2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ   شد:مصوب 

 میلیارد تومان را از منابع ملی پیگیری و تامین نموده و پروژه را به اتمام برساند. 5/16اعتبار مورد نیاز به مبلغ 

 شرکت آب و فاضالب

رنامه سازمان مدیریت و ب 

 ریزی

 1402تیر ماه 

 سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی مصوبات 
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  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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تحت پوشش   تیشاخص جمع  شی خانه فاضالب و افزاهیپساب تصف  یبازچرخان  ی،سطح بهداشت عموم   شیافزا  - 9-1

 خوی فاضالب شهر    ساتیسأت

طرح فاضالب   23میلیارد تومان )کلیه اسناد و مدارک ماده    6/171با برآورد    23پیگیری اخذ مجوز ماده    مصوب شد:

ن برنامه و بودجه توسط وزیر محترم نیرو به سازما  28/09/1400مورخ    1400/42851/20/100شهر خوی طی نامه شماره  

 ارسال شده است(

 ایجاد تاسیسات فاضالب در شهر دیزج دیز   - 9-2

میلیارد 100/ 5طرح فاضالب شهر دیزج دیز با برآورد اعتبار    23پیگیری تصویب مطالعات و اخذ مجوز ماده    مصوب شد:

جهت اخذ   1400/ 04/10مورخ    100/26634/ 1400تومان )خالصه گزارش بروزشده مطالعات شهر دیزج دیز طی نامه شماره  

 به شرکت مهندسی ارسال شده است(   23مجوز ماده  

 روستای بخش ایواوغلی از منابع ملی  18تامین آب شرب    - 9-3

 توسط شرکت آب و فاضالب    23پیگیری اخذ مجوز ماده    مصوب شد:

 شرکت آب و فاضالب
تا پایان   23اخذ مجوز ماده  

 1401تیر ماه 
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 های فیرورق و ایواوغلی طرح فاضالب شهر  - 10-1

شرکت آب و فاضالب از منابع داخلی نسبت به انجام مطالعات فاضالب شهرهای فیرورق و ایواوغلی اقدام   مصوب شد:

 نماید. 

میلیارد  2:    1400اعتبار سال    /درصد  60)اعتبارات ملی( پیشرفت فیزیکی:    تکمیل طرح فاضالب روستای وار  - 10-2

 تومان 

 

 میلیارد تومان(    25تکمیل تصفیه خانه فاضالب  و عملیات محوطه سازی روستای وار )اعتبار مورد نیاز    مصوب شد:

 توسط شرکت آب و فاضالب انجام شود. 

 

 شرکت آب و فاضالب
 شش ماه - 15-1

 1402شهریور    - 15-2

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 
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  آب و فاضالب اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

11 

                تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای دنبکی -11-1

احداث ایستگاه سرچاهی با تجهیز و راه   - کیلومتر  1اجرای خط انتقال به طول   -مصوبه پیشنهادی: حفر یک حلقه چاه دستی

 متر مکعبی بتنی   100احداث مخزن ذخیره  -نیرو رسانی ایستگاه سرچاهی  -اندازی 

 میلیارد تومان   2/ 15: 1400اعتبار مصوب سال  

 میلیون تومان     500تخصیص : 

شرکت آب و فاضالب استان با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضالب روستای مذکور را جزء  پروژه های    مصوب شد:

 قید و عملیات را اجرایی نماید. محرومیت زدایی 
 تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع روستایی کوتان آباد                 - 11-2

مطالعه ایستگاه    -کیلومتر   7مطالعه شبکه توزیع   -کیلومتر   20مطالعه و احداث خط انتقال به طول   - حفر یک حلقه چاه عمیق

متر   100احداث مخزن ذخیره  - نیرورسانی ایستگاه های پمپاژ میانی و ایستگاه سرچاهی -مکعبمتر    120پمپاژ میانی با ظرفیت 

 مکعبی 

   0تخصیص:   میلیون تومان    500:  1400اعتبار مصوب سال  

 نماید. روستای  پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قید  30شرکت آب و فاضالب استان روستای مذکور را جزء    مصوب شد:

 1402تیر ماه  و فاضالبشرکت آب  

12 

: احداث اتاقک سرچاهی، تجهیز چاه، نیرو رسانی و اجرای خط انتقال بطول تامین آب شرب روستاهای بدالن و صوفی

 کیلومتر   3

تامین و شرکت آب و فاضالب   1401میلیارد تومان از اعتبارات سال   2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 دهه فجر سالجاری بهره برداری نماید.پروژه را در  
 

 

 

 شرکت آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401دهه فجر  

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 
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 شرکت گاز   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

13 

 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردارند.  65شهرستان شامل روستای  82-

- بطچی-بدالن-باغ رجب-آغبالغ علیا-آغبالغ سفلی-آغبالغ-اعتضادیه -ارسی-احمد آباد فیرورقروستا در حال گازرسانی:    48-

صوفی  -شیوان کندی-شوریک- شگفتی-سکتلو-زاویه-روند-دیزج بطچی-دنبکی-داش پسک-خانگاه -حصار-حاجت کده-شمهچ

آغاج-قارنجه-کندی سفلی-قره  قوش  علیا-قره  قوش  سفلی-قزلجه-قریس-قره  علیا-قزلداش  قوردیک  -قشقابالغ-قزلداش 

علیا-سفلی سفلی -قوردیک  علیا-قینر  پیران-گلدور-گرمدرق-کوچک-کلوانس-کاپوت-قینر  خان-مظفرآباد-مارکان-گله  - ممش 

 ولدیان-میدان علیا-میدان سفلی

 از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.  1401روستا تا پایان سال  23تعداد  -

 برخوردار خواهند شد. درصد جمعیت روستایی  80 روستا  48  پس از اتمام  دار و از نعمت گاز  1402روستا تا خرداد  25تعداد -

  کیلومتر            16  1402و در نیمه اول  کیلومتر  30مقدار  عملیات اجرایی خط انتقال گاز به شهر قطور آغاز گردیده  و در سال جاری به    -

 لوله گذاری خواهد شد. 

 د. از نعمت گاز بهره مند خواهد ش یخانوار در سالجار 324 تیبه شهر زرآباد انجام شده و با جمع  یگازرسان اتیعمل -

 شرکت گاز

 1401روستا تا پایان    23

 گازدار خواهند شد. 

 

انتقال کیلومتر خط   30

 16قطور تا پایان سال و 

 1402کیلومتر در نیمه اول  

 اجرا خواهد شد. 

 دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

14 

کیلومتر تحت پیمان شرکت بهسازان شمالغرب و شرکت تولیدی   55رازی در قالب دو قرارداد به طول   –قطور  – محور خوی 

که اتمام و   بودهکیلومتر جزء اهداف  25در سال جاری حدود   باشد .  آسفالت ماکادام شرق درحال اجرای عملیات بهسازی می

 خواهد گرفت. مورد بهره برداری قرار 

 کیلومتر  25برای  میلیارد تومان  100اعتبار :  

مشکل دیوار حائل اجرا خواهد شد.          جهت حل  ،در حریم راه آهن قرار گرفته است فوق سه کیلومتر از جاده  -1  مصوب شد:

دو ماه آتی نقداٌ به پروژه اختصاص خواهد یافت.  درمیلیارد تومان   50طی تماس تلفنی استاندار محترم با آقای خادمی مبلغ - 2

به اتمام   1402کیلومتر باقیمانده را تا هفته دولت  30کیلومتر را تا پایان مهر ماه سالجاری و   25شرکت ساخت و توسعه   -3

 برساند. 

شررکت سراخت و توسرعه 

نقرل   و  زیربنراهرای حمرل 

 کشور

کیلومتر تا پایان مهر   25

 ماه سالجاری 

کیلومتر تا هفته دولت    30

1402 

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 
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 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

15 

تومان به علت عدم پرداخت مطالبات در میلیارد   2/ 8درصرد به مبلغ قرارداد    70سرالن تشرریح خوی: پروژه با پیشررفت فیزیکی  

ه های مصروب سرفر جزء پروژ شررایط عمومی پیمان نموده اسرت.  48موعد مقرر تعطیل می باشرد و پیمانکار درخواسرت اعمال ماده  

 می باشد. 

 میلیارد تومان 1/ 5: 1400و تخصیص سال  میلیارد تومان 3/ 1: 1400اعتبار سال 

 میلیارد تومان 1مطالبات پیمانکار و مشاور: 

تصرویب و ابالغ نماید. راه و شرهرسرازی    1401میلیارد تومان را برای سرال   3سرازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصووب شود:

 به اتمام بر ساند.  1401عملیات اجرایی را تا دهه فجر

 اداره کل راه و شهرسازی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 استان ریزی  

 1401دهه فجر  

16 

مطالعه جهت احداث کنارگذر شرهر خوی : با توجه به حجم باالی ترافیک در ورودی و خروجی شرهر خوی، نیاز اسرت  

کنارگذر شرهر خوی جهت کاهش بار ترافیکی درون شرهر و تسرهیل رفت آمد خودروهای سرنگین کنارگذر شرهر خوی  

 مطالعه و احداث گردد.

  1401منظور انجام مطالعات پروژه، سرازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان را برای سرال  به  مصووب شود:

 تصویب و ابالغ نماید. راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی پروژه را اجرا خواهد نمود.

  اداره کل راه و شرهرسرازی 

سررازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی

مطالعات تا پایان اتمام 

 1401سال  

آغاز عملیات اجرایی تا 

 1402خرداد ماه  

17 

تسرهیل  محور سرلماس خوی به منظور    5سراماندهی ورودی شرهرسرتان خوی از سرمت سرلماس و اتصرال به پروژه قطعه 

 میلیارد تومان 1میلیارد تومان تخصیص   4/1: 1400اعتبار مصوب  عبور و مرور و کاهش ترافیک ورودی شهرستان خوی

راه و شرهرسرازی نسربت به تامین اعتبار و اجرای پروژه از محل اعتبارات کریدور غرب به عنوان آنتنی   مصووب شود:

 کریدور اقدام نماید.

 1402 اداره کل راه و شهرسازی
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18 

ترافیک ورودی های خوی: سراماندهی ورودی شرهرسرتان خوی از سرمت فیرورق جهت سراماندهی و روانسرازی  -محور فیرورق

 شهرستان خوی

 میلیارد تومان 15اعتبار مورد نیاز:  – میلیارد تومان 3/ 2میلیارد تومان و تخصیص  3/ 2  :1400اعتبار مصوب 

تامین و ابالغ نموده و راه 1403و    1402و   1401سرازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را طی سرال های    مصووب شود: 

 به اتمام برساند.  1402شهرسازی عملیات اجرایی را تا شهریور 

اداره کل راه و شرهرسرازی، 

سررازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی 

 1403پایان سال  

19 

ورودی منطقه آزاد: این محور در حال حاضرر با مشرخصرات جاده فرعی بوده و حسرب پیگیری های صرورت پروژه ایواوغلی تا گیت  

 خطه خواهد شد.  4گرفته به کریدور غرب الحاق شده است و تبدیل به راه اصلی 

 در حال پیمان سپاری می باشد.  –کیلومتر  56طول محور : 

 به اتمام برساند.  1403پایان سال  راه و شهرسازی عملیات اجرایی پروژه را تا  مصوب شد:

 اداره کل راه و شهرسازی

، ده  1401تا دهه فجر  

کیلومتر زیر بار ترافیکی 

 خواهد رفت 

20 

کیلومتر و دسترسی خوی   52مسیر دسترسی خوی به تبریز از سمت دیزج دیز ) مشهور به محور توپ یولی(: طول مسیر حدود 

 کاهش می دهد. کیلومتر  70به تبریز را تقریبا  

 انجام دهد.  23راه شهرسازی تهمیدات الزم پیرامون مطالعه مسیر و اخذ مجوز ماده   مصوب شد:

 1401پایان  شهرسازیاداره کل راه و 

21 

 تعیین محالت هدف جهت اجرای پروژه بازآفرینی شهری 

موضوع تعیین محالت هدف جهت اجرای پروژه  راه و شهرسازی با هماهنگی فرمانداری شهرستان نسبت به بررسی    مصوب شد:

 مبادرت نماید.   بازآفرینیهای 

 راه و شهرسازی 

 فرمانداری خوی 
 شش ماه 

22 

ساختمان بخشداری فیرورق: با توجه به اینکه در شرایط فعلی بخشداری فیرورق به صورت موقت در ساختمان یکی از  احداث 

بنا به اظهارات راه و شهرسازی نقشه های تیپ اجرایی نیز    ادارت مستقر شده است لذا احداث بخشداری امری ضروری است. 

 آماده می باشد. 

  با هماهنگی فرمانداری  یزی نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اقدام و راه و شهرسازیسازمان مدیریت و برنامه ر  مصوب شد:

 عملیات احداث ساختمان بخشداری فیرورق را انجام دهد. 

 راه و شهرسازی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 فرمانداری خوی 

تامین اعتبار و آغاز 

عملیات اجرایی تا پایان 

 1401سال  



 

11 

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

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

23 

 ی کتابخانه ا  ی متر مربع فضا  8  تینفر جمع100هر    یبه ازا  یستیدر هر شهرستان با   یکتابخانه ا   یاستاندارد ها   برابر 

 وجود دارد. یکتابخانه ا  ی ربنایمتر مربع ز 1.6  تینفر جمع 100هر    ی به ازا  یوجود داشته باشد .در شهرستان خو

و مطالبه   یدر شهرستان خو  ی کتابخانه ا  ی : با توجه به کمبود فضایخو  عصر یباب کتابخانه در شهرک ول  کیاحداث  

 گردد.   یم  شنهادیه پمنطق ن یباب کتابخانه در ا  کیساخت    عصریمردم منطقه شهرک ول

 میلیارد تومان   6ساخت:    ی برا  ازیمورد ن اعتبار  متر مربع  500بنا    ریز

کتابخانه های عمومی زمین مورد نظر را معرفی نموده و راه و شرهرسرازی با هماهنگی فرمانداری و اوقاف و   مصووب شود:

امور خیریه نسربت به حل و فصرل مشرکل زمین مورد نیاز اقدام و سرازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار پروژه را طی  

 تامین و ابالغ نماید. 1402و  1401سال های 

 شهرسازی اداره کل راه و  

 فرمانداری 

 اوقاف و امور خیریه   

 کتابخانه های عمومی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1402پایان  سال

 کتابخانه های عمومی  دستگاه اجرایی:

24 

 تعمیر و بازسازی کتابخانه زرآباد

پیگیری انجام شده یک باب با توجه به اینکه شهر زرآباد  یکی از شهر های فاقد کتابخانه عمومی استان می باشد، با  

ساختمان مازاد متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در زرآباد شناسایی شده و شرایط الزم برای تحویل و 

 ایجاد کتابخانه را دارا می باشد. 

 متر مربع  230زیربنا:

 میلیون تومان  400اعتبار مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ساختمان موجود:  

میلیون تومان( توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای    400اعتبار مورد نیاز جهت تعمیر و بازسازی) به مبلغ   مصوب شد:

 تامین و ابالغ شود. تجهیز بر عهده کتابخانه های عمومی استان خواهد بود.  1401سال 

اداره کل کتابخانه های 

 عمومی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

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

 کتابخانه های عمومی  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

25 

 خرداد  15توسعه و تجهیز کتابخانه 

مترمربع به فضای کتابخانه اضافه گردیده  است که به دلیل    90با توجه به کمبود فضای کتابخانه،  از اعتبار سال گذشته به متراژ

 درصد، نیمه تمام مانده است.  50کمبود اعتبار پروژه  با پیشرفت فیزیکی  

 متر مربع   90زیربنا:  

 میلیون تومان   450اعتبار مورد نیاز برای تکمیل بخش جدید کتابخانه:  

 تصویب و ابالغ نماید.   1401مورد نیاز را برای سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار    مصوب شد:

 کتابخانه های عمومی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

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

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

26 

 کیلومتر از طول پروژه های در دست اجرای شهرستان خوی  بشرح ذیل آسفالت خواهد شد؛  2/63

کیلومتر. راه    5راه روستایی حبش کلت سفلی بطول    -کیلومتر   1.5راه روستایی بیزنده بطول-کیلومتر    4.5راه روستایی گنبد بطول  

راه روستایی  -کیلومتر    6راه روستایی الند بطول    - کیلومتر  5راه روستایی زری السرمه بطول  - کیلومتر  5روستایی بلجوک  بطول  

 کیلومتر.  9قره آغاج    –راه روستایی شیوان کندی   -کیلومتر   1.5روستایی کفچرین  راه    -کیلومتر    8قاشقابالغ 

 کیلومتر.  2راه روستایی یاریم قیه   -کیلومتر    5راه روستایی ارسی 

کیلومتر بوده که ببا    1/8،    1400کیلومتر و طول محورهای آسفالت شده در سال    2/63طول پروژه های در دست اجرا  

میلیارد تومان به اتمام رسیده است. سرجمع اعتبارات شهرستان خوی برای محورهای در حال   5/9ان   هزینه کرد  به میز 

میلیارد   5/14میلیارد تومان اعتبار مصوب  و تخصیص آن  25بمبلغ            1- 10اجرای راههای روستایی، مطابق جدول  

مصو اعتبار  زدایی،  محرومیت  منابع  از محل  و همچنین   باشد  می  مبلغ تومان  مبلغ   135/9ب  که  بوده  تومان  میلیارد 

 5/27کل تخصیص :    -میلیارد تومان  47میلیارد تومان  می باشد. کل اعتبار مصوب:    4/ 577تخصیص آن به میزان    

 میلیارد تومان 

تصویب و ابالغ نماید. راهداری و   1401میلیارد تومان را برای سال    20سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 1402کیلومتر را تا تیر    10و     1401کیلومتر را تا دهه فجر    10و    1401کیلومتر را تا شهریور   15/5حمل و نقل جاده ای  

 آسفالت ریزی و بهره برداری خواهد نمود.

راه روستایی   - کیلومتر  5راه روستایی حبش کلت سفلی بطول    -کیلومتر  1.5راه روستایی بیزنده بطول   عناوین پروژه ها:

 5راه روستایی ارسی    - کیلومتر  5/4راه روستایی قره آغاج    - کیلومتر   8راه روستایی قاشقابالغ    -کیلومتر  6الند بطول  

 کیلومتر   5/3بدالن    - راه روستایی پسک  -کیلومتر  2راه روستایی یاریم قیه    -کیلومتر

 

اداره کرل راهرداری و حمرل و  

 نقل جاده ای 

سررازمران مردیریرت و برنرامره  

 ریزی

اتمام آسفالت ریزی 

کیلومتر تا   5/15

 10و   1401شهریور  

کیلومتر تا دهه فجر 

1401  

 1402کیلومتر تا تیر    10
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 پروژه های عمرانی مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

27 

 

نیوجرسی محور های خوی نصب  و  ، خوی - تعمیر  اجرای    -رازی  مناقصه جهت  اعطای مجوز  به  با عنایت  ایواوغلی:    15سه راهی 

میلیارد تومان از سوی سازمان متبوعه،جهت تکمیل و بهره برداری نیاز به تامین و    15کیلومتر نیوجرسی مفصلی بتنی به مبلغ  

 ن دیگر از محل اعتبارات ملی می باشد.          میلیارد توما 15تخصیص اعتباری بالغ بر  

                                                  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اعتبار مورد نیاز را از منابع ملی تامین و پروژه را عملیاتی نماید.          مصوب شد:

اداره کل راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای 

 

  1402تیر ماه 

28 

 

با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه خوی و طغیان و رسوب گذاری مسیل ها و رودخانه   تنقیه پل ها و خرید لوله و باکس : 

   محسوب می گردد.، این پروژه جزء ضروریات ها

جهت تنقیه پل ها و همچنین خرید لوله و باکس جهت استفاده در محورهای راه های فرعی و روستایی  حوزه استحفاظی 

  مورد نیاز می باشد.می باشد،مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار شهرستان که از محل اعتبارات استانی 

تصویب و ابالغ نموده و راهداری   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان را برای سال    مصوب شد:

 عملیات اجرایی را تا پایان سالجاری به اتمام برساند. 

 

اداره کل راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

 

 

 1401پایان سال  

29 

کیلو متر از محور فوق مبلغ   3: جهت اجرای روکش در    کیلومتر  5/5به طول    چالدران  - لکه گیری و روکش محور خوی

کیلومتر باقیمانده   5/2میلیارد تومان از اعتبارت سازمان راهداری  تخصیص یافته است. به منظور اجرای عملیات در    9/2

 میلیارد تومان مورد نیاز است.  3مبلغ  

 تصویب و ابالغ نماید.   1401برای سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را    مصوب شد:

 

اداره کل راهداری و حمل و نقل  

 جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401پایان شهریور ماه  
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

30 

درصد    48پیشرفت فیزیکی:    – میلیارد تومان    4/36مبلغ پیمان    – محل تامین اعتبار: ملی  ساماندهی سه راهی ایواوغلی    

 میلیارد تومان   25اعتبا رمورد نیاز:    –

راهداری و حمل و نقل جاده ای ضمن پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی عملیات اجرایی را تا شهریور ماه   مصوب شد:

 به اتمام برساند.   1402

 1401مهر   راهداری و حمل و نقل جاده ای

31 

 متری مهلذان  22دهانه    5تکمیل پل  

 میلیارد تومان 2اعتبا رمورد نیاز:   –درصد    85پیشرفت فیزیکی:  – محل تامین اعتبار: استانی  

تصویب و ابالغ نموده و راهداری   1401را برای سال    میلیارد تومان   2مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی    مصوب شد:

 به اتمام برساند.   1401عملیات اجرایی را تا دهه فجر 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
 1401دهه فجر  

32 

بهره مند می نفر جمعیت از اهالی بخش صفائیه از این پل    7500روستا با    17متری قزل آغل:    19میل پل دو دهانه تک

اعتبار مورد نیاز:   –درصد    60پیشرفت فیزیکی :    – میلیارد تومان    2/5مبلغ پیمان:    –محل تامین اعتبار: استانی  شوند.   

 میلیارد تومان   4

تصویب و ابالغ نموده و راهداری   1401را برای سال    میلیارد تومان  4مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی   مصوب شد:

 به اتمام برساند.   1401عملیات اجرایی را تا دهه فجر 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
 1401دهه فجر  

33 

 الت خط کشی راهداریآ تجهیز ماشین  

 از سازمان راهداری کشور  جذب مبلغ یک میلیارد تومان راهداری و حمل نقل جاده ای استان نسبت به    مصوب شد:

 استان اقدام نماید.تجهیز ماشین آالت خط کشی  جهت  

 ماه   دو راهداری و حمل و نقل جاده ای 
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34 

 انجام مطالعات مرکز لجستیک خوی   

مطالعات مرکز لجستیک خوی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به انجام  راهداری و حمل و نقل جاده ای    مصوب شد:

 مبادرت نماید. 

 شش ماه  راهداری و حمل و نقل جاده ای 

35 

 فیرورق   -تامین روشنایی محور خوی

نسبت به جذب اعتبار از منابع ملی و اجرای راهداری و حمل نقل جاده ای ضمن برآورد اعتبار مورد نیاز    مصوب شد:

 عملیات مربوطه اقدام نماید. 

 1401سال  پایان   راهداری و حمل و نقل جاده ای 

36 

 احداث پل ورودی شهر دیزج دیز

راهداری و حمل نقل جاده ای نسبت به انجام مطالعات و برآورد اعتبار مورد نیاز اقدام و با تامین اعتبار   مصوب شد:

 ملی پروژه را عملیاتی نماید. مورد نیاز از منابع 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سهانجام مطالعات تا  

ماه و شروع عملیات 

تا پایان سال اجرایی  

 جاری

37 

 خوی(–)صفائیه  تکمیل پل روستای شوریک  

میلیون تومان توسط دفتر امور روستایی و شوراها و   200برای تکمیل پل نیمه تمام روستای شوریک مبلغ    مصوب شد:

 الباقی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تامین و اجرا گردد. 

دفتر امور روستایی و شوراها 

 و 

اداره کل راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای استان

 1401پایان شهریور سال  

38 

 متر  1000بهسازی و آسفالت راه های آنتنی زیر  

متر توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان احصاء و عملیات  1000راه های آنتنی زیر       مصوب شد:

 ریزی آن انجام گیرد. آسفالت  

اداره کل راهداری و حمل و 

 1401پایان سال   نقل جاده ای استان

39 

 بهسازی ورودی روستاها با لوله و باکس بتنی 

لیست روستاهایی )با درنظر گرفتن دو روستای گرمدره و رازی( که در محل ورودی نیاز به مقرر گردید   مصوب شد:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان احصاء و عملیات ساماندهی آن انجام باکس و لوله بتنی دارند توسط 

 گیرد.

اداره کل راهداری و حمل و 

 1401پایان آذر سال  نقل جاده ای استان
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  مصوبه متن   ردیف 

40 

 اجرای سامانه های نوین آبیاری در پایاب قنوات و چشمه ها 

ثبت قنوات و چشمه های موجود در مناطق روستایی و محروم توسط مدیریت منابع آب و تثبیت حقوق بهره برداران و   مصوب شد:

احداث   –انتقال آب با لوله    –کم فشار    –صدور پروانه بهره برداری که موجبات سهولت اجرای پروژه های آبیاری نوین)تحت فشار  

 الیروبی قنوات(  – استخرهای ذخیره آب  

 شرکت آب منطقه ای

 جهاد کشاورزی 
 سه ماه

41 

  4میلیارد تومان در سطح    10کیلومتر با اعتبار    3/12تکمیل طرحهای  نیمه تمام احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی به طول   

 روستا.

/  8کیلومتر و حجم کار انجام شده    8/10میلیارد تومان) حجم کل پروژه    2کیلو متر  با اعتبار    2پوشش بتنی کانال سیه باز  به طول    - 

 خانوار(  700کیلومتر بابهره مندی   8

/ 2کیلومتر و حجم کار انجام شده  6میلیارد تومان ) حجم کل پروژه  8/3کیلو متر با اعتبار   8/5پوشش بتنی کانال بیزنده به طول  - 

 خانوار (  300کیلومتر با بهره مندی 0

 لومتریک  0/  3و حجم کار انجام شده    لومتریک  3کل پروژه  میلیارد تومان )  5/2کیلومتر با اعتبار    7/2  کانال قطور  با حجم  یپوشش بتن  - 

 .(خانوار  150  ی با بهره مند

 لومتریک 0/ 2و حجم کار انجام شده   لومتری ک 2حجم کل پروژه  میلیارد تومان )   1/ 7با اعتبار  8/1به طول    نی کانال مخ یپوشش بتن - 

 (خانوار  40  ی با بهره مند

اقدام   1401میلیارد تومان از اعتبارات سال    10سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تصویب و ابالغ اعتبار به مبلغ       مصوب شد:

 به اتمام خواهد رساند.  1401نماید. جهاد کشاورزی عملیات اجرایی را تا پایان سال مالی  

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402ماه  تیر 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

42 

مترمکعب و حجم کار انجام   3000تکمیل واتمام طرح نیمه تمام افزایش حجم استخر ذخیره آب روستای میرعمر با حجم کل پروژه  

 خانوار   40مترمکعب با بهره مند  1500شده  

تصویب و ابالغ نماید. جهاد کشاورزی تا پایان   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان برای سال    مصوب شد:

  سالجاری پروژه را به اتمام خواهد رساند.  

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 یک سال

43 

 روستا.  3کیلو متر در سطح    5/7میزان  تکمیل طرحهای نیمه تمام انتقال آب به  

 خانه وار   100کیلومتر با بهره مندی   0/  5کیلومتر و حجم کار انجام شده    3آغ سو )زاویه سکمن آباد( با حجم کل پروژه    - 

 خانه وار   50  یبا بهره مند   لومتر یک  2و حجم کار انجام شده    لومتریک  5با حجم کل پروژه    ا یقره گوش عل  یروستا- 

 خانه وار  80کیلومتر با بهره مندی  2کیلومتر و حجم کار انجام شده    4روستای قرخ یاشار با حجم کل پروژه  - 

به منظور تامین لوله و اتصاالت از محل لوازم مازاد طرح  شبکه های آبیاری غرب و شمالغرب کشور )اخذ موافقت مجری   مصوب شد:

فرمانداری  جها  (غرب و شمالغرب کشور  یاری آب  ی شبکه ها  طرح هماهنگی  با  برداران  بهره  مشارکت  و  نموده  اقدام  و  پیگیری  د کشاورزی 

 شهرستان جلب شود. 

 سه ماه سازمان جهاد کشاورزی استان

 

 

 

 

 

 



 

19 

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  اجرایی مرتبط دستگاه  متن مصوبه  ردیف 

44 

بند انحرافی بویالپوش خوی جهت تنظیم آب بهنگام  درخصوص طرح ساختمان سد غازان و شبکه آبیاری وزهکشی:  

هکتار توسط    6500رودخانه قطور در راستای تامین آب اراضی بهبود تحت پوشش رودخانه مذکور به مساحت خالص  

هکتار شبکه آبیاری و زهکشی مربوطه    6500از    گردیده است.  طور اجرا و افتتاحسد انحرافی بویالپوش بر روی رودخانه ق

برداری بهره هکتار از شبکه غازان خاتمه یافته که در صورت تکمیل نواقصات موجود قابل    3540تاکنون عملیات اجرایی  نیز  

 خواهد بود. در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز کل شبکه قابل بهره برداری خواهد شد.  

ریزی استان،  میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه   108پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز بالغ بر    مصوب شد:

 آب منطقه ای استان از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو صورت پذیرد.   شرکت

 شرکت آب منطقه ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 

45 

  ، متر مکعب در سال ونیلمی 6/35 زانیبه م  یآب شرب شهرستان خو نیتأم هدف  :خوی از سد آق چای تامین آب شرب

و  لومتریک 17شهر  یخانه تا ورود هی، خط انتقال آب تصفلومتریک 23خانه حدود  هیطول خط انتقال آب خام از سد تا تصف

  ر یمترمکعب  و مخزن در مس   55000  زانیداخل شهر به م   ین ی ب  ش یپ  ره ی ،  مخازن ذخلومتری ک  25مخازن    ن یخطوط انتقال ب

متر مکعب در    5/1  ت یخانه به ظرف  هیواحد تلمبه خانه و احداث تصف   3متر مکعب ، احداث    8000خانه    ه ینتقال و تصفاخط  

   باشد. یم  هیثان

سنوات اخیر تاکنون صرفاً عملیات  با توجه به کمبود اعتبارات ابالغی و عدم تناسب این اعتبارات با اعتبارات مورد نیاز طی  

مترمکعبی شروع گردیده که وضعیت اعتباری موجود ادامه عملیات را با چالش های    10000و    5000اجرایی دو مخزن  

 جدی مواجه خواهد نمود. 

شود تا امکان اخذ اعتبار از محل منابع تنش آبی میسر   پروژه اجرای خط انتقال از احداث مخازن تفکیک  مصوب شد:

 ردد. شرکت آب منطقه ای در این زمینه پیگیری و اقدام خواهد نمود.گ

 

 

 

  شرکت آب منطقه ای 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

46 

های تأمین آب شرب شهرستان خوی با احداث سدهای الند و قطور: با توجه به ضرورت تأمین آب شرب  مطالعات مربوط به پتانسیل 

های تأمین آب شرب شهرستان خوی با  و بهداشت شهرستان خوی و مشکالت موجود در راستای احداث سد غازان سایر پتانسیل

ل آب و مطالعات تکمیلی تأمین آب شرب شهرستان خوی در دستور کار شرکت آب  انجام مطالعات بررسی مسیر جدید خط انتقا

 منطقه ای قرار گرفته است. تزریق نقدینگی باعث تسریع در انجام مطالعات مذکور خواهد گردید.  

نیاز بالغ بر    مصوب شد: اعتبارات مورد  تامین  آب    و شرکتانریزی استمیلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه  7پیگیری 

 ای استان از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو در راستای تکمیل مطالعات مربوطه صورت پذیرد.. منطقه 

 شرکت آب منطقه ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اتمام مطالعات تا پایان 

، پس از اخذ  1401شهریور  

شروع   23مجوز ماده  

 1402عملیات در سال  

47 

صورت پذیرفته و صرفاً نیاز به انجام    23خصوص تکمیل مطالعات سد یزدکان خوی: مطالعات مربوطه در راستای اخذ مجوز ماده  در 

 خوی می باشد.   یزدکان سد محیطی زیست  ارزیابی اثرات  مطالعات 

ریزی  توسط سازمان مدیریت و برنامهمیلیون تومان    200تامین اعتبارات مورد نیاز جهت انجام مطالعات مذکور بالغ بر    مصوب شد:

 استان صورت پذیرد. 

 شرکت آب منطقه ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 تا پایان سالجاری

48 

 برای کشاورزی  صدور مجوز حفر چاه عمیق بصورت محدود

 

با عنایت به اینکه بخش صفائیه دشت ممنوعه نبوده لذا شرکت آب منطقه ای استان نسبت به صدور مجوز    مصوب شد:

حلقه ( و تخصیص آب به روستاهای محروم و دارای زمین های زراعی دیمی   5چاه عمیق بصورت محدود ) حداقل  حفر  

مطالعه و بررسی سازمان جهاد کشاورزی استان منطقه ، پیگیری و اقدام نماید. ضمناً انتخاب لیست روستاهای مدنظر با 

  و پس از تایید دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و نیز فرمانداری خوی تعیین خواهد گردید.

 

 
 
 

 

 

شرکت آب منطقه ای استان  

 جهاد کشاورزی استان 
 1401پایان آذر سال 
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 پروژه های عمرانی مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه 

 منابع طبیعی و آبخیزداری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

49 

جهت احاله مدیریت پارک جنگلی داغالر باغی  فیرورق به شهرداری محترم فیرورق ، شهرداری نسبت به تهیه طرح اقدام تا در  

برداری اداره کل منابع طبیعی پس از تصویب طرح در کمیته فنی نسبت به احاله مدیریت پارک  قانون حفاظت و بهره    3راستای ماده  

 مزبور به شهرداری اقدام گردد. 

 شهرداری فیرورق طرح مربوطه را ارائه و منابع طبیعی نسبت به واگذاری پارک جنگلی اقدام نماید.     مصوب شد:

 

اداره کل   -شهرداری فیرورق 

 آبخیزداری منابع طبیعی و 

ماهه اول سال   6تا پایان  

1401 

50 

 گوگرد  - اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری در زیر حوزه هندوان و زیر حوزه کلت علیا

میلیارد    5گوگرد    – میلیارد تومان می باشد. اعتبارات مصوب برای زیر حوزه کلت علیا    5اعتبارات مصوب برای زیرحوزه هندوان  

 تومان می باشد. 

با توجه به اینکه منابع تامین اعتبار پروژه ملی می باشد، اداره کل منابع طبیعی نسبت به پیگیری تامین و   مصوب شد:

 اقدام و عملیات اجرایی را به اتمام برساند. تخصیص اعتبار 

 

اداره کل منابع طبیعی و  

 آبخیزداری استان 

 1401هندوان تا دهه فجر  

گوگرد تا پایان   -کلت علیا

 1401سال مالی  

51 

 خوی( –انجام مطالعات آبخیزداری روستای گرمدره )صفائیه  

، نسبت به انجام مطالعات آبخیزداری   1401محل اعتبارات سال  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از    مصوب شد:

 اقدام نماید.   1401روستای گرمدره تا پایان سال 

 

 

 

 

 

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری استان 
 1401پایان سال  
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

52 

با توجه به نیاز منطقه به فضای    درصد  65حدود  کالسه کودکان استثنایی خوی با پیشرفت فیزیکی    10تکمیل مدرسه  

 آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان  5اعتبار مورد نیاز  

تصویب و ابالغ نموده و نوسازی مدارس   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را برای سال   مصوب شد:

ید. عملیات اجرایی را اتمام نما  

 

 

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 

1401شهریور  

 

53 

با توجه به نیاز منطقه به فضای    درصد   90حدود  کالسه  مسکن مهر خوی با  پیشرفت فیزیکی    15تکمیل  مدرسه

 آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیون تومان  200میلیارد و   1اعتبار مورد نیاز 

تصویب و ابالغ نموده و نوسازی مدارس   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را برای سال   مصوب شد:

اجرایی را اتمام نماید. عملیات    

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1401هفته دولت   

54 

با توجه به نیاز منطقه به    درصد   85حدود  کالسه  احمدپور)امامزاده( خوی با  پیشرفت فیزیکی    12تکمیل  مدرسه

 فضای آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان4اعتبار مورد نیاز 

تصویب و ابالغ نموده و نوسازی مدارس   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را برای سال   مصوب شد:

 د. عملیات اجرایی را اتمام نمای

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1401دهه فجر   

55 

توجه به نیاز منطقه به فضای    85حدود  کالسه سیه باز خوی)معصومه سیه باز(  با پیشرفت فیزیکی    6تکمیل  مدرسه  

 آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب  

 میلیارد تومان3اعتبار مورد نیاز 

تصویب و ابالغ نموده و نوسازی مدارس عملیات   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را برای سال   مصوب شد:

 .  اجرایی را اتمام نماید 

 
 

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

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

 دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

56 

با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی    درصد   80حدود  کالسه مارکان خوی با پیشرفت فیزیکی  3تکمیل مدرسه  

 مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب 

 میلیون تومان  500اعتبار مورد نیاز  

تصویب و ابالغ نموده و نوسازی مدارس عملیات   1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را برای سال   مصوب شد:

 .  اجرایی را اتمام نماید 

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1401دهه فجر   

57 

با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی    حدود صفردرصدکالسه بدل آباد خوی با پیشرفت فیزیکی  9احداث مدرسه   

 مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب 

 میلیارد تومان20اعتبار مورد نیاز

تصویب و ابالغ نموده و مابقی   1401میلیارد تومان را برای سال   7سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 مدارس از منابع ملی تامین گردد.اعتبار در سال آتی توسط نوسازی  

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1402پایان سال مالی   

58 

با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی مذکور    حدود صفردرصد کالسه فیرورق خوی با پیشرفت فیزیکی 12احداث مدرسه  

 واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب 

 میلیارد تومان 27اعتبار مورد نیاز

تصویب و ابالغ نموده و مابقی   1401میلیارد تومان را برای سال   7سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 نوسازی مدارس از منابع ملی تامین گردد.اعتبار در سال آتی توسط  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
1402پایان سال مالی   
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59 

با توجه به نیاز منطقه به فضای     درصد40حدود کالسه استران خوی با پیشرفت فیزیکی 6تکمیل مدرسه  خیری مشارکتی -1-59

 آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان 4اعتبار مورد نیاز

 نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع ملی تامین و اقدام نماید.    مصوب شد:

با توجه به نیاز منطقه به فضای    درصد60حدود کالسه کلوانس خوی با پیشرفت فیزیکی 6تکمیل مدرسه  مشارکتی  - 2-59

 آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 مان میلیارد تو 5اعتبار مورد نیاز

 نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع ملی تامین و اقدام نماید.   مصوب شد:

با توجه به نیاز    درصد60حدود  کالسه شقاقی خوی با پیشرفت فیزیکی  12تکمیل مدرسه  خیری مشارکتی    - 3-59

 منطقه به فضای آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان  6اعتبار مورد نیاز

 نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع ملی تامین و اقدام نماید. :  مصوب شد:

با توجه به نیاز    درصد80حدود تکمیل سالن ورزشی مدرسه شاهد امام حسین )ع(خوی با پیشرفت فیزیکی    - 4-59

 منطقه به فضای آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان  1اعتبار مورد نیاز

 ن و اقدام نماید. نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع ملی تامی    مصوب شد:

با توجه به نیاز    درصد50حدود  کالسه  کرتای خوی با پیشرفت فیزیکی  6تکمیل مدرسه  خیری مشارکتی    - 5-59

 منطقه به فضای آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان 5اعتبار مورد نیاز

 نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع ملی تامین و اقدام نماید.   مصوب شد:
 

با توجه به نیاز منطقه به فضای    درصد   15حدود  کالسه احمد آباد خوی با پیشرفت فیزیکی  9احداث مدرسه    - 6-59

 آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب

 میلیارد تومان16اعتبار مورد نیاز 

از پروژه  1402نوسازی مدارس نسبت به پیگیری و تامین اعتبار پروژه از منابع ملی اقدام و تا دهه فجر   مصوب شد:

 بهره برداری نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوسازی مدارس 

 
 
 
 
 

1401هفته دولت -1-59  

1401هفته دولت -2-59  

1401دهه فجر -3-59  

1401هفته دولت -4-59  

1401پایان سال مالی  -5-59  

1402دهه فجر -6-59  
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

60 

با توجه به نیاز منطقه    درصد50حدود  کالسه  راویان خوی منطقه زلزله زده قطور  با پیشرفت فیزیکی  6تکمیل مدرسه   

 به فضای آموزشی مذکور واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب 

 میلیارد تومان 5اعتبار مورد نیاز

 ملی تامین و اقدام نماید. نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع   مصوب شد:

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس استان آذربایجان غربی 
1401مهر   

61 

با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی مذکور     درصد60حدود کالسه  گوهران خوی با پیشرفت فیزیکی 6تکمیل مدرسه  

 واستفاده دانش آموزان از فضای استاندارد ومناسب 

 میلیارد تومان  4اعتبار مورد نیاز

 نوسازی مدارس اعتبار پروژه را از منابع ملی تامین و اقدام نماید.   مصوب شد:

اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز 

 مدارس استان آذربایجان غربی 
1402هفته دولت   

62 

 کالس درس   22مدرسه در قالب    8استاندارد سازی سیستم گرمایشی  

 میلیارد تومان  10درصد        اعتبار مورد نیاز:   50پیشرفت فیزیکی:  

 نوسازی مدارس اعتبار مورد نیاز را منابع ملی تامین و اقدام نماید.   مصوب شد:

داره کل نوسازی توسعه وتجهیز ا

استان آذربایجان غربی مدارس   
1401پایان سال مالی   

63 

 تجهیز و هوشمند سازی مدارس  

ن مامیلیارد تو 2مبلغ  کالس درس اقدام و    40هوشمند ساز ی  مدارس تا پایان سال جاری نسبت به  نوساز ی  مصوب شد:

 جذب و اختصاص دهد. از منابع ملی    شهرستان  جهت تجهیز مدارس

وتجهیز اداره کل نوسازی توسعه 

 مدارس استان آذربایجان غربی 
1401پایان سال   

64 

 احداث مدرسه شبانه روزی در شهرستان خوی

محل مورد نظر جهت احداث مدرسه شبانه نوسازی مدارس با هماهنگی فرمانداری نسبت به شناسایی    مصوب شد:

 نماید. روزی اقدام و پس از تامین اعتبار از منابع ملی عملیات اجرایی را آغاز  

 نوسازی مدارس  

 فرمانداری خوی 
 شش ماه 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

مربع به ازای هر نفر         سانتی متر    32/ 97سانتی متر مربع به ازای هر نفر      سرانه فضاهای ورزشی سرباز:    65/13سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده:  :  ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

    16سانتی متر مربع به ازای هر نفر        رتبه در استان    46/ 62در مجموع  

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

65 

باب فضای ورزشی روباز )زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال(در سطح    7احداث   تخصیص اعتبار جهت  - 65-1

 شهرستان خوی

 قوردیک  - گرمدره  - الند –سعلکده    - بدل آباد  -زرآباد   - محل اجرا: شهر قطور

متر مربع ساختمان رختکن وسرویسهای بهداشتی،   40متر مربع  چمن مصنوعی،   1000توضیحات:  زمین چمن شامل 

بلند جهت روشنایی زمین،زیرسازی وجدول گذاری دور زمین، لوله کذاری وفنس کشی دور عدد دکل روشنایی نیمه  4

 زمین 

میلیارد تومان برای   5باب فضای ورزشی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبلغ    3به منظور احداث    مصوب شد:

باب فضای ورزشی دیگر، اداره کل ورزش و جوانان اعتبار مورد نیاز را از منابع ملی    4مصوب و جهت اجرای   1401سال  

 تامین نماید.

 تکمیل سالن ورزشی روباز ایواوغلی  - 65-2

 میلیون تومان   800اعتبار مورد نیاز: -درصد   50پیشرفت فیزیکی: 

مصوب و ابالغ نماید و    1401میلیون تومان را برای سال   800سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبار مورد نیاز به مبلغ   مصوب شد:

 به اتمام برساند.  1401تا شهریور   اداره کل ورزش و جوانان عملیات اجرایی را حداکثر

 

 ورزش و جوانان-65-1

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 ورزش و جوانان -65-2

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اتمام عملیات تا  -65-1

 1401پایان سال مالی 

 1401شهریور  -65-2
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 عمرانی مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های 

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

66 

 :   20*36احداث سالن ورزشی سکمن آباد به ابعاد  

 5/1این پروژه از اعتبارات در اختیار نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی تامین اعتبار شده است) مبلغ  

 میلیارد تومان( 

لذا اعتبار مذکور به میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است   5/10با توجه به اینکه جهت اتمام پروژه مبلغ    مصوب شد:

( توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای 50به    50صورت مشارکتی)  

 اسالمی تامین خواهد شد.

 

 ورزش و جوانان

محترم مردم شهرستان  نماینده 

 در مجلس 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

جهت اقدام در سال  

1401   
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      نفری خوی  5000تکمیل ورزشگاه  

به اتمام   1402 عملیات اجرایی را تا تیر ماهاز منابع ملی   ورزش و جوانان ضمن پیگیری اعتبار مصوب   مصوب شد:

 برساند.

 

 ورزش و جوانان

 

 1402تیر ماه 

68 

 

 میلیارد تومان   12اعتبار مورد نیاز:  -متر مربع    1200احداث خانه بوکس در شهر خوی: مساحت:  

 به اتمام برساند.   1402ورزش و جوانان ضمن پیگیری اعتبار از منابع ملی، عملیات اجرایی را تا تیر ماه   مصوب شد:

 

 1402تیر ماه  ورزش و جوانان
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 استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی مصوبات سفر 

 شهرک صنعتی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 تامین اعتبار برای اجرای زیرساخت های شهرک های صنعتی شهرستان خوی در فاز توسعه  

میلیارد تومان توسط شهرک    20میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و    10میلیارد تومان:   30کل اعتبار مورد نیاز  

 صنعتی تامین خواهد شد. 

مصوب و ابالغ نماید. شرکت شهرک های   1401میلیارد تومان برای سال   8/ 3غ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبل  مصوب شد:

میلیارد تومان( نسبت به اجرای زیر ساخت های شهرک های صنعتی   20صنعتی ضمن تامین اعتبار مورد نیاز باقیمانده) به مبلغ 

 در سطح شهرستان مبادرت نماید. 

سازمان   -شهرک صنعتی  

 مدیریت و برنامه ریزی 

ان سه ماهه اول تا پای

 1401سال  

70 

 تامین آب شهرک صنعتی کانی خوی

از محل چاه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  -1   لیتر بر ثانیه 16تسریع در واگذاری و تخصیص آب به میزان   مصوب شد:   

شرکت آب   توسطتخصیص آب از محل آب های زیر زمینی  -2ای واقع در راهدارخانه ایواوغلی به شهرک صنعتی کانی خوی 

 منطقه ای 

اداره کل   -شهرک صنعتی  

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  

 شرکت آب منطقه ای استان 

تا پایان سه ماهه اول 

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

 خانوار شهرستان از نعمت برق برخوردارند.  10کل جمعیت شهری و روستاهای باالی : شرکت توزیع برق   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 مساکن مهر تامین برق  - 71-1

 درصد   50پیشرفت فیزیکی:  

 میلیارد تومان   1/ 9اعتبار مورد نیاز:  

مصوب و ابالغ نماید. شرکت   1401میلیارد تومان را برای سال   9/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 توزیع برق عملیات اجرایی را تا پایان سالجاری به اتمام برساند.

 تکمیل فیدر شهرک صنعتی   -71-2

 درصد  40پیشرفت فیزیکی:  

 میلیارد تومان   1/1اعتبار هزینه شده: 

 میلیارد تومان   1/ 7اعتبار مورد نیاز :  

مصوب و ابالغ نماید. شرکت   1401میلیارد تومان را برای سال    7/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 ایان سالجاری به اتمام برساند.توزیع برق عملیات اجرایی را تا پ

 شرکت توزیع برق

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

 1401پایان سال  

72 

 جابه جایی تیرهای برق و تامین روشنایی معابر روستای زاویه سکمن آباد - 72-1

 میلیون تومان  400اعتبار مورد نیاز: 

مصوب و ابالغ نماید. شرکت توزیع   1401میلیون تومان را برای سال    400سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 برق عملیات اجرایی را تا پایان سالجاری به اتمام برساند. 

 تیر برق در معابر روستایی   1000تامین روشنایی    - 72-2

علمک آن و عدد تیر برق )نصب المپ و    1000شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به تامین روشنایی    مصوب شد:

 ملزومات بر روی تیرهای برق موجود( در داخل روستاها اقدام نماید. 

 - شرکت توزیع برق- 72-1

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

شرکت توزیع نیروی   - 72-2

 برق

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

 درصد می باشد 31شاخص اجرای طرح هادی در شهرستان  بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 میلیارد تومان   5/15روستای شهرستان با اعتبار   6تکمیل و اجرای طرح هادی در 

استانی( - میلیارد تومان   3خاکمردان)    - 3ملی(    - میلیارد تومان  3شیرین کندی)    - 2ملی(    - میلیارد تومان   5/1بویالپوش)- 1

 ملی(   -نمامیلیارد تو   2مظفر آباد)  -6  استانی(  - میلیارد تومان   3آغداش)   - 5ملی(    - میلیارد تومان 3شوریک )  - 4

مصوب و ابالغ نماید و باقیمانده   1401میلیارد تومان را برای سال    5/6سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    مصوب شد:

 میلیارد تومان( توسط بنیاد مسکن از منابع ملی تامین گردد.  9ار مورد نیاز)اعتب

 – بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401پایان سال  

74 

روستای شهرستان خوی که افق ده ساله مطالعات طرح های مربوطه به اتمام رسیده است،  با اولویت    18بازنگری طرح هادی در  

روستا از محل    9توضیح اینکه   –میلیارد تومان بصورت نقد(    2/ 34بندی صورتجلسه تنظیمی با فرمانداری شهرستان )با اعتبار  

 اعتبارات ملی منظور گردیده است. روستا از محل  9اعتبارات استانی و 

  -آغشلو   -خانقاه -استران  -هندوان) فیرورق(  -زارعان  -شوربالغ -مالجنود  -پیرکندی  -سیه باز   -بیزنده   -نوایی  - بلسور سفلی

 زاویه شیخلر  - خاندیزج  -احمد آباد  -آلمالو -آغبالغ ایواوغلی  - آغبالغ علیا

مصوب و ابالغ نماید و باقیمانده اعتبار مورد   1401میلیارد تومان را برای سال  1مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  مصوب شد:

 نیاز توسط بنیاد مسکن از منابع ملی تامین گردد. 

  –بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401پایان سال 

75 

 در معرض خطر رانش   و گوگرد   عملیات اجرایی تثبیت روستای کفچرین 

بنیاد مسکن با هماهنگی فرمانداری و سازمان زمین شناسی بررسی و مطالعات دقیق کارشناسی را در دو   مصوب شد:

 پس از برآورد اعتبار مورد نیاز  نسبت به اجرای عملیات در نقاط اولویت دارمبادرت نماید. روستای فوق انجام و 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 فرمانداری

عات و  مطالانجام 

بررسی کارشناسی تا  

دو ماه آتی و شروع  

عملیات تا پایان سال  

1401 

76 

 میلیون تومان  800تبار مورد نیاز: عا                 احداث پارک در روستای قوردیک علیا 

نموده و بنیاد مسکن نسبت به احداث پارک در روستای ریزی اعتبار مورد نیاز را تامین و ابالغ   سازمان مدیریت و برنامه  مصوب شد:

 مذکور اقدام نماید. 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 تا پایان 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

77 

 الزام شهرداری خوی به صدور پروانه ساختمانی برای پروژه شمس تبریزی خوی     - 77-1

طرفی با عنایت به نامه  با توجه به اینکه طی چندین مرحله ارسال نقشه های پروژه یادمان شمس تبریزی به شهرداری خوی و از  

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در ارتباط با ابالغ طرح   1400/ 10/ 29مورخ  14/ 1400/ 57117شماره  

متری مربوط به کاربری فرهنگی برای    5مصوبات جلسه کمسیون طرح تفصیلی؛ مبنی بر حذف حریم    4تفصیلی شهر خوی و بند  

یادمان نامه شماره    پروژه  و  تبریزی  مورخ  99/ 28300شمس  پروانه    1399/ 12/ 18/ص  برای صدور  محترم؛.همچنان  آن شهرداری 

ساختمانی همکاری نداشته و این پروژه بدون پروانه ساختمانی انجام میگیرد که مشکالتی اعم از پرداختی صورت وضعیت های  

 د محلی و ... می گردد پیمانکاری توسط ذیحسابی،سوء استفاده معارضین بدون اسنا

    شهرداری خوی نسبت به صدور پروانه ساختمانی ظرف مدت یک هفته اقدام نماید.   مصوب شد:

 باشد.   یم ی محترم جمهو  استیمصوب سفر ر  یجزء پروژه ها پروژه شمس تبریزی خوی: -77-2

 متر مربع  3821مساحت زیر بنا:  - متر مربع 6266/ 18کل عرصه: 

 درصد  25فیزیکی: پیشرفت  

 نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید.   1402مصوبه پیشنهادی: میراث فرهنگی تا پایان خرداد 

 تملک حمام محمدبیگ داخل بازار خوی توسط شهرداری  - 77-3

داخل   با توجه به اینکه حمام محمد بیگ خوی یکی از آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور می باشد و  بعلت قرار گیری در

محدوده بازار خوی؛ دارای موقعیت مناسب تجاری و  فرهنگی می باشد و از سویی به دلیل نبود اعتبارات ملی برای تملک و  

تراضی مالکین و وراث ، بالاستفاده و راکد باقی مانده بطوریکه بعلت عدم استفاده ، دستخوش تخریب نزوالت جوی قرار می  

ی شهرداری، مطابق شهرداری های سایر شهرها ، محل موصوف تملک و  به یک  بنای فرهنگی گیرد.لذا  پیشنهاد می گردد از سو

 و مدیریت شهری تبدیل گردد .   

با توجه به اعالم آمادگی شهرداری خوی مبنی بر تملک حمام مذکور، در صورتیکه قیمت عادالنه کارشناسی حمام تا    مصوب شد:

 شهرداری نسبت به تملک آن اقدام نماید. میلیارد تومان باشد  25سقف  

اداره کل   -شهرداری خوی -77-1

میراث فرهنگی گردشگری وصنایع 

 دستی استان آذربایجان غربی 

 

 

 

اداره کل میراث فرهنگی   -77-2

گردشگری وصنایع دستی استان  

 آذربایجان غربی

 

 

 

اداره   -شهرداری خوی  -77-3

کل میراث فرهنگی گردشگری 

دستی استان آذربایجان  وصنایع 

 فرمانداری -غربی

 یک هفته - 77-1

 1402خرداد    - 77-2

 

 

 

 

 

 شش ماه   -77-3

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 



 

32 

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

78 

 رفع مشکل فاضالب محدوده بازار تاریخی خوی 

با توجه به اینکه بازار تاریخی خوی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور و یکی از دو بازار تاریخی استان بوده  که مرکز  

داد و سرتد شرهرسرتان و مشراغل مختلف را درخود جای داده اسرت با توجه به اینکه دفع فاضرالب سرنتی کارایی خود را 

ده و ضررورت دارد نسربت به دفع فاضرالب و اتصرال آن به فاضرالب  نداشرته و برخی از جاهای بازار دچار نشرسرت هایی شر 

 شهری در اولویت شرکت آب و فاضالب استان قرار گیرد  

شرکت آب و فاضالب استان مطالعات شبکه فاضالب بازار تاریخی خوی را ظرف دو ماه آتی انجام و پس از   مصوب شد:

 ت نماید. تامین اعتبار در سال آتی نسبت به اجرای عملیات مبادر

 

اداره   -شرکت آب و فاضالب استان

کل میراث فرهنگی گردشگری 

وصنایع دستی استان آذربایجان  

 غربی

اتمام مطالعات تا دو 

 ماه 

79 

طرح ویژه محدوده شمس تبریزی خوی: با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه شمس تبریزی الزمست طرح 

 ویژه ای در بلوک محدوده اجرا شود.

مطالعات طرح به صورت مشترک توسط میراث فرهنگی و شهرداری با هماهنگی راه و شهرسازی انجام   مصوب شد:

 یافته و اجرای فضاهای شهری بر اساس مطالعات انجام یافته بر عهده شهرداری خوی خواهد بود.

اداره کل میراث فرهنگی  

گردشگری وصنایع دستی  

  -استان آذربایجان غربی 

راه و   -شهرداری خوی 

 شهرسازی 

اتمام مطالعات تا پایان 

1401 

اجرای طرح در  شش 

 1402ماهه اول سال  
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 کاروانسرای خان: ساماندهی کاروانسرا و بازار شامل بازسازی، مرمت و احیا 

 2میلیارد تومان( و شهرداری خوی) با سهم    4پروژه به صورت مشارکتی توسط میراث فرهنگی) با سهم    مصوب شد:

 میلیارد تومان( اجرا گردد.

 

اداره کل میراث فرهنگی  

گردشگری وصنایع دستی استان  

 شهرداری خوی  -آذربایجان غربی

 

 1401پایان سال مالی  
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 میلیارد تومان جهت احداث بازارچه مصوب شده است.  2احداث بازارچه صنایع دستی در شهر خوی: مبلغ  

احداث بازارچه توسط شهرداری خوی در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد                      زمین مورد نیاز جهت    مصوب شد:

 ) صرفاٌ  به صورت حق انتفاع( و اداره کل میراث فرهنگی تا پایان سالجاری نسبت به احداث بازارچه اقدام نماید. 

اداره کل میراث فرهنگی  

گردشگری وصنایع دستی استان  

 داری خوی شهر -آذربایجان غربی

زمین توسط شهرداری تحویل 

ظرف یک ماه آتی و احداث 

 1401بازارچه تا پایان سال 
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 

 محیط زیست   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

82 

 

استان شامل    شمال  شهرستان   5  هوای  کیفیت  عالوه بر شهر خوی، نمود  خوی  شهرستان  هوای  آلودگی   سنجش  ایستگاه  -82-1

 . است اهمیت حائز بسیار  کنونی حساس برهه در  آن  صحیح کارکرد  و باشد  می  چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو و چالدران

ایستگاه شامل تعمیر و یا تعویض صفحه نمایشگر ایستگاه و  مرمت، تعمیر و تجهیز ایستگاه سنجش آلودگی هوا: راهبری صحیح  

 تعمیر آناالیزر های ذرات و دی اکسید گوگرد می باشد. 

 میلیون تومان 500اعتبار مورد نیاز: 

 تصویب و ابالغ نماید.  1401میلیون تومان را برای سال  500سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ   مصوب شد:

 

 

 .است  مشهود  ها  ساختمان   استهالک  دلیل  به   تجهیز  و  تعمیر   به  مراکان   شده  حفاظت  منطقه  پاسگاههای  مبرم  نیاز  -82-2

 ای،  قطره  آبیاری  و  درختکاری  و  سازی  مرمت، تعمیر و تجهیز ساختمان پاسگاههای منطقه حفاظت شده مراکان: محوطه

 فنس  پارکینگ،   برق، احداث  امتیاز  خرید  ه، خان  احداث اسلحه  منطقه،  نماد  با  ورودی  در  سر  قرنطینه، احداث  قفس  ساخت

گاز، نصب دوربین های مدار بسته و غیره   امتیاز  روستا، خرید  داخل  از  آب  پمپاژ  و  کشی  لوله  ساختمان،   کشی  دیوار  و

 برای پاسگاههای منطقه حفاظت شده الزامی است. 

 میلیارد تومان  1/ 5اعتبار مورد نیاز:  

 تصویب و ابالغ نماید.   1401میلیارد تومان را برای سال    5/1برنامه ریزی مبلغ  سازمان مدیریت و    مصوب شد:

 محیط زیست

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

 1401پایان سال  

 

 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان خوی در حوزه پروژه های عمرانی 
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 محیط زیست   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  مرتبط دستگاه اجرایی  متن مصوبه  ردیف 

83 

 . باشد  می   اداره این  های اولویت از  قزلجه  و  قریس   تاالب  احیاء   تاالبها،  جمله  از آبی های  بوم   زیست  اهمیت  به   توجه  با

آب از چشمه باال  دست و   رفت  هدر  بدون  انتقال  هدف  متر با  1600به طول    گذاری  لوله  - احیاء تاالبهای قریس و قزلجه:  

 قریس   تاالب  و احیاء   رسوبگیر وآبگیریاحداث حوضچه  

 احداث دایک برای احیاء تاالب قزلجه  - 

 میلیارد تومان  1/ 5اعتبار مورد نیاز:  

اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی اقدام و پروژه را عملیاتی   مصوب شد:

 نماید. 

 1401پایان سال مالی   محیط زیست

 بنیاد شهید و امور ایثارگران  دستگاه اجرایی:

84 

 تکمیل پروژه ایجاد سر درب مزار شهدای خوی :    84-1

 اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان 

 درصد  35پیشرفت فیزیکی:  

 ساماندهی گلزار شهدای خوی )تجهیز و ساماندهی موزه شهدا(   :84-2

 اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان 

 تصویب و ابالغ نماید.   1401را برای سال  پروژه های فوق  سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبارمورد نیاز    مصوب شد:

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401پایان سال  

 

 

 

 دستگاه اجرایی: شهرداری های شهرستان خوی 
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 کمک اعتباری به شهرداری های شهرستان خوی - 85-1

میلیون تومان برای سایر   500ن برای شهرداری خوی و مبلغ  ما غ یک میلیارد تومبل  با دستور استاندار محترم  مصوب شد:

خواهد نمود و هزینه  سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه اقدام هرستان اختصاص یافت. شهرداری های تابعه ش

 کرد اعتبارات با نظارت فرمانداری شهرستان می باشد.

با عنایت به طبیعت سر سبز و جذب سفر وتوسعه بوم گردی در منطقه خوش اب و هوای   شهرداری فیرورق:    - 2-85

منطفه و سرمایه گذاری الزم درراستای  ایجاد درامدهای پایدار و اشتغال صدور مجوز استفاده کنار جاده ای در محور 

 جاده فیرورق خوی  الزم است از طرف شهرداری مجوز بهره برداری صادر شود. 

 صدور مجوزاز طرف اداره کل راهداری به شهرداری خوی و فیرورق محول گردد.  :مصوب شد

 

 نیازمندی شهربه پارک و کمبود سرانه های فضای سبز همچنین ایجاد اشتغال و درامد پایدار  شهرداری ایواوغلی: - 3-85

 . منابع طبیعی تپه معروف به اوغالن تپه را به شهردار جهت ایجاد پارک شهر واگذار نماید  مصوب شد:  

توسعه مصوب شهری و بمنظور نیاز شهر و اجرای برنامه های شهری بر اساس طرح های   شهرداری زر آباد:- 4-85

 استفاده از اراضی طرح هادی شهر جهت افزایش محدوده شهری

    طرح هادی شهر بازنگری گردد.  مصوب شد:

 

 

 

 شهرداری خوی: 

                                                                   

سازمان مدیریت و -85-1

 برنامه ریزی

 شهرداری های شهرستان خوی 

 فرمانداری خوی 

راهداری و حمل و نقل  -85-2

 و شهرداری فیرورق   جاده ای

 

 

 

 منابع طبیعی -85-3

 

 

و  راه و شهرسازی- 85-4

 شهرداری زرآباد 

 

 

 

 

 

 راه و شهرسازی  -85-5
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با عنایت به موقیعت جغرافیایی شهر خوی و  واقع شدن در دو مسیر ارتباطی اصلی به خارج از کشور در راستای پویایی و   -85-5

 اشتغال همچنین  معرفی تولیدات داخلی در زمینه های کشاورزی و صنعتی  و سایر توانمندیها و پتانسیل های موجود

 ی بین المللی در اراضی دولتی واقع در کوی ولیعصر صادر گردد. مجوز الزم جهت راه اندازی نمایشگاهها مصوب شد:

نظر به اینکه کارخانه اسفالت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بمنظور فروش طی دو فقره اعالم مزایده    -85-6

ستان به لحاظ تامین اسفالت معابر  عمومی و عدم استقبال از ان در دست اقدام می باشد لذا در راستای تقویت شهرداری های شهر

 شهری و نیاز مبرم شهر خوی و سایر شهرهای شهرستان به کارخانه اسفالت یاد شده نیاز دارد.   

 کارخانه با همان قیمت پایه اعالمی به شهرداری خوی واگذار گردد.  مصوب شد:

خوش اب و هوای خوی و سرمایه گذاری الزم درراستای   با توجه به طبیعت سر سبز و جذب گردشگر و بوم گردی در منطقه    - 85-7

ایجاد درامدهای پایدار و اشتغال  ضمن تاکید بر مطالعات و تصویب طرح مطالعات ورودی شهر خوی محور جاده قطور از میدان  

 شرکت نفت تا تقاطع خیابان محله قاضی 

 صدور مجوز بهره برداری از طرف اداره کل راهداری به شهرداری خوی   مصوب شد:

اد از سالهای گذشته در اختیار شهرداری قرار دارد لذا درراستای  آببا توجه به اینکه تپه های فنایی و تپه شهدا و چمن مجید    -85-8

 ر راه و شهرسازی است . جذب سر مایه گذار و توسعه فضاهای مذکورکه اسناد مالکیت اراضی مذکور در اختیا 

 اسناد مالکیت زمینهای فوق به شهرداری انتقال یابد. مصوب شد:

 

 

 

 

 

 

راهد اری و حمل و نقل   -85-6

 جاده ای 

 

 

راهداری و حمل و نقل   -85-7

 جاده ای 

 شهرداری خوی              

 

 راه و شهرسازی  -85-8

 سیمای مرکز استان دستگاه اجرایی: صدا و 

86 

 ایجاد نسل سوم فرستنده های دیجیتال در شهرستان خوی 

 صدا و سیمای مرکز استان نسبت به ایجاد فرستنده نسل سوم دیجیتال در شهرستان اقدام نماید.    مصوب شد:
 تا پایان سال جاری  صدا و سیمای مرکز استان 
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 برنامه ریزی و توسعه استان   در شهرستان خوی مصوبات حوزه اقتصادی برای تصویب در شورای  

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط متووووون مصووووووووبه ردیف

1 

 طرح موضوع : درخواست تسهیالت موردی برای واحدهای صنعتی و معدنی  
 بخش صنعت و معدن جهت:  18از محل تسهیالت تبصره مصوبه: 

 ریال میلیارد 2290(= مورد 8:  )  گردش در سرمایه

 ریال  میلیارد   2310( =  مورد 21:)  ثابت  سرمایه  تسهیالت  

 ریال میلیارد   937(  = مورد 9: )ثابت و  درگردش  سرمایه  تسهیالت 

 مصوب و با معرفی اداره کل صمت توسط بانک عامل پرداخت گردد 

بخش صنعت و معدن جهت افزایش توان تولید و نیروی کار    18ت تبصره  میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش  از محل تسهیال  20مبلغ  همچنین  

 ( بهداشتی محصوالت  و  پوشک تولید) خوی   اسپیدار تعاونی شرکت  نفر، برای 80به میزان  

 مصوب و با معرفی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردد. 

 اداره کل صمت  -استانداری

 بانک های عامل 

 

 طرح موضوع : درخواست تسهیالت برای سایر واحدهای توسعه ای یا تکمیلی در حوزه صنعت و معدن  
 از محل اعتبارات تسهیالت بانکی مصوب در سفر ریاست جمهوری تخصیص یابد. مصوبه: 

  –اداره کل صمت    -استانداری

 بانک های عامل 

 

2 

 طرح موضوع : درخواست تسهیالت موردی برای واحدهای گردشگری  
 بخش گردشگری جهت:  18از محل تسهیالت تبصره مصوبه: 

 ریال  میلیارد  156(      مورد طرح مجتمع آب درمانی و طرح مهمان پذیر  2:  )ثابت و  درگردش  سرمایه  تسهیالت 

 ریال  میلیارد 6 مبلغ  به  تعاون توسعه بانک توسط درصد 60 باالی فیزیک پیشرفت  با قطور آبدرمانی مرکز. 1

 ل  ریا میلیارد150 مبلغ به ملی  بانک توسط درصد  30 باالی فیزیک پیشرفت  با زاده عبداله  مهمانپذیر آقای .2

 مصوب و با معرفی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری توسط بانک عامل پرداخت گردد. 

میراث  اداره کل    -استانداری

فرهنگی صنایع دستی 

 وگردشگری 

 بانک های عامل 
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3 

خوی درخواست    شهرستان  دستی  صنایع  فعالین  و  خصوصی   بخش  گردشگری   تاسیسات  های  طرح  از   حمایت  منظور  طرح موضوع : به
 یابدتسهیالت برای سایر واحدهای جدید االحداث یا توسعه ای یا تکمیلی در حوزه میراث فرهنگی وگردشگری تخصیص می 

 مصوبه:  
 از محل اعتبارات تسهیالت بانکی مصوب در سفر ریاست جمهوری تخصیص یابد. 

اداره کل میراث    -استانداری

 – فرهنگی و گردشگری  

 بانک های عامل   

 

4 

 طرح موضوع : درخواست تسهیالت موردی برای واحدهای اقتصادی کشاورزی  
 مصوبه:  

 طرح و پروژه : 208بخش کشاورزی جهت   18از محل تسهیالت تبصره 

 ریال میلیارد2374:   گردش در سرمایه

 ریال  میلیارد  1024 : ثابت  سرمایه  تسهیالت  

 میلیارد ریال مصوب و با معرفی اداره کل جهاد کشاورزی  توسط بانک عامل پرداخت گردد  3398جمعا  

اداره کل    -استانداری

 جهادکشاورزی 

  بانک های عامل 

5 

 طرح موضوع : درخواست تسهیالت برای سایر واحدهای جدید االحداث یا توسعه ای یا تکمیلی در حوزه کشاورزی  

 مصوبه: 
 از محل اعتبارات تسهیالت بانکی مصوب در سفر ریاست جمهوری تخصیص یابد.  

اداره کل جهاد    -استانداری

 – کشاورزی  

 بانک های عامل   

 

6 

 تعطیلی کارخانجات دخانیات خویطرح موضوع : حل مشکل 
 مصوبه: 

  متوقف   سال 3 حدود که  خوی دخانیات  کارخانجات   مجموعه  (سیگارت  تولید خط  و  توتون سازی  آماده خط )  تولید  خطوط  مجدد اندازی راه 

 است توسط شرکت دخانیات ایران اجرایی گردد.  شده

 -اداره کل صمت  -استانداری

 شرکت دخانیات 

 

7 

نفر اشتغال در شهرستان خوی واقع شده است .تکمیل    1200توسعه صنعت نساجی، بزرگترین صنعت نساجی کشور با  طرح موضوع :  

زنجیره پوشاک و توسعه صنعت نساجی یکی از اولویت های سرمایه گذاری برای توسعه شهرستان خوی است . در این راستا  

 است . تکمیل و راه اندازی واحدها زیر در این شهرستان یک ضرورت 

 مصوبه: 

 

  اداره کل صمت  -استانداری

 بافتتولید منسوجات بی  ✓

 تولید نخ پلی استر  ✓

 اندازی واحدهای تولیدی پوشاک            حمایت از ایجاد و راه  ✓

 های رومبلیتولید پارچه  ✓
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 کشور است طرح موضوع : توسعه صنعت مبل و صنایع چوبی مرتبط ، شهرستان خوی قطب تولید صنعت مبل  

 و تکمیل زنجیره تولید مبل،  یک فرصت بی بدیل برای این صنعت است .   

 مصوبه: 

 الستیک   -های چوب حمایت از تولید پروفیل ✓

  اداره کل صمت  -استانداری

9 

 طرح موضوع : توسعه صنعت سلیکون متال ، یکی از بهترین ذخیره و خلوص ترین سیلیس کشور در این شهرستان است

 که احداث کارخانه سیلیکون با نگاه به ماده اولیه ان شکل گرفته است .   

  توسعه فرصت های سرمایه گذاری زیر در این شهرستان یک هم افزایی بزرگ برای اقتصاد این شهرستان است.

 مصوبه: 

 های خورشیدی توسعه سلول  ✓

 های خورشیدی تولید پانل  ✓

 خورشیدی تولید آبگرمکن و محصوالت مبتنی بر  ✓

  اداره کل صمت  -استانداری

10 

 طرح موضوع : بزرگترین ذخایر کرومیت منطقه شمال غربی کشور در شهرستان خوی واقع شده است .  

نظر به کاربرد این مواد در صنایع متالورژی، فوالد، شیمیایی و مواد نسوز یک فرصت جهت حضور در صنایع کلیدی و مهم دنیا است .   
 راه اندازی و احداث واحد فروکروم در این شهرستان یک مزیت بزرگ است . 

 مصوبه: 

 گردد . راه اندازی و احداث واحد فروکروم در این شهرستان پیگیری و عملیاتی 

  اداره کل صمت  -استانداری

11 

طرح موضوع :  نظر به در خواست ایمیدرو برای احداث کارخانه فروسیلیس در این شهرستان با توجه به ذخایر سیلیس که یک فرصت  
شهرستان  می بایست  بی نظیر برای این صنعت است ، برابر تفاهم نامه ایمیدرو  و استان راه اندازی و احداث واحد فروکروم در این  

 عملیاتی گردد. 

 مصوبه: 

 استان،  پیگیری و عملیاتی گردد .  و   ایمیدرو  نامه  تفاهم برابر راه اندازی و احداث واحد فروکروم در این شهرستان 

  اداره کل صمت  -استانداری



 

40 

12 

آالت آن خریداری شده است و در مرحله اخذ  تن سنگ بریده، که ماشین    14000طرح موضوع : کارخانه سنگبری ایواوغلی با ظرفیت  
 مجوزهای الزم جهت واگذاری زمین و مجوز ساخت )مرحله دوم( قرار دارد. عملیاتی گردد.

 مصوبه: 

 راه اندازی و احداث واحد سنگ بری ایواوغلی  ،در این شهرستان ،   پیگیری و عملیاتی گردد . 

  اداره کل صمت  -استانداری

 خوی  در  استان  فناوری  و علم پارک شهرستانی رشد ایجاد مرکزطرح موضوع :  
با عنایت به اعالم آمادگی پارک علم و فناوری استان جهت راه اندازی مرکز رشد شهرستانی ، اقدامات الزم برای معرفی و تخصیص   مصوبه:

 ساختمان و فضای الزم در این خصوص انجام گردد. 

 - فرمانداری خوی

 پارک علم و فناوری استان 
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تخمه های آجیلی در شهرستان خوی و عرضه بذور هیبریدی تخمه آفتابگردان و کدو  طرح موضوع : با توجه به پتانسیل موجود در تولید  
ماه بوده    3ماه به    6بازرگانی اقدم(که دارای راندمان سه برابری محصول فعلی و کاهش زمان تولید محصول از    - ) توسط بخش خصوصی

ت اعطای تسهیالت برای اجرای کشاورزی قراردادی  و کاهش چشمگیر مصرف آب و کود را می توان از نتایج آن بحساب آورد، ضرور
 توسط مجری جهت ترویج این بذور ضروری است.

هکتاری ) حسب    100  - 50از سویی با توجه به وارداتی بودن بذر و اعالم آمادگی طرف خارجی برای تولید این بذور در ایران در عرصه  
 از شهرستان های مساعد در این خصوص پیشنهاد می گردد. ظرفیت( تخصیص زمیت با تعهد تامین آب در شهرستان یا یکی 

 مصوبه: 

هزار هکتار اراضی زیر کشت دانه های آجیلی و روغنی در شهرستان ، تامین تسهیالت بانکی برای کشاورزان در سطح   30با عنایت به وجود   -الف

شاوره های فنی و خرید محصول و سپس بسته بندی و صادرات  میلیارد ریال جهت تامین بذورهیبریدی و ارائه م 200هکتار و  به میزان  2000

محصول و از این مسیر، دستیابی به تحول در کشت دانه های آجیلی و روغنی تصویب می گردد که با معرفی اداره کل جهاد کشاورزی به بانک  

 عامل اقدام خواهد شد. 

تولید بذور مادر هیبریدی با مشارکت طرف خارجی در اولویت اول در  زمین مناسب  با امکان تامین آب برای انتقال تکنولوژی کشت و  -ب

 محدوده شهرستان وگرنه در شهرستانهای مجاور شناسایی و در اختیار متقاضی قرارداده شود. 

  -جهاد کشاورزی-استانداری  

مدیریت اور    –منابع طبیعی  

شرکت آب منطقه ای    -اراضی

هولدینگ های سرمایه    –

 گذاری 

 

 موضوع: عدم فعالیت ایستگاه پرورش زنبورعسلطرح 
با توجه به اینکه شههرسهتان خوی قطب تولید عسهل در کشهور بوده نیازمند فعال نمودن ایسهتگاه تحقیقاتی پرورش زنبور عسهل می باشهد الزم مصووبه:  

واگذار   واجد شهرایطبه بخش خصهوصهی  ع وقت  این ایسهتگاه را در اسهراسهت با اسهتفاده از فرفیت های قانونی موجود سهازمان جهادکشهاورزی اسهتان  

   .نماید

 جهاد کشاورزی استان 
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 طرح موضوع:

 نبود ایستگاه تحقیقات تخصصی محصوالت آفتابگردان آجیلی و کدو آجیلی در شهرستان خوی

مقرر گردید با ،  هزار هکتار می باشهد   30با توجه به اینکه شههرسهتان خوی قطب کشهت محصهول آفتابگردان آجیلی و کدو آجیلی به مسهاحت  مصووبه:  

ایسهتگاه   ارتقاء و تبدیل مزرعه تحقیقات کشهاورزی خوی به  جمله مرکز تحقیقات کشهاورزی در شههرسهتان،  از توجه به وجود زیرسهاخت های الزم  

 عملیاتی گردد.سازمان تحقیقات جهادکشاورزی توسط اداره کل جهاد کشاورزی و ی محصوالت آفتابگردان آجیلی و کدو آجیلی تحقیقات تخصص

 اداره کل جهاد کشاورزی 

سازمان تحقیقات جهاد  

 کشاورزی 
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 طرح موضوع:

در شهرستان خوی، حمایت از این طرح  در راستای حمایت از طرح های بخش خصوصی روستایی و ایجاد و توسعه واحدهای بوم گردی 

 ها مورد انتظار است. 

  مصوبه: 

واحد بوم گردی با همکاری فرمانداری و بنیاد مسکن و اجرای تفاهم نامه   50مقرر گردید برنامه ریزی و هدفگذاری ساماندهی و ایجاد حداقل 

 انجام گردد.  1/1401/ 11وزارت میراث فرهنگی با آن بنیاد در مورخ

اداره کل    -فرمانداری خوی  

بنیاد مسکن انقالب اسالمی،  

  فرهنگی  اداره کل میراث

  دستی  صنایع  و  گردشگری

 استان 

 

 طرح موضوع:

  با   چایپاره  –  خوی  ؛ پهنه   1424سند آمایش استان را در افق    11/1/1399مطابق مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ  

  توسعه   جهت  در  ها  زیرساخت  و تقویت  (تجاری  و   طبیعی  سالمت،   ، فرهنگی  – تاریخی)  گردشگری.....    زمینه در  توسعه   اولویت  و  تخصص

چالدران(تبریزی  شمس)خوی  در  استان  یک  سطح  فرهنگی  –  تاریخی  گردشگری  عناصر  المللی  بین  عملکردهای   ، ( کلیسا  قره)  ، 

 پیش بینی گردیده است.   (حسنلو تپه) نقده و  ،(سلیمان تخت)تکاب

بر همین اساس توسط مشاور ذیصالح طرح جامع گردشگری استان که زیرنظر کارگروه پژوهش و فناوری تهیه و مصوب گردیده است،   

تکمیل آرامگاه و مجموعه فرهنگی هنری  شمس تبریزی، تقویت زیرساخت    "که اهم فعالیت های به پیوست بوده که ریزپروژه ها اعم از  

گردشگری در مراکز طبیعی شهرستان از جمله آبشار بدالن، غارعلی شیخ و ...، مرمت و احیاء بناهای تاریخی ) مساجد ، مدارس ،  های  

 می باشد "بازارتاریخی ، کاروانسراها و ...( 

 مصوبه:  
جرای پروژه های تعریفی در سند آمایش  مقررگردید اداره کل میراث فرهنگی با همکاری سایر ادارات و سازمانها نسبت به برنامه ریزی جهت ا

در طول برنامه هفتم اقدام نموده و سازمان مدیریت و برنامه   1399/ 11/1 مورخ جلسه در  سرزمین  آمایش  عالی مصوبه شورای  1424 افق در استان

 ریزی استان نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرایی آن اقدام نماید.

فرمانداری شهرستان خوی ،  

  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان

استان، اداره کل میراث  

فرهنگی گردشگری و صنایع  

 دستی استان 
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  ارس، آزاد  منطقه به نزدیکی  و  زمینی و  هوایی و  ریلی    ترانزیت  های  ساخت زیر  خصوص در  خوی  های  قابلیت  به عنایت طرح موضوع : با

  ارمنستان ترکیه  کشورهای با همجواری  و نزدیکی و ،  تبریز صنعتی قطب به نزدیکی و ،  سلماس اقتصادی  ویژه منطقه و ماکو آزاد منطقه

  از   مهمی  بخش  تحقق  جهت  نفر   5000  اشتغالزایی  با  و  هکتار  500  مساحت  به  خوی  لجستیک  شهر  ایجاد  ،(نخجوان  جمهوری)  آذربایجان  و

   . است ضروری تجاری هاب  استراتژی

  اقتصادی ویژه منطقه به نزدیکی  و  زمینی و هوایی  و ریلی  ترانزیت های ساخت زیر خصوص در  ارومیه های  قابلیت  به عنایت با همچنین 

  به و با عنایت نفر  5000 اشتغالزایی با و هکتار 500 مساحت به ارومیه لجستیک شهر ایجاد ،  ترکیه مرز به نزدیکی و ،  ارومیه -سرو

  مرز به نزدیکی و  ارومیه و   تبریز صنعتی قطب به نزدیکی و زمینی  و ریلی   ترانزیت  های  ساخت زیر خصوص در میاندوآب های  قابلیت

 .گیرد قرار کار  دستور در  نفر 1000 اشتغالزایی با و هکتار  100 مساحت به میاندوآب لجستیک(  دهکده) ایجاد  عراق

در این خصوص ، پیشبینی اعتبار شروع مطالعات این موارد برای انجام    23همچنین با توجه به  با عنایت به پیشنهاد اخذ مصوبه ماده  

 مطالعات توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل مورد تقاضاست.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبار مور نیاز مطالعات اولیه و طرح های توجیهی ایجاد شهر لجستیک خوی ، در کنار  شهر لجستیک  مصوبه: 

 ارومیه و دهکده لجستیک میاندوآب را به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اختصاص دهد. 

 زارت راه و شهرسازی و اخذ مجوزهای الزم جهت عملیاتی شدن  نیز انجام گردد. سپس پیگیری الزم برای اصالح سند آمایش لجستیک  و 

سازمان مدیریت و    -استانداری  

 برنامه ریزی استان 

 اداره کل راه و شهرسازی   

 

 خوی  صنعتی  شهرک طرح موضوع : توسعه 
صنعتی   شهرک توسعه مسیر و منابع طبیعی در  اراضی امور توسط ملی اراضی واگذاری و  با عنایت به نیاز واحدهای اقتصادی، شناسایی مصوبه:

 انجام گردد.  

 -شرکت شهرک های صنعتی

اداره کل منابع طبیعی و 

 مدیریت امور اراضی  
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 شهرستان خوی  ) و شهرستان های مشابه(طرح موضوع:مشکالت مالیاتی شرکتهای تعاونی مرز نشینان 
ماده   اساس  بر  که  آنجایی  ، صد  133از  مستقیم  های  مالیات    کشاورزی،   بخش  توسعه   از  حمایت  صندوق  درآمد%(  100)  درصد  قانون 

  معاف مالیات  از  آنها  هایاتحادیه  و  آموزان دانش  و  دانشجویان   کارمندی،   کارگری،   صیادان،   کشاورزی،   عشایری،  روستایی،   تعاونی  شرکتهای
هستند و شرکت های تعاونی مرزنشینان ذاتاً برای استغاده روستاییان مرز نشین تشکیل می گردد ولی در متن ماده قانونی یاد شده ذکر  

 ه است.نشده اند ، این امر مشکالتی برای تعاونی مرزنشینان از لحاظ عدم بهره مندی از معافیت های مالیاتی را موچب شد
قانون مالیات های مستقیم)درج نام شرکتهای تعاونی مرز نشینان در متن ماده مذکور( به منظور حمایت   133پیشنهاد اعمال اصالحیه درماده مصوبه:  

 از شرکتهای تعاونی مرز نشینان استان به وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیگیری اصالحیه قانون در مجلس انجام گردد. 

اداره کل تعاون  – استانداری  

اداره کل  –کار و رفاه اجتماعی  

 امور اقتصادی و دارایی 
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