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 عمرانی پروژه های حوزهدر  مهابادسفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 درصد 76متوسط استان:  /ت بهره مند می باشنددرصد روستاهای شهرستان مهاباد از اینترنت پرسرع 87: فناوری اطالعات دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف
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 ایرانسل روستا( 6اینترنت در)ت ابه شبکه ملی اطالع ایجاد پوشش سیار دسترسی-1-1

 سنجاق ارتقا:

 بوزه-قوپی باباعلی -قلعه جوق -اوطمیش-یاد آباد سفلیایجاد: 

 روستا( همراه اول11اینترنت در )ایجاد پوشش سیار دسترسی به شبکه ملی اطالعات و  -1-2

 قوزلوجه -گیاه دوران  -سلیم ساغول  -بنگوین-شکربگ -اوزون تاش -باد آقاضی -آلبالغ  –ارتقا: میره ده 

 آمید-ایجاد: باجوند 

اداره کل ارتباطات و فناوری 

 اطالعات 

 1401دهه فجر -1-1

 1402هفته دولت -1-2

  درصد67/26درصد، ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان:  31ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان مهاباد:  دستگاه اجرایی: مخابرات
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   دیروناس جد FTTH یراه انداز -2      آقا لیدانش ، اسماع یتوسعه تلفن ثابت در مناطق کو-1

                                                                            ییو وفا انیدر مناطق فرهنگ FTTHتوسعه  -4                                              مرکز نور FTTH یراه انداز -3

  8فاز      هما ( یتپه هما ) کو تیسا جادیا-6     8فاز ) صارم بگ (     یشهردار ینهایزم تیجادسایا -5

 8فجر (     فاز  ی) کو نایابن س تیسا جادیا -8                                           8فاز     بایز یکو تیسا جادیا-7

 

 

 1401 دهه فجر مخابرات
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 دانشگاه علوم پزشکی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف
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                              1398شروع عملیات:   .اجرای اسکلت فلزی پیمان سپاری شده است:جدید مهاباد تختخوابی 350احداث بیمارستان 

 میلیارد تومان 1000 :اعتبار مورد نیاز  /میلیارد تومان    20اعتبار هزینه شده      / %36دارای  پیشرفت 

 متر مربع 37000مساحت:  /   فعالپیمانکا پروژه: 

ضایت مندی ارباب ارایه خدمات درمانی مطلوب و بهینه در سطح شهرستان جهت باال بردن سطح ر به منظورمصوبه: 

  نماید. و پروژه را تکمیل و بهره برداری ، دانشگاه علوم پزشکی موضوع اخذ اعتبار از منابع ملی را پیگیریرجوع
 

 سال سه دانشگاه علوم پزشکی
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 جهت ارایه خدمات بهداشتی و  اولیه درمانی روستای ترشکان و روستاهای قمر:  تکمیل خانه بهداشت ترشکان  -4-1

  یک میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز: /متر مربع 105مساحت :  /درصد 20پیشرفت فیزیکی : 

 اولیه درمانی روستای قره بالغ و روستاهای قمرجهت ارایه خدمات بهداشتی و  : تکمیل خانه بهداشت قره بالغ  -4-2

 میلیارد تومان 3/1اعتبار مورد نیاز:  /متر مربع  105مساحت:  /درصد 10پیشرفت فیزیکی: 

اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد   /: تامین زمین مورد نیاز توسط فرمانداریاحداث خانه بهداشت در روستای کیسالن-4-3

 تومان

 ام پروژه های فوق الذکر اقدام نماید.مدانشگاه علوم پزشکی از محل اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به ات :مصوبه

 1401دهه فجر  دانشگاه علوم پزشکی 
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اعتبار   /آسانسور، باالبر و نصب کانتر :نواقصاتدرصد  / 95دارای پیشرفت فیزیکی:   داشت:ستاد مرکز به جهیزت-1-5

  میلیارد تومان 5/1 :تکمیلمورد نیاز برای 

تامین و ابالغ نموده و دانشگاه علوم  1401را در سال  میلیارد تومان 5/1مبلغ مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 نسبت به تجهیز و بهر ه برداری از ستاد مرکز بهداشت شهرستان اقدام نماید.پزشکی 

دام قوزی نمودن مراکز بهداشتی و درمانی خلیفان و گوگ تپه انسبت به شبانه ر مصوبه: دانشگاه علوم پزشکی -5-2

 نماید.

 دانشگاه علوم پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

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

 دانشگاه علوم پزشکی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام اجرایی مرتبطدستگاه   متن مصوبه ردیف
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 2متر مربع در  6700متر مربع زمین و زیربنای احداثی  67000تکمیل عملیات باقیمانده دانشکده پرستاری مهاباد: دارای 

عملیات باقیمانده شامل ساختمان نگهبانی، سردر، محوطه سازی و . شده استساختمان دانشکده تکمیل  طبقه،

 1367سال شروع:   /میلیارد تومان 20 :موردنیازاعتبار .  دیوارکشی

 پروژه مبادرت نماید.نسبت به اتمام  با پیگیری اعتبار از منابع ملیمصوبه: دانشگاه علوم پزشکی 

 1402 هفته دولت دانشگاه علوم پزشکی
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های  از طرف دستگاهتامین دستگاه بی خطرساز زباله های عفونی) پسماند درمانی(: دستگاه قبلی قدیمی بوده و -7-1

 .مرتبط و محیط زیست اسقاطی اعالم شده و چندین اخطار نیز داده شده است و نیاز به دستگاه جدید می باشد

 .مصوبه پیشنهادی: دانشگاه علوم پزشکی از طریق وزارتخانه متبوع نسبت به تامین دستگاه مذکور اقدام نماید

 شامل سردخانه و طبقه پایین اورژانسو تجهیز اورژانس بیمارستان امام خمینی)ره( :  تعمیر-7-2

 میلیارد تومان 6/5اعتبار مورد نیاز: 

میلیارد تومان و مابقی اعتبار مورد نیاز توسط دانشگاه علوم پزشکی  2مبلغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی  مصوبه:

 تامین و عملیات اجرایی خواهد شد.

تکمیل بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی)ره( که قبالً به صورت خیرساز بوده و در مرحله فونداسیون رها شده  -7-3

 درصد 10   : مترمربع ، پیشرفت فیزیکی 500 مساحت: است، 

درصد توسط خیر را پیگیری نموده و  40ه عملیات تا میزان و دانشگاه علوم پزشکی موضوع ادامفرمانداری مصوبه: 

 مورد نیاز نسبت به اتمام عملیات اقدام نماید.  رنشگاه علوم پزشکی با تامین اعتباپس از آن دا

 دانشگاه علوم پزشکی

 فرمانداری مهاباد

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 یک ماه-7-1

 1402هفته دولت -7-2

هفته دولت -7-3

1402 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف
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با توجه به اینکه مالکیت چند دهنه از مغازه های داخل شهرداری:  توسط سیمون کاروانسرای ساماندهی و مرمت -8-1

مهاباد می باشد. الزم است در برنامه سالیانه شهرداری مهاباد مرمت و ساماندهی کاروانسرای سیمون متعلق به شهرداری 

 این کاروانسرا در اولویت قرار گیرد و در این راستا اداره کل میراث فرهنگی نیز همکاری الزم را داشته باشد.

 

 و اصناف محل  ی،اداره کل میراث فرهنگ شهرداری با مشارکت سیمون کاروانسرای ساماندهی و مصوبه: مرمت

 

با توجه به اینکه شهرستان مهاباد ابنیه تاریخی مهم ثبت شده در شهرستان:  تاریخی بناهای ساماندهی و مرمت -8-2

لزوم توجه و اهمیت تخصیص اعتبار برای مرمت و حفاظت این بناها از اهمیت بسزایی  لذا فهرست آثار ملی کشور دارد

 مرمت مهاباد، رسول میرزا تاریخی حمام ،مرمت مهاباد شهرستان تاریخی جداره برخوردار می باشد. در این راستا مرمت

 ، کورتک کوخ کاروانسرای تمرم ،( آقا عباس – بیگ رستم – شادرویش)  مهاباد های حوضخانه مرمت ، جامع مسجد

از منابع استانی  میلیارد تومان 2تخصیص اعتبار الزم به میزان شناسایی شده و نیازمند ( سویناس روستای مسجد مرمت

 می باشد.

 

تومان و میراث فرهنگی از منابع ملی یک میلیارد تومان به صورت  سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک میلیارد: مصوبه

 مشترک  تامین خواهند نمود.

 

 

 

 

سازمان  -فرمانداری شهرستان

اداره کل  - مدیریت و برنامه ریزی

میراث فرهنگی گردشگری وصنایع 

 دستی استان آذربایجان غربی

 1401دهه فجر 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف
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 ادارات سایر مازاد های ساختمان از استفاد با مهاباد شهر در شناسی باستان موزه ایجاد

 فرهنگی - تاریخی شیء قلم 1000 از بوده که در حال حاضر بیش رسول میرزا تاریخی حمام شناسی مهاباد واقع در  فعلی مردم موزه

 برای مناسب محلی و تخصصی ای موزه به قرار دارد و نیاز مبرم در وضعیت نامناسب اشیاء قرارگیری جای و علت رطوبته ب منقول

های  اعتباری برای احداث ، تقاضا دارد در یکی از ساختمانباتوجه به محدودیت .  می باشد فرهنگی – تاریخی ارزش با اشیاء این

 استقرار یابد.مازاد شهرستان که قابلیت ایجاد و توسعه موزه را دارد 

اهنگی فرمانداری صورت مبا ه ادارات سایر مازاد های ساختمان از استفاد با مهاباد شهر در شناسی باستان موزه : ایجادهمصوب

 پذیرد.

اداره کل  - شهرستانفرمانداری 

میراث فرهنگی گردشگری وصنایع 

 -دستی استان آذربایجان غربی

 امور اقتصادی و دارایی

 1401دهه فجر 
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 فخریگاه در گردشگری های زیرساخت تکمیل

در سنوات گذشته نسبت به ایجاد زیرساختهای گردشگری در منطقه نمونه گردشگری فخریگاه اقداماتی نظیر بهسازی مسیر 

به منظور تکمیل ضروری است  توسط میراث فرهنگی استان اقدام شده است.دسترسی ، سنگ فرش نمودن مسیر و محوطه سازی 

 یابد.مصوب و تخصیص  از محل منابع استانی میلیون تومان 800مبلغ این پروژه 

 در گردشگری های زیرساخت برای تکمیل را میلیون تومان 800 مبلغ ،1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال مصوبه: 

 تامین و ابالغ نماید. فخریگاه

سازمان  -فرمانداری شهرستان

اداره کل  - مدیریت و برنامه ریزی

وصنایع میراث فرهنگی گردشگری 

 دستی استان آذربایجان غربی

 1401دهه فجر 

 استان 14سانتی متر مربع به ازای هر نفر، رتبه  51 / سرانه ورزشی شهرستان: 11روباز: ،  18سرپوشیده: :  29تعداد اماکن ورزشی شهرستان:  ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:
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 97سال شروع پروژه :  /25*42سالن تیراندازی  در ابعاد  /اعتباری ملیتکمیل سالن تیراندازی مهاباد   / دارای ردیف 

 میلیارد تومان  4اعتبار مورد نیاز : درصد/  60 پیشرفت فیزیکی:   / تومانمیلیارد   7/3:   اعتبار هزینه شده 

 نماید. ورزش و جوانان با استفاده از منابع ملی نسبت به تکمیل و بهره برداری از پروژه اقداممصوبه: 

 

 ورزش و جوانان

 

 1401دهه فجر 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

12 

سال  / 24*42سالن ورزشی جوانان  در ابعاد /  دارای ردیف اعتباری استانی /تکمیل سالن جوانان مهاباد  -12-1

  97شروع پروژه : 

 تومانمیلیارد   3اعتبار مورد نیاز : درصد /  60 پیشرفت فیزیکی: / تومانمیلیارد   1/2:   اعتبار هزینه شده

 

 برای رشته کشتی  17*27تکمیل خانه کشتی مهاباد   / دارای ردیف اعتباری استانی / سالن ورزشی در ابعاد  -12-2

 میلیارد تومان  4اعتبار مورد نیاز : درصد /  30اعتبار هزینه شده :  یک میلیارد تومان  /  پیشرفت فیزیکی:

 

متر و  400دیوارکشی دورتادور مجموعه به طول  /محوطه سازی و دیوارکشی مجموعه ورزشی جوانان مهاباد  -12-3

 میلیارد تومان  2اعتبار مورد نیاز : /  مترمربع 5000اجرای محوطه سازی به مساحت 

 نموده وتامین و ابالغ  1401را در سال میلیارد تومان  9مبلغ  در مجموع سازمان مدیریت و برنامه ریزیمصوبه: 

 ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رساند.

 

 

 

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401دهه فجر 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام اجرایی مرتبط دستگاه  متن مصوبه ردیف
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دارای قسمت اداری و  20*36سالن ورزشی سقف بلند در ابعاد  /در شهر گوگ تپه  20*36سالن ورزشی سقف بلند  احداث

 تومانمیلیارد  8اعتبار مورد نیاز :    /رختکن مناسب برای کلیه ورزشهای توپی

 1401برای سال  یمبادرت و سازمان مدیریت و برنامه ریز 23مصوبه: ورزش و جوانان نسبت به اخذ مجوز ماده 

 تامین خواهد شد. 1402مابقی در سال  تومان تامین و ابالغ نماید. ردمیلیا 2مبلغ 

 

 ورزش و جوانان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402هفته دولت 
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 و روستایی شهرستان باب فضای ورزشی روباز )چمن مصنوعی مینی فوتبال( در مناطق کم برخوردار 8احداث 

  12اعتبار مورد نیاز:   کل   /مترمربع 1100به مساحت  هرکدام زمین ورزشی روباز مینی فوتبال با چمن مصنوعی مشخصات پروژه: 

 تومانمیلیارد 

 پروژه اقدام نماید. اجرایملی نسبت به  ورزش و جوانان با استفاده از منابعمصوبه: 

 

 ورزش و جوانان

 

 

 1402هفته دولت 
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 در مناطق کم برخوردار شهر مهاباد  20*36سالن ورزشی سقف بلند  احداث

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

 تومانمیلیارد  8اعتبار مورد نیاز : 

ه اقدام پروژ اجرای مطالعه نسبت به ) اعتبارت بازآفرینی شهری(ورزش و جوانان با استفاده از منابع ملیمصوبه: 

 محل پروژه با هماهنگی فرمانداری مشخص خواهد شد.نماید، 

 ورزش و جوانان

 فرمانداری مهاباد
 1402هفته دولت 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 شهرک صنعتی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

 ترشکان و ورودی شهرک صنعتی مهاباد ) دوربرگردان( در سه راهی U TURNاجرای  16
 شهرک صنعتی 

 اداره کل راه و شهرسازی
 1402دولت هفته 

17 
 

پیشرفت فیزیکی:  با استفاده از منابع ملی میلیارد تومان 17احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی مهاباد به مبلغ 

 درصد 30

 

 شهرک صنعتی 

 

 1402هفته دولت 
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به  1401با تامین اعتبار مشترک در سال  های شهرک صنعتی شامل شبکه برق و توسعه معابراحداث زیر ساخت 

 میلیارد تومان 10میلیارد تومان و شهرک صنعتی مبلغ  5صورت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ 

 

 

 

 شهرک صنعتی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

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

 درصد 8/85روستا/ درصد جمعیت تحت پوشش:  10روستا/ تعداد روستاهای تحت پوشش:  189: تعداد کل روستاهای دارای سکنه: آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

19 

روستا آبدار شده اند  10نفر/ تا به حال  47000با جمعیت:  روستایی گلینان 141تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی مجتمع 

سال از  5میلیارد تومان طی  629نفر/ اعتبار کل پروژه:  17000روستای باقیمانده:  131نفر/ جمعیت  30000روستا  10جمعیت این 

 درصد 5یکی: پیشرفت فیز میلیارد تومان 560اعتبار مورد نیاز باقیمانده: اعتبارات ملی تامین خواهد شد/ 

مترمکعبی و نیرو رسانی  لوله گذاری خط انتقال و  200: احداث ایستگاه پمپاژ میانی  بتنی  1400تعهدات از محل اعتبارات سال  

 کیلومتر  15شبکه توزیع آب 
   میلیارد تومان )پروژه ملی( 2/9میلیارد تومان با تخصیص  9/38: مصوب  1400اعتبار سال   

 انجام دهد. الحاق به پروژه روستاهای محرومیت زداییشرکت آب و فاضالب اقدامات الزم پیرامون مصوبه: 

 

 1405 شرکت آب و فاضالب 

20 

 درصد 18 پیشرفت فیزیکی: میلیارد تومان 10اعتبار مورد نیاز: تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای قره قشالق  

 میلیارد تومان را تامین و شرکت آب و فاضالب نسبت به 10سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوبه: 

متر  100احداث مخزن هوایی  –حلقه چاه  1تجهیز و نیرو رسانی  –کیلومتر  12لوله گذاری خط انتقال  وشبکه توزیع آب  

 اقدام نماید.مکعبی 
 

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
   1401دهه فجر 

21 

میلیارد  5/1اعتبار مورد نیاز )  / 0:پیشرفت فیزیکیتأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی روستاهای  بنگوئین و زیوه 

 ( تومان

میلیارد تومان را تامین  و شرکت آب و فاضالب نسبت به  5/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ مصوبه: 

 اقدام نماید.حلقه چاه  و نیرو رسانی  2حفر و تجهیز 

 

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
   1401دهه فجر 

22 

 )پروژه ملی(   0 پیشرفت فیزیکی: میلیارد تومان 33مورد نیاز: اعتبار  /آبرسانی به شهر مهاباد

متر مکعبی کانی صوفی رشید و  2000احداث مخزن  شرکت آب و فاضالب با تامین اعتبار از منابع ملی  نسبت به مصوبه:  

 اقدام نماید. احداث ایستگاه پمپاژ  -کیلومتر خطوط انتقال 4اجرای  -حصارکشی و محوطه سازی

 

   1402هفته دولت  شرکت آب و فاضالب 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

23 

و همچنین حفر و تجهیز یک حلقه چاه جهت تامین  کیلومتر از چشمه تا روستای باگردان 2اجرای خط انتقال به طول -1

 میلیارد تومان 2آب شرب روستاهای باگردان علیا و سفلی/ اعتبار مورد نیاز: 

میلیارد تومان را به صورت  1میلیارد تومان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  1مصوبه: شرکت آب و فاضالب مبلغ 

 به اتمام خواهد رسید. 1401تا دهه فجر مشترک تامین نموده و عملیات اجرایی 

 میلیارد تومان 5متر مکعبی در شهر گوگ تپه / اعتبار مورد نیاز:  2000احداث مخزن ذخیره -2

عملیات اجرایی را تا هفته تنش آبی تامین نموده و  ملی مصوبه: شرکت آب و فاضالب اعتبار پروژه را از محل اعتبارات

 رساند.به اتمام خواهد  1402دولت 

 میلیارد تومان 15اجرای سامانه فاضالب شهر خلیفان / اعتبار مورد نیاز : -3

اقدام و پس از تامین اعتبار از منابع ملی پروژه را عملیاتی  23شرکت آب و فاضالب نسبت به اخذ مجوز ماده مصوبه: 

 نماید.

 3اعتبار مورد نیاز:  /برای تامین آب شرب شهر خلیفان هحفر و تجهیز دو حلقه چاه و اجرای خطوط انتقال مربوط-4

 میلیارد تومان

مصوبه: شرکت آب و فاضالب اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات ملی تنش آبی تامین و عملیات اجرایی را تا دهه 

 اتمام نماید. 1401فجر 

 میلیارد تومان 15اعتبار  روستای باالدست سد مهاباد با 7مطالعه و اجرای سامانه فاضالب برای -5

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار را تا پایان سال جاری اخذ نماید.  23شرکت آب و فاضالب مجوز ماده مصوبه: 

تامین و ابالغ نموده و شرکت آب و فاضالب  1403و   1402طی سال های  میلیارد تومان را  15مورد نیاز به مبلغ 

  برساند. بهره برداری به اتمام و 1403ت روستا را تا هفته دول 4و  1402تا هفته دولت روستا را  3عملیات اجرایی 
 

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401دهه فجر -1

 1402هفته دولت -2

 1402دهه فجر -3

 1401دهه فجر -4

روستا هفته دولت  5-3

روستا هفته  4و  1402

 1403دولت 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

24 

:  1400اعتبار سال  / درصد 95 پیشرفت فیزیکی: )از اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر( آبرسانی به مسکن مهر مهاباد

می  میلیارد تومان اعتبار 8نیاز به برای خاتمه طرح   /(تنش آبیمیلیون تومان )پروژه  360میلیارد تومان با تخصیص  4مصوب 

 باشد.

اقدام کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع  3.2اجرای    نسبت به  تنش آبیبا استفاده از منابع  شرکت آب و فاضالب  مصوبه:

 نماید.

   1401 دهه فجر شرکت آب و فاضالب 

25 

تحت  تیشاخص جمع شیخانه فاضالب و افزاهیپساب تصف یبازچرخان ی،سطح بهداشت عموم شیافزا-25-1

میلیارد تومان  5/3میلیارد تومان با تخصیص  5/7:مصوب  1400اعتبار سال  / مهابادفاضالب شهر  ساتیسأپوشش ت

احداث  -( میلیارد تومان 12اعتبار مورد نیاز کیلومتر )  7احداث شبکه جمع آوری فاضالب بطول  )پروژه ابالغی(

 (میلیارد تومان 5/4اعتبار مورد نیاز سه واحد لیفت فاضالبی در سطح شهر )

 به اتمام خواهد رساند. 1402شرکت آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا هفته دولت مصوبه: 

کیلومتر  86اصالح شبکه سنتی فاضالب بطول تکمیل و امکان بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب  -2-25

 (میلیارد تومان 10اعتبار مورد نیاز  احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ) –( میلیارد تومان 130اعتبار مورد نیاز )

 23 فوق در موافقتنامه  و اخذ مجوز مادهصدور مجوز افزایش احجام پیگیری شرکت آب و فاضالب نسبت به  مصوبه: 

 اقدام نماید.

 تصفیه خانه فاضالب شهر مهاباد -25-3

اعتبار مورد نیاز پیگیری تصویب طرح ارتقا تصفیه خانه فاضالب شهر مهاباد )شرکت آب و فاضالب نسبت به مصوبه:    

 اقدام نماید. 23اخذ مجوز ماده و  تومان(میلیارد  3/81

 ایجاد تأسیسات فاضالب شهر خلیفان -25-4

 جهت ایجاد ردیف اعتبارات عمرانی 23انجام مطالعات فاضالب شهر خلیفان و پیگیری ماده 

 اقدام نماید. 23اخذ مجوز ماده  نسبت به مصوبه: شرکت آب و فاضالب

 شرکت آب و فاضالب 

 1402 هفته دولت-25-1

اخذ مجوز ماده  -25-2

 1402سال  23

اتمام تاپایان  سال مالی 

1405   

اخذ مجوز ماده  -25-3

 1402سال  23

اخذ مجوز ماده  -25-4

 1401سال  23
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

26 

روستای حاجی خوش، قره قشالق، گاومیشان، سیاه قول سفلی، سیاه  6بازسازی، مرمت تاسیسات و اصالح شبکه در حفر چاه، 

 قول علیا و یوسف کندی

 .محل اعتبارات استانی   از  میلیارد تومان 5/12 :اعتبار مورد نیاز

تامین و ابالغ نموده و شرکت  1402و  1401را طی سال های  میلیارد تومان 5/12مبلغ مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 ب و فاضالب عملیات اجرایی را به اتمام خواهد رساند.آ

 شرکت آب و فاضالب

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401روستا دهه فجر  3

 1402روستا دهه فجر  3

27 
 جهت تامین آب شهر مهاباد برای ایستگاه آب صاف  KVA  630درخواست تامین ژنراتور با قدرت 

 میلیارد تومان 1 :اعتبار موردنیاز

 مذکور اقدام نماید.با استفاده از منابع ملی نسبت به تامین ژنراتور شرکت آب و فاضالب  مصوبه:

 سه ماه شرکت آب و فاضالب

 شرکت گاز دستگاه اجرایی:

28 

 درصد 74شاخص گازرسانی به روستاهای شهرستان مهاباد: /درصد 72شاخص گازرسانی روستاهای استان: 

 روستا در حال گازرسانی 33روستا گازدار /  80خانوار/ 20روستای شهرستان باالی  165

روستا  10 /1401دهه فجرروستا  7اتمام  /1401روستا در مرحله مناقصه ، شروع عملیات در سال  21باقیمانده:  روستا 52

 1402روستا : شروع عملیات در سال   31 /1402دهه فجر 
 

 شرکت گاز
 1401روستا تا دهه فجر  7

 1402روستا دهه فجر  10

 خانوار برق دار هستند. 20کلیه روستاهای باالی شرکت توزیع برق  دستگاه اجرایی:

29 

 میلیارد تومان 3/ با تامین اعتبار از منابع داخلی به مبلغ  شرکت تعاونی( 8برق رسانی به مساکن مهر) شامل  -29-1

 از منابع ملیمیلیارد تومان  3با اعتبار   1401تامین برق شهرک صنعتی مهاباد در سال -29-2

، اعتبار مشترکاً به میلیارد تومان 9اعتبار مورد نیاز : جابه جایی تیرهای برق روستایی و اصالح روشنایی معابر با -3-29

 میلیارد تومان شرکت توزیع برق تامین خواهد شد. 6 مبلغ وو برنامه ریزی میلیارد تومان سازمان مدیریت  3صورت 

 شرکت توزیع برق

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401 دهه فجر
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

30 

( پس از علمک گذاری میلیارد تومان 5/1(، شهر زور)میلیارد تومان 3روستا: توت آغاج ) 8تکمیل و اجرای طرح هادی در 

، میلیارد تومان( 5/2،سنجاق)(میلیارد تومان 4( و ترشکان)میلیارد تومان 5/2(، بوزه )میلیارد تومان 5/3، قورغان)

 (میلیارد تومان 9/22مجموع اعتبار مورد نیاز ) میلیارد تومان( 5/2میلیادر تومان(، باگردان سفلی)  4/3باگردان علیا) 

و ابالغ نموده و بنیاد مسکن  تصویب 1401میلیارد تومان را در سال   7ت و برنامه ریزی مبلغ یمصوبه: سازمان مدیر

 میلیارد تومان را از منابع ملی تامین و پروژه های فوق را اجرا نماید. 9/15مبلغ 
 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

سازمان مدیریت و برنامه –

شرکت گاز استان ریزی ،

)بمنظور گازرسانی به 

 روستاها(

 1402هفته دولت 

31 

-اگریقاش-لج-ماژکه-داره لک-قالوی زندان-روستای قره قشالق 9تأمین اعتبار برای بازنگری طرح هادی 

 از محل اعتبارات استانی  تومانمیلیون  600مبلغ خاتون باغ به -قره خان-کوران

 

کله -گنج آباد-گابازله-قمطره-دهبکر-خورخوره-روستای قره بالغ 9تأمین اعتبار برای بازنگری طرح هادی 

 از محل اعتبارات ملی تومانمیلیون  5/863مبلغ ترشکان به -کاوالن سفلی-گاوی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402 هفته دولت

32 

میلیارد تومان(،  3روستا: سلم) 4اجرای پروژه ایمن سازی در داخل محدوده مصوب طرح هادی روستایی در 

مجموع اعتبار مورد میلیارد تومان( با  5میلیارد تومان( و گرده رش ) 3میلیارد تومان(، شیالن آباد) 5/2شیخان)

 الب اسالمی انجام گیرد.و بنیاد مسکن انقاز محل اعتبارات ملی  میلیارد تومان 5/13نیاز 

 

 

 

 

 

 

 1402 هفته دولت بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

33 

   مهابادکالسه مکریان  12احداث مدرسه -33-1

صوبه:  سه    م سه مکریان مهاباد با اعتباری بالغ بر   12احداث مدر ماه که از تاریخ  12به مدت  تومانمیلیارد  5/16کال

شرفت فیزیکی   02/06/1400 صد دارد و   35عملیات احداث آغاز گردیده و پی اتمام می  1402 در هفته دولت در

 یابد.

 کالسه )سیدآباد( مهاباد 12احداث مدرسه  -33-2

سه    صوبه: احداث مدر سیدآباد مهاباد با اعتباری بالغ بر    12م سه  ماه که از تاریخ  9میلیارد تومان به مدت  8/16کال

 اتمام می یابد. 1402 هفته دولت درصد دارد و  30عملیات احداث آغاز گردیده و پیشرفت فیزیکی  03/06/1400

 کالسه خضرزاده مهاباد    12درسه احداث م -33-3

ماه که از تاریخ  9میلیارد تومان به مدت  5/14کالسه خضرزاده مهاباد با اعتباری بالغ بر    12مصوبه: احداث مدرسه   

 اتمام می یابد. 1402 تا دهه فجردرصد دارد و  10عملیات احداث آغاز گردیده و پیشرفت  02/06/1400

 میلیارد تومان   35رانه متوسطه در محله سیدآباد و مکریان مهاباد با اعتباری بالغ بر حداث دو باب مدرسه دختا -33-4

 مصوبه: اعتبارات الزم از منابع سازمان ملی زمین تامین و پیمان سپاری آنها آغاز گردد.

 

 

 اداره کل راه و شهرسازی

 1402 هفته دولت -33-1

 1402 هفته دولت-33-2

 1402دهه فجر  -33-3

شروع عملیات  -33-4

ام مو ات 1401شهریور 

 1403هفته دولت 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

34 

باد         مداد جاده ای دارلک مها پایگاه ا نای          : پروژه  با زیرب باد  مداد جاده ای دارلک مها با مبلغ   210عملیات اجرایی پروژه ا مترمربع 

سال   میلیارد تومان 2/1قرارداد  ست.با       1400در اوایل  ستان( گردیده ا سیده و تحویل بهره بردار )جمعیت هالل احمر ا به اتمام ر

سال       شاور پروژه از  شده،  پیمانکار و م شده     میلیون تومان 900مبلغ ، 99عنایت به عملیات انجام  شده، پرداخت ن مطالبات ثبت 

) جهت پرداخت مطالبات و عقد قرارداد برای       میلیارد تومان   3/1بالغ بر  که مبلغی   1400دارند که با توجه به اعتبار مصوووب سووال        

 اجرای دیوار محوطه پروژه( می باشد، هیچ تخصیصی لحاظ نگردیده است.

 پیمانکار و مشاور و همچنین عقد قرارداد برای اجرای دیوار محوطه که از ضروریات می باشد،   مصوبه: جهت پرداخت مطالبات  

 تامین و ابالغ نماید.  تومانمیلیارد  3/1 مبلغ 1401سال  برای ت و برنامه ریزییسازمان مدیر

 اداره کل راه و شهرسازی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401دهه فجر 

35 

ولی به دلیل عدم ارائه سند مالکیت از   شده در سنوات گذشته احداث کتابخانه مصوب    :متری مهاباد  500مطالعه و احداث کتابخانه 

 می باشد. میلیارد تومان 6اعتبار مورد نیاز سوی نهاد کتابخانه  مطالعه پروژه شروع نگردیده است. 

را در  میلیارد تومان 6مبلغ یت و برنامه ریزی تکلیف گردد. سازمان مدیرزمین مورد نظر با هماهنگی فرمانداری تعیین  وبه:مص 

 تامین و ابالغ خواهد نمود. 1402و  1401طی سال های 

 اداره کل راه و شهرسازی

 فرمانداری

 کتابخانه

 1402دهه فجر 

36 

سال   15عملیات اجرایی این محور به طول کلی :  مهاباد -محور  دارلک   سفانه به دلیل    89کیلومتر از  شده که متا آغاز 

شد. با      9کمبود اعتبارات تا کنون  سیده و مابقی آن نیز نیازمند افزایش اعتبار برای اتمام می با کیلومتر از آن به اتمام ر

شد در نتیجه دارای ترافیک             ستان از این محور می با سمت مرکز ا ستان مهاباد از  شهر صلی  توجه به اینکه ورودی ا

طول باقیمانده از محور که هم اکنون کل آن تحت   لزوم بهره برداری سووریع از آن را نشووان می دهد . سوونگین بوده که

 میلیارد تومان 50اعتبار مورد نیاز:  /کیلومتر 6قرارداد می باشد: 

  راه و شهرسازی با استفاده از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید. مصوبه:

 

 اداره کل راه و شهرسازی

 

کیلومتر دهه فجر  2

1401 

 هفته دولتکیلومتر  4

1402 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

37 

به بهره برداری رسیده و مابقی   1400کیلومتر در سال   3.5از این طول کیلومتر است.  5/12طول کلی محور  :ترشکان  –محور مهاباد 

شهرک         ستان های میاندوآب و بوکان و همچنین وجود  شهر سمت  شد . این محور به لحاظ ورود و خروج از  آن تحت قرارداد میبا

سنگین بوده که مشخصات محور به عرض       شد  10صنعتی مهاباد در آن دارای ترافیک  سخ گوی ترافیک  د و  متر می با ر مواردی پا

 می باشد . میلیارد تومان 110اعتبار مورد نیاز برای اتمام محور بالغ بر  عبوری از آن نیست .

 راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه و اتمام عملیات اقدام نماید.مصوبه: 

 اداره کل راه و شهرسازی

هفته دولت کیلومتر  2

1402 

کیلومتر دهه فجر  7

1402 

38 

کیلومتر تنها راه ارتباطی شووهرسووتان های مهاباد و سووردشووت بوده که  108این محور به طول کلی  :سووردشووت  –محور مهاباد 

مشخصات آن با مشخصات راه فرعی می باشد به طوریکه به لحاظ وضعیت آسفالت و روسازی و همچنین مشخصات هندسی پایین 

ست         ستیم . این در حالی صادفات ناگوار در آن ه شاهد ت ساله  ساله  کههمه  شت و      4ای قبل حدود در  سرد سمت   5کیلومتر از 

 ولی به دلیل نبود و کمبود اعتبارات عملیات اجرایی آن متوقف شوده اسوت .   هکیلومتر نیز از سومت مهاباد تعری  و احداث شود  
 میلیارد تومان 30اعتبار مورد نیاز 

 پروژه و اتمام عملیات اقدام نماید. راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای: مصوبه

 اداره کل راه و شهرسازی
دهه کیلومتر تا  5اتمام 

 1401 فجر

39 

دارلک به بزرگراه و محور چهار     –به دلیل قرارگیری در کریدور بزرگراهی غرب و تبدیل محور مهاباد          :دریاس  –تقاطع قم قلعه   

سنگین به لحاظ عبور    شدن دو منطقه بزرگ جمعیتی قم قلعه و دریاس در این محور دارای ترافیک  خطه این تقاطع به لحاظ واقع 

شت              صل بردا صوص در ف سایل نقلیه عمومی بوده که در زمانهای اوج ترافیک به خ شاورزی و و سنگین ، ادوات ک سایل نقلیه  و

صوالت   صادفات ناگوار در آن    مح ستیم شاهد ت ساماندهی     ه ستا احداث تقاطع و  سیر های . در این را موجود می تواند نقش  م

  میلیارد تومان 50اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع بالغ بر  چشمگیری در کاهش خطرات احتمالی داشته باشد .

 ملی نسبت به اجرای پروژه و اتمام عملیات اقدام نماید.راه و شهرسازی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع مصوبه: 

 

 1403اتمام تا دهه فجر  اداره کل راه و شهرسازی
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد  سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 راه و شهرسازی از بابت تفکیک شهرستانشهرداری ها ی سهم القدر  درصد   10مصوبه: پرداخت 40
تا پایان سال 

1401 

 شرکت ساخت و  توسعه زیر بناهای حمل و نقل دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

41 

رسیده و به صورت ناقص به بهره برداری  91می باشد. در سال  %98تکمیل ایستگاه راه آهن مهاباد: دارای پیشرفت 

 .نواقصات شامل سیستم های سرمایشی و گرمایشی بوده که تهیه شده ولی بالاستفاده در محل رها گردیده است

ضمناً تمهیدات  فوق اقدام نماید.  مصوبه: شرکت ساخت و توسعه با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به تکمیل نواقصات

 الزم جهت استفاده از ظرفیت ترانزیتی و باری ایستگاه مذکور اتخاذ شود.

 1401دهه فجر  شرکت ساخت و توسعه

 دستگاه اجرایی: فرماندهی انتظامی استان

42 

 تکمیل پاسگاه انتظامی خلیفان-1

عملیات پاسگاه انتظامی خلیفان تخصیص میلیون تومان جهت تکمیل  100مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ 

 دهد.

 احداث پلیس راه در سه راهی دارلک -2

فرمانداری شهرستان تامین و سپس راهداری با تامین    فرماندهی انتظامی استان  مصوبه: زمین مورد نظر با هماهنگی 

 اعتبار مورد نیاز از منابع مالی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.

 

 انتظامی استانفرماندهی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 فرمانداری

 دو ماه-1

تامین زمین -2

طی سه ماه آتی 

و شروع 

عملیات در سال 

1402 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

43 

 سردشت ) تهیه و نصب  گاردریل (  -ایمن سازی محور مهاباد

صعب العبور و پرتگاهی مهاباد  در کیلومتر گاردریل  8عنایت  به عقد قرارداد جهت اجرای با  شر       –محور  شت که با پی فت سرد

ست. به لحاظ     45فیزیکی  صد در حال اجرا صیص  اعتبارات ملی در صیص اعتباری بالغ بر   ،کمبود تخ  تومان میلیارد   3نیاز به تخ

 کیلومتر اجرا شده است. 2/2 جهت  ادامه و تسریع در اجرای پروژه می باشد .

 راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی و اجرای عملیات اقدام نماید.مصوبه: 

 1401 دهه فجر و حمل و نقل جاده ای راهداری

44 

 درصد 90/ پیشرفت فیزیکی :  مانده پل داش تیمورتکمیل عملیات باقی

  مورد نیاز است. میلیارد تومان 1مبلغ سردشت  -جهت انجام تکمیل عملیات پل داش تیمور در محور  مهاباد

 پروژه در حال حاضر تحت پیمان شرکت عمران آنا یول در حال انجام می باشد. 

صوبه:  سال  سازمان مدیریت و برنامه ریزی   م تامین و ابالغ نموده و راهداری و حمل و نقل جاده ای   1401مبلغ یک میلیارد تومان را برای 

 عملیات اجرایی را به اتمام برساند.

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401 دهه فجر

45 

کیلومتر در حال  12بوکان بطول -برهان-با عنایت به اینکه از محل اعتبارات ملی عملیات لکه گیری و روکش دو قطعه از محور فرعی مهاباد

 4میلیارد تومان ، مبلغ  6(با مبلغ اولیه 0+0-0+5)کیلومتر 5اجراست لذا جهت اجرا و تکمیل لکه گیری و روکش ادامه محور فوق الذکر بطول 

 میلیارد تومان 2اعتبار مورد نیاز: محل اعتبارات ملی تأمین شده است. میلیارد تومان از

 میلیارد تومان 3اعتبار مورد نیاز:  /کیلومتر   1جهت لکه گیری و روکش محور های روستایی اگریقاش و دارلک هرکدام بطول - 

 .ملی تامین شده استاعتبارات  میلیارد تومان از  5 /میلیارد تومان 8اعتبار مورد نیاز : /کیلومتر  8خاتون باغ بطول -قره قشالقروکش محور  -

با توجه به اینکه بخشی از اعتبارات این پروژه ها به شرح فوق از منابع ملی تامین شده است، لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ   مصوبه:

میلیارد تومان برای محور  3میلیارد تومان برای محور های اگریقاش و دارلک و مبلغ  3برهان، مبلغ  -میلیارد تومان برای محور مهاباد 2

 تامین و ابالغ نماید. 1401در سال  خاتون باغ -الققره قش

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401 دهه فجر



 

19 

 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام اجرایی مرتبطدستگاه   متن مصوبه ردیف

46 

  های روستایی آسفالت راه

می باشند  1400کل پروژه های روستایی شهرستان مهاباد  که دارای ردیف اعتباری  از محل اعتبارات استانی در سال 

گاگش(در -آفانکیلومتر )محورهای یارعلی و سلوک و قسمتی از محور  10.7که  از این مقدار  بودهکیلومتر  50بطول 

کیلومتر در حال اجرا )محورهای خاتون  16.5دارای مطالبات می باشند.   میلیارد تومان  13سالهای گذشته آسفالت  و به میزان   

باجوند و  -کیلومتر )محورهای  روستایی سولغه و سیچان بالغی و آزاد  22.8بنگوین(  و بطول   –قالت و باگردان 0خاص و باگردان 

 چومالن و گلیار ( در دست مناقصه می باشند .-و کاوالن علیا و آغاسور و آلبالغ ابراهیمه

مبلغ   ه ب 1-10های روستایی مطابق جدول  از مجموع  اعتبارات مصوب روستایی شهرستان مهاباد برای محورهای در حال اجرای راه

 9می باشد و از محل محرومیت زدایی اعتبار مصوب به مبلغ       تومان   میلیارد 5/6و تخصیص آن    مصوب تومان میلیارد 5/21

 میلیارد تومان 25: ار کل مورد نیازتباعمی باشد./  تومان میلیارد 5/4مبلغ تخصیصی به میزان  وبوده  میلیارد تومان

تامین و ابالغ نموده و راهداری و  1401را برای سال  میلیارد تومان 25مبلغ مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اتمام و به بهره برداری  1402 هفته دولت تاکیلومتر را  7و  1401 دهه فجرکیلومتر را تا  5/7حمل و نقل جاده ای 

 برساند. 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

 کیلومتر  5/7

 1401دهه فجر  

 هفته دولتکیلومتر  7

1402 
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  های روستایی آسفالت راه-1

سازمان راهداری  شیالن آباد  -محور الچین بوده که برآورد اولیه محور   تومان میلیارد 7دارای اعتبار از محل اعتبارات 

 کیلومتر 4طول محور:       مذکور تهیه و پروژه در حال مناقصه می باشد.

 جاده ای عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رساند. راهداری و حمل و نقلمصوبه: 

 روستا(/ ابنیه فنی اجرا شده است. 18کیلومتر ) راه دسترسی  8مرانه به طول   -راه روستایی زیوه  -2

نماید. در صورت مصوبه: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به برآورد اعتبار مورد نیاز راه روستایی فوق اقدام     

 ،  تامین اعتبار پروژه به صورت مشارکتی  خواهد بود.23تایید نهایی و اخذ  مجوز ماده 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1401 دهه فجر-1

برآور اعتبار  و اتخاذ  -2

تصمیم نهایی ظرف 

 مدت یک ماه آتی
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

48 

 تعمیر و تجهیز ماشین آالت راهداری

  میلیارد  5/1مبلغ   ماشووین آالت برف خور، لودر و همچنین تعمیرات و اورهال  _کمر شووکن_تعمیرات بلدوزر به منظور  

 مورد نیاز می باشد. تومان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی     صوبه:  شین آالت راهداری) کل   میلیارد تومان 5/1مبلغ م برای تعمیر و تجهیز ما

 تامین و ابالغ نماید. 1401استان(را به صورت گلوبال در سال 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 
 شش ماه

49 

 ایمن سازی  محور های مواصالتی شهرستان مهاباد ) اجرای خط کشی سرد ترافیکی (

ستان   با عنایت  به ابالغ اعتبارات راه ستائی به ا صیص  اعتبارات ملی   های فرعی و رو نیاز به اعتباری  ها و نیز کمبود تخ

شهرستان       و  خرید رنگجهت ، می باشد.  تومان میلیارد  3بالغ بر  سرد ترافیکی محورهای مواصالتی  اجرای خط کشی 

 مهاباد می باشد.

صوبه:   سبت به خط   3سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  م میلیارد تومان را تامین و راهداری ن

 نماید. اقدامکل محورهای مواصالتی شهرستان کشی 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 ماه شش
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

50 

ستعلی:     -50-1 ستای دو شار رو ستم     آبیاری تحت ف سی صورت  ساب    پروژه مذکور ب شار با تامین آب از پ آبیاری تحت ف

درصد 80هکتار با پیشرفت فیزیکی  400در سطح  لیتر در ثانیه و 206تصفیه خانه شهر مهاباد با تخصیص اولیه به میزان  

شده     تومانمیلیارد  9با هزینه کرد  ستانی  اجرا  ست. از محل اعتبارات ا سانی و       ا شامل: نیرو ر صات )  برای تکمیل نواق

اژ( و بهره برداری از طرح  پپست های برق ، خطوط انتقال اصلی ، حوضچه های شیر آالت و مکانیکال ایستگاه پم  احداث

 می باشد. اعتبار از محل اعتبارات مورد نیاز تومانمیلیارد  25

د کشاورزی تصویب و ابالغ نموده و جها 1401میلیارد تومان برای سال  10 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مصوبه: 

 به اتمام برساند. 1401عملیات اجرایی را تا دهه فجر  

،  بند انحرافی و ساختمان هکتار 250به مساحت تامین آب بخشی از پروژه آبیاری اراضی دشت قویطال مهاباد  -2-50

راه اندازی و بهره ایستگاه پمپاژ و خط انتقال اصلی اجرا شده لیکن ایستگاه پمپاژ ناقص بوده که نیاز به تجهیز جهت 

اعتبار  میلیارد تومان 5/1نیاز به بوده و برای تکمیل و بهره برداری  درصد 90پیشرفت فیزیکی پروژه برداری می باشد.

 می باشد.

ابالغ نموده و جهاد  تصویب و 1401را در سال  میلیارد تومان 5/1مبلغ مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 اتمام نماید. 1401دهه فجر را تا  کشاورزی عملیات

 جهاد کشاورزی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401 دهه فجر

51 

بران شبکه مهاباد  و اجرای مصوبه برنامه ملی سازگاری با کم آبی در  تعیین و تکلیف وضعیت تشکل آب -1مصوبه:

ای به تشکل آببران جهت بهره درصد از حقابه دریافتی توسط شرکت آب منطقه  35خصوص عقد قرارداد و پرداخت 

  برداری و نگهداری از پروژه های آبیاری اجرا شده در دشت مهاباد بویژه در پروژه دریاس و توت آغاج

 جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق توسعه کشاورزی شهرستان اقدام نماید. -2

 جهاد کشاورزی 

 شرکت آب منطقه ای 
 ماه 2
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

52 

درصد (، عیسی کند ) 23به منظور استفاده بهینه از آب و جلوگیری از تلفات آب در مسیر انتقال در روستاهای کاوالن ) 

 درصد ( 10درصد ( ، میرسه )  42درصد( ، دهبکر)  62درصد(، بره جو)  63درصد ( ، حسن چپ ) 47

 میلیارد تومان. 5/5به مبلغ متر  8300اعتبار مورد نیاز جهت پوشش انهار سنتی به طول 

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

 به اتمام برساند. 1401نموده و جهاد کشاورزی عملیات اجرایی را تا دهه فجر 

 جهاد کشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401دهه فجر 

53 

میلیارد تومان اعتبار هزینه شده  16هکتار با  585توسعه آبیاری تحت فشار تجمیعی پایاب سد مهاباد: واحد عمرانی اول 

 است. به اتمام رسیده

 20اعتبار موردنیاز میلیارد تومان و  40اعتبار هزینه شده  ، %32هکتار با پیشرفت فیزیکی  645واحد عمرانی دوم -1

 میلیارد تومان

، هنوز پیمان سپاری میلیارد تومان 100اعتبار مورد نیاز  ، هکتار 1450واحد عمرانی سوم و چهارم در زمینی به مساحت -2

 است. نشده

 مصوبه: جهاد کشاورزی با پیگیری اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات فوق مبادرت نماید.

 جهاد کشاورزی

 1401دهه فجر -1

 1402دهه فجر -2
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

54 

میلیون  7/197ی مربوطه با حجم هادر نزدیکی شهر مهاباد جهت تامین آب شرب شهر مهاباد و روستا 1350سد مهاباد از سال 

 نیاز آمده پیش حاد شرایط به توجه باشد. در حال حاضر بابرداری میمیلیون مترمکعب در حال بهره 170مترمکعب و حجم تنظیمی 

 و مهاباد شهر شرب آب کنندهتامین منبع تنها و مهاباد شهر سد به نزدیکی به باتوجه مذکور طرح اعتبار تامین و تعریف به ضروری

 راس دریچه راست، جناح رانشی ناحیه بخشی عالج راستای در تومان میلیارد 90 معادل مورد نیاز  اعتبار. باشد می روستا، 132

 .باشدمی نیروگاه اورهال و نیروگاه انتقال و تحتانی تونل مرمت دقیق، ابزار ارتقاء سد، سرریز تحتانی،

یا تامین اعتبارات مورد نیاز از منابع اعتباری  "بخشی سد مهابادعالج"مصوبه: پیگیری الزم جهت اخذ ردیف اعتباری 

 مختلف توسط شرکت آب منطقه ای از مبادی ذیربط صورت پذیرد.

 ی اشرکت آب منطقه

 
 1401پایان سال 

55 

 منجمله:  حجم آب تحويلي به بخش كشاورزی یدرصد 40ناشي از كاهش   چالشها و مشكالت

ناچاراً ها؛ رساختيز جاديبدون ا يشبكه از منابع آب سطح یحجم آب ورودتخصیص در صورت كاهش ي: نیرزميز یافت سطح سفره ها -الف

را  یكشاورز ياراض يآب ازین ينیرزميز ايو  ياز منابع آب سطح يقیتلف یهابرداشت ايو  رمجازیغ یهاحفر چاه ریكشاورزان با هر نحو ممكن نظ

 دور از انتظار نخواهد بود. ريدپذيتجد یو كاهش حجم آب ها ينیرزميرفتن سفره آب ز نیو از ب بيتخربديهي است  خواهند نمود. نیتأم

نمودن مصوبه مورد نظر بدون  يياست در عمل امكان اجرا يهيسدها، بد ابيپا یهاشبكه يفعل طيبا توجه به شراي: اجتماع یهاتنش جاديا -ب

آن با اعتراض گسترده  یاجرا یشركت برا نيتالش ا ریاخ یهاالزم با مشكل مواجه خواهد شد. در سال يساتیو تأس يفرهنگ یساختارها جاديا

 است. بودههمراه  ياجتماع یهاكشاورزان و تنش

بخش را تحت  نيبهره برداران ا يزندگ گريد یو بازار فروش محصوالت از سو يكمبود آب از طرفي: سند مل یكشت و بهنگام ساز یالگو رییتغ -ج

موجود به عنوان  طيكشت در شرا یالگو رییتغ نيشده است. بنابراو نوع زراعت  یكشاورز یها نیزم یدر كاربر رییكه شاهد تغ ييقرار داده تا جا ریتاث

 باشد.يم هیاروم اچهيدر زيالخصوص حوضه آبر يعل يو زهكش یاریآب یهااز شبكه کيدر مشكالت كمبود آب در هر  لیمهم دخ یاز پارامترها يكي

با عنایت به و   حجم آب تحویلی به بخش کشاورزی یدرصد 40ناشی از کاهش   چالشها و مشکالتمصوبه: در راستای کاهش 

مصارف کشاورزی  %40های الزم در راستای بازبینی کاهش پیگیری ،های اصلی و فرعیکهها در شبعدم تکمیل زیرساخت

 جهاد کشاورزی از مبادی ذیربط صورت پذیرد. و آب منطقه ای سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسط
 

 ای شرکت آب منطقه

 جهاد کشاورزی
 1401پایان سال 
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در  مصوبات

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

56 

انجام مطالعات پتانسیل گردشگری  گردشگری تأسیسات آبی شهرستان مهاباد و استفاده از ظرفیت در راستای شناسایی-56-1

پیرامون تأسیسات و منابع آبی شهرستان مهاباد در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گرفت. در این خصوص قرارداد مربوطه با 

به  در قالب اسناد خزانه اسالمی تومانمیلیون  50باشد. تاکنون صرفاً مبلغ می درصد پیشرفت فیزیکی 70دارای مشاور منعقد و 

که متاسفانه تاکنون  میلیون تومان مصوب گردیده 400نیز مبلغ  1400برای این پروژه در سال قرارداد مربوطه پرداخت گردیده است. 

گذار جهت استفاده از ظرفیت گردشگری رونق اقتصادی منطقه و کاهش بیکاری را به تخصیصی ابالغ نشده است. جذب سرمایه

 دنبال خواهد داشت.  

تصویب و ابالغ نموده و شرکت آب  1401میلیون تومان را در سال  600سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مصوبه: 

 به اتمام خواهد رساند. منطقه ای ظرف سه ماه آتی مطالعات را 

های صورت پذیرفته، جلوگیری از تخریب تاسیسات احداثی، افزایش کارایی و  گذاریدر راستای حفظ سرمایه -56-2

برداری در سطح شهرستان مهاباد، پروژه مرمت و بازسازی تاسیسات استفاده حداکثری از تاسیسات آبی در حال بهره

میلیارد تومان  564/1مبلغ  1400پروژه در سال  برای اینآبی شهرستان مهاباد طی سنوات اخیر تعریف گردیده است. 

 میلیون تومان در قالب اسناد خزانه اسالمی تخصیص ابالغ شده است.  464که تاکنون صرفاً مبلغ  مصوب گردیده

تصویب و ابالغ نموده و شرکت آب  1401میلیارد تومان را در سال  2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مصوبه: 

 اتمام نماید. 1401یات اجرایی را تا دهه فجر سال منطقه ای عمل

 

سد مهاباد، در وهله اول نسبت به حذف  ی قوپی بابا علی ازمصوبه: به منظور تخصیص حق آبه برای روستا-56-3

 حلقه چاه عمیق موجود اقدام و سپس مجوز تخصیص از سد مهاباد صادر گردد. 54مجوز بهره برداری 

 ای شرکت آب منطقه

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه

 

 سه ماه -56-1

 1401دهه فجر -56-2

تا پایان سال -56-3

1401 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

57 

طرح آبخیزداری و و  دهبکر(-آبخیزداری و آبخوانداری در حوضه دریاچه ارومیه ) مشرف به شهر مهاباد طرح 

 آبخوانداری مشرف به شهر مهاباد

میلیارد تومان) برای طرح مشرف به شهر  7) برای حوضه دریاچه ارومیه( و تومان میلیارد 430/1اعتبار مورد نیاز: 

 مهاباد(

 اقدام نماید.مصوبه:  منابع طبیعی و آبخیز داری استان با پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی 

 1402هفته دولت  منابع طبیعی و آبخیزداری 

58 

 تومانمیلیون  450اعتبار مورد نیاز: /  طرح آبخیزداری و آبخوانداری ) مطالعات مشرف به شهر مهاباد (

تصویب و ابالغ  1401میلیون تومان را در سال  450ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه

 ماه آتی مطالعات طرح را انجام دهد. دوو منابع طبیعی ظرف مدت  نموده

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 دو ماه

59 

 متر مربع 220مساحت:  /تجهیز و احداث ساختمان نظارتی پارک آبخیز استاد هژار -59-1

 تومان میلیارد 6اعتبار مورد نیاز: 

ن از منابع ملی تامین نموده و سازمان ارد تومامیلی 5/2منابع طبیعی جهت احداث ساختمان مذکور مبلغ  مصوبه:

 تصویب و ابالغ نماید.  1401تومان برای سال  میلیون 500مدیریت و برنامه ریزی جهت تجهیز آن مبلغ 

 میلیارد تومان 3اعتبار مورد نیاز: /  مترمربع 250مساحت : /احداث ساختمان حفاظتی شهر گوگ تپه -2-59

تصویب و ابالغ نموده  1402و  1401را طی سال های  میلیارد تومان 3مبلغ زمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه: سا

 به اتمام برساند. 1402 هفته دولتو منابع طبیعی عملیات پروژه را تا 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402هفته دولت 
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

60 

 تومان میلیارد 2اعتبار مورد نیاز: /  سوخت جایگزین روستاهای جنگل نشین ) تهیه آبگرمکن خورشیدی ( -1-60

 میلیون تومان 800اعتبار مورد نیاز:  ( /) تفکیک اراضی ملی از مستثنیات کیلومتر 20کمربندی حفاظتی بطول  -2-60

 میلیارد 5/4اعتبار مورد نیاز:  /) مکان نهالستان دارلک (/اصله نهال گلدانی و ریشه لخت 000/500/1تولید  -3-60

 تومان

بخیزداری استان با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای عملیات فوق الذکر مبادرت آمنابع طبیعی و  مصوبه:

 نماید.

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری استان
 1401دهه فجر 

61 

 احاله مدیریت پارک آبخیز استاد هژار-61-1

نسبت به  پس از اجرای طرح های آبخیزداری  : شهرداری مهاباد طرح مورد نظر را ارائه نموده و منابع طبیعیمصوبه

 احاله مدیریت پارک به شهرداری اقدام نماید.

 اجرای سد آبخیزداری در باالدست حوزه کهریز، شیرخان-61-2

منابع طبیعی و شهرداری مهاباد بر اساس توافقات قبلی انجام یافته نسبت به احداث سد آبخیزداری در مصوبه: 

محرومیت زدایی  اعتباراتباالدست حوزه کهریز، شیرخان اقدام نماید در غیر اینصورت منابع طبیعی با استفاده از 

 بادرت خواهد نمود.ه منسبت به اجرای پروژ

 

 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 شهرداری مهاباد

 دو ماه -61-1

 1401دهه فجر  -61-2
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 متر مربع 1/4متر مربع/ سرانه فضای آموزشی استان:  9/3کالس درس/ سرانه فضای آموزشی شهرستان:  296فعال با پروژه  59: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

62 

 درصد با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی مذکور و10کالسه شهید مفتح با پیشرفت فیزیکی 12تکمیل مدرسه 

    تومان میلیارد  16ازین مورد اعتبار با شده است. 46پیمانکار ماده  /استفاده دانش آموزان از فضای استاندارد و مناسب

نسبت به اجرای  (1402و  1401طی سال های  )نوسازی مدارس با پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملیمصوبه: 

 پروژه اقدام نماید.

 1402 فجر دهه نوسازی توسعه وتجهیز مدارس

63 

کالسه فجر با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی مذکور و استفاده دانش آموزان از فضای 12تکمیل مدرسه -1

  میلیارد تومان 17ازین مورد اعتبار با/استاندارد و مناسب

تصویب و ابالغ نموده و  1402و  1401را طی سالهای  تومان میلیارد 17مبلغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه: 

 پروژه را اجرا نماید. نوسازی مدارس

 میلیارد تومان 11کالسه  در گوگ تپه/ اعتبار مورد نیاز:  9احداث مدرسه  -2

ی تامین خواهد نمود. مابق 1401درصد اعتبار مورد نیاز پروژه را در سال  30مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

       از منابع ملی تامین می گردد.  مدارس اعتبار پروژه توسط نوسازی

 نوسازی توسعه وتجهیز مدارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 1402 دهه فجر-1

شروع عملیات تا -2

 1401دهه فجر 

64 

به نیاز منطقه و  درصد باتوجه30کالسه اسحاقی باپیشرفت فیزیکی 12اتمام عملیات اجرائی پروژه خیری  تکمیل و  

 میلیارد تومان 12ازین مورد اعتبار/ مناسب استفاده دانش آموزان از فضای استاندارد و

                                                  

 اقدام نماید. 1402و1401درسال از منابع ملیتامین اعتبار  اخذ موافقتنامه ونسبت به نوسازی مدارس مصوبه: 

 توسعه وتجهیز مدارسنوسازی 
 

 1402 هفته دولت
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 عمرانی پروژه های حوزهدر مهاباد سفر استاندار محترم به شهرستان  مصوبات

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

65 

  6: ازین مورد اعتبار /درصد 30 یکیزیف شرفتیبا پ مکریانیکالسه 6 یریپروژه خ یاجرائ اتیاتمام عمل و لیتکم -65-1

     میلیارد تومان

 میلیارد تومان  12ازین مورد باراعت کالسه در روستای قزل قوپی /9احداث مدرسه   -2-65

 2ازین مورد اعتبار /درصد45با پیشرفت فیزیکیلعه جوغه منگور ق یکالسه در روستا2تکمیل مدرسه خیری  -3-65

 میلیارد تومان

 اقدام نماید. 1402و1401تامین اعتبار از منابع ملی درسال مصوبه: نوسازی مدارس نسبت به اخذ موافقتنامه و  

 نوسازی توسعه وتجهیز مدارس
 

 1402هفته دولت 

66 

  نفر دانش آموز 10باالی کل مدارس کانکسی حذف -1

کالس درس  5نسبت به حذف مدارس کانکسی به تعداد مصوبه: نوسازی مدارس با جلب مشارکت بنیاد مستضعفان 

 اقدام نماید.

 دانش آموزی  ورزشی احداث سالن -2

مصوبه: با توجه به کلنگ زنی پروژه مذکور توسط وزیر وقت آموزش و پرورش ، نوسازی مدارس و اداره کل آموزش 

 اقدام نمایند.پروژه و پرورش نسبت به پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی و عملیاتی نمودن 

 کالسه در منطقه کوی خانگی مهاباد 12احداث مدرسه  -3

و ارائه گزارش پیرامون وضعیت موجود اقدام نموده و سپس در  بررسی موضوع نسبت بهمصوبه: نوسازی مدارس 

 خصوص تامین اعتبار پروژه اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 نوسازی توسعه وتجهیز مدارس

 1402هفته دولت -1

 1402هفته دولت  -2

ارائه گزارش و اتخاذ  -3

تصمیم در خصوص تامین 

اعتبار ظرف مدت دو هفته 

 آتی
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 عمرانی پروژه های حوزهسفر استاندار محترم به شهرستان مهاباد در  مصوبات

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

67 

  میلیارد تومان 5/2اعتبار مورد نیاز  /کالسه در روستای کوتر 2احداث مدرسه 

را در  میلیارد تومان 5/2و برنامه ریزی مبلغ را اخذ و سازمان مدیریت  23نوسازی مدارس مجوز ماده مصوبه: 

 تصویب و ابالغ نماید. 1401سال 

 نوسازی توسعه وتجهیز مدارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1402 هفته دولت

68 

میلیارد  7ازین مورد اعتبار /درصد 60کالسه در روستای شبانه روزی قره بالغ با پیشرفت فیزیکی 6تکمیل مدرسه  -1-68

 ومانت

 

 8ازین اعتبارمورد /شده است 48پیمانکار ماده  /درصد 40کالسه حسن زاده با پیشرفت فیزیکی 10تکمیل مدرسه -2-68

 میلیارد تومان

 

  میلیارد تومان 5اعتبار مورد نیاز هوشمند سازی مدارس سطح شهرستان مهاباد با  -3-68

 

 با پیگیری و جذب اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای پروژه های فوق الذکر اقدام نماید. نوسازی مدارس مصوبه: 

 نوسازی توسعه وتجهیز مدارس

 

 

 1402هفته دولت -68-1

 1402دهه فجر -68-2

 1401 دهه فجر -68-3

69 

  میلیارد تومان 3ازین مورد اعتباردرصد / 45کالسه در روستای قره قشالق با پیشرفت فیزیکی 10تکمیل مدرسه 

  .مصوبه: پروژه از محل محرومیت زدایی اجرا شده و تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رسید

 

 نوسازی توسعه وتجهیز مدارس

 

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

 فرهنگ و ارشاد اسالمی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

70 

 

با توجه به مستهلک شدن مجموعه قدیمی مجتمع فرهنگی و هنری مهاباد و وجود کتابخانه عمومی و اداره شهرستان 

 میلیارد تومان 25اعتبار مورد نیاز  متر مربع احداث گردد. 3000آن مرکز، ضرورت دارد مجتمع جدید با زیربنای در 

 

با هماهنگی راه و شهرسازی  ز منابع ملی تامین اعتبار ا و 23فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن اخذ مجوز ماده مصوبه: 

 نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید.

 

 
 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 راه وشهرسازی

تحویل زمین، اخذ مجوز 

و انجام  23ماده 

مطالعات تا پایان سال 

1401 

شروع عملیات ابتدای 

 1402سال 

 محیط زیست دستگاه اجرایی:

71 

  دواعتبار مورد نیاز جهت خرید تجهیزات :  ساختمان مورد نیاز تامین شده است. ایستگاه سنجش آلودگی هوا: -1-71

 میلیارد تومان 

خورشیدی، تجهیزات سیستم مرمت، تعمیر و تجهیز ساختمان پناهگاه حیات وحش کانی برازان) توسعه انرژی -71-2

 اعتبار مورد نیاز: یک میلیارد تومان /اطفای حریق(

تصویب و ابالغ  1401سال   در  میلیارد تومان( 3) به مبلغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز را مصوبه:

 و محیط زیست اقدام نماید. نموده

 

 

 

 محیط زیست

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

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

 های شهرستانشهرداری  دستگاه اجرایی:

 اقدام مهلت دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

72 
 هکتار 42محدوده به مساحت داشا مجید:  تهیه و اجرای طرح گردشگری

  اجرای طرح موصوف مباردت نماید. مصوبه: شهرداری با هماهنگی میراث فرهنگی و فرمانداری نسبت به تهیه و
 1402دهه فجر  شهرداری مهاباد

73 

امر  نیباشد و ا یشهر مهاباد  مواجه م یلیطرح جامع و تفص یمهاباد در اجرا یکه شهردار یا دهیبا توجه مشکالت عد

طرح  تیو ساخت و ساز مستلزم رعا یهر گونه اقدام عمران یگردد از طرف یو شهروندان م یشهردار نیگاهاً باعث تنش ب

 یرو شیرفع مشکالت پ یانجام داد برا یکار توانیشده نم بیوو تص فیبوده و خارج از ضوابط تعر یتوسعه شهر یها

و اجتناب  یضرور یشهر مهاباد امر یلیجامع و تفص یطرح ها یو شهروندان در حوزه ساخت و ساز بازنگر یشهردار

 نموده است   ریناپذ

 گردد. یبازنگر یتوسط راه و شهر ساز یشهردار نهیشهر مهاباد با کمک هز یلیطرح جامع و تفص مصوبه: 

 راه و شهرسازی

 شهرداری مهاباد
 جاری تا پایان سال

74 
میلیون تومان به  500حسب دستور استاندار محترم مبلغ یک میلیارد تومان به شهرداری مهاباد و مبلغ مصوبه: 

 شهرداری های گوگ تپه و خلیفان تخصیص یافت.

شهرداری های مهاباد، گوگ 

 تپه و خلیفان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

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

 شهرستان های شهرداری دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه ردیف

75 

با توجه به اینکه شهر خلیفان از شهرهای جدید التاسیس و نوپا می باشد  که زیر ساخت ها و تاسیسات شهری  هنوز در آن ایجاد 

نگردیده از طرفی نیازهای عمومی شهر می طلبد برخی از پروژه  های خدماتی اجرا شود این امر مستلزم مساعدتهای سایر دستگاهها 

 راضی دولتی می باشد که جهت تامین زمین برای اجرای طرح به شهرداری خلیفان مساعدت نمایند از جمله دستگاههای متولی ا

جهت احداث پارک و فضای سبز اداره منابع طبیعی ده هکتار از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را برای این  مصوبه:  

   .امر به شهرداری خلیفان واگذار نماید

 یعیمنابع طب

 انشهرداری خلیف
 تا پایان سال جاری

76 

  هایبا وضع موجود کاربر ییها رتیمغا یکه دارا 1399 یابالغ  فانیخل یشهر یطرح هاد یدر اجرا یشهردار یرو شیمشکالت پ

و  هایکاربر تیبا ضوابط و ضابطه مند کردن ساخت و سازها و رعا ریمجاز و مغا ریاز هر گونه ساخت و ساز غ یریجلو گ.باشد  یم

 ضروری استتوسط شهروندان  هایگذربند

با نظر مساعد  یاستان تهیاحصا و در کم یشهر و شهردار یتوسط شورا یطرح هاد یاساس ریغ راتییمشکالت و تغ مصوبه:

   .گردد میو اتخاذ تصم یبررس

 دفتر فنی استانداری

 شهرداری خلیفان
 تا پایان سال جاری

77 

 زیمعابر ن یباشد و از نظر اجرا یم  هایبا وضع موجود کاربر ییرتهایمغا یکه دارا 1398گوگ تپه  مصوب  یشهر یطرح هاد

ممکن  ریغ یآن عمالً از طرف شهردار یباشد و اجرا یم یهنگفت یها نهیبا مشکالت تملک روبرو بوده که مستلزم هز یشهردار

 .باشد یم

با  یاستان تهیآن در کم اتیجزئ هیاحصا و  کل یشهر و شهردار یاسالم یتوسط شورا یطرح هاد  یاساس ریغ راتییمشکالت  و تغ مصوبه:

   .گردد میو اتخاذ تصم ینظر مساعد بررس

 دفتر فنی استانداری

 شهرداری گوگ تپه
 تا پایان سال جاری

78 

 یبرا یشهردار یطرف و نبود توان مال کیباشد از  یشهروندان م هیاول اتیکه از ضرور یسبز و پارک عموم ینبود فضا

 یبرا یدولت یاراض یمتول یگاههاتبه مساعدت  دس ازین ینوپا بودن شهردار لیجهت احداث پارک به دل یاراض دیخر

 طلبد  یاحداث پارک را م یبرا نیزم نیتام

از   یمسکن  و شهرساز ای یعیو اداره منابع طب ییرا شناسا یشنهادیپ نیزم یسبز شهردار یجهت احداث پارک و فضا مصوبه:

 .  ندیواگذار نما یطرح آن را به شهردار یاجرا یمساعدت برا یواقع در راستا یاراض

و راه و   یعیمنابع طب

 یشهرساز
 تا پایان سال جاری
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 مصوبات اقتصادی :

 ردیف متن مصوبه دستگاه اجرایی مرتبط مهلت اقدام

ماه 6  

 صمت

 

 دفتر  امور خارجه

 

اتاق بازرگانی صنعت معدن و 

 کشاورزی ارومیه

 

 ستاد نظارت بر گمرکات استان

 

و موضوع : استقرار رایزن اقتصادی و بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق ) اقلیم کردستان ( در شهرستان مهاباد با توجه به قرابت فرهنگی 

  اقتصادی

جابجایی کاال و مسافر با اقلیم شمال عراق با محوریت ورود فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر ایجاد روابط تجاری و تسهیل در تردد و 

تمایل طرف  گردشگر و صادرات کاال از طریق ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تفاهم نامه همکاری متقابل )با توجه به ظرفیتها و استعداد خاص شهرستان و

 زن اقتصادی طرفین تسهیل خواهد شد.عراقی به جهت ارتباطات زبانی و فرهنگ ایرانی اسالمی( با استقرار رای

 متن مصوبه: 

،  نسبت مقرر گردید اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ارومیه با همکاری صمت و نمایندگی امور خارجه در استان و ستاد نظارت بر گمرکات استان

 ی و گذرنامه ای اقدام نماید.به پیگیری استقرار رایزن اقتصادی طرفین و فراهم سازی مقدمات و تسهیل در حوزه گمرک

1 

 مستمر

 صمت

 شهرک های صنعتی

 بانک های عامل

 معاونت اقتصادی استانداری

 

 های راکد صنعتی ومعدنی موضوع : وجود واحد

 متن مصوبه: 

احیای  واحدهای راکد  مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی نسبت به

 صنعتی و معدنی مهاباد مطابق با تسهیالت بانکی ابالغی اقدام نماید.

2 

 مستمر

 معاونت اقتصادی استانداری

 صمت

 

 موضوع :ضرورت توسعه صنعتی شهرستان و نقش صنایع پایین دست پتروشیمی در این امر

 متن مصوبه: 

صمت با همکاری دفتر   شیمی در           مقرر گردید اداره کل  ستی پترو ضوع ایجاد مجتمع پایین د ستانداری مو شتغال ا سرمایه گذاری و ا هماهنگی امور

 شهرستان مهاباد با مشارکت شرکت پتروشیمی مهاباد از مصوبات تفاهم نامه سرمایه گذاری ایدرو را  تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

3 

ماه 3  منابع طبیعی و آبخیزداری 
 

 4 عرصه های کافی توسط منابع طبیعی به معدنکارانموضوع :عدم واگذاری 
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 متن مصوبه : 

     مقرر گردید اداره کل منابع طبیعی  استان درخصوص واگذاری عرصه کافی جهت توسعه فعالیتهای معدنی اقدام الزم را بعمل آورد.  
                      

ماه 6  

 آب منطقه ای

 حفاظت محیط زیست

 توزیع برق

 
 

 

 سازی زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی)مزرعه تولید برق توسط سلولهای خورشیدی مکان پیشنهادی: دریاچه سد مهاباد(فراهم 

ین تولید برق به منظور ورود با توجه به استقبال سرمایه گذاران در سالهای اخیر و در پی تنشهای برق در فصل گرما با دو هدف کاهش تبخیر آب ذخیره دریاچه سد و همچن

 به شبکه سراسری یا پشتیبانی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان، از موضوعات مهم و حائز اهمیت می باشد.

 

 متن مصوبه :

رای مقرر گردید مطالعات الزم با رعایت تمامی جوانب قانونی و مقررات حاکم از جانب وزارت نیرو و حفاظت محیط زیست انجام و شرایط فعالیت ب

ر زمینه تولید برق توسط سلول های خورشیدی در دریاچه سد مهاباد به صورت بسته اعالمی جهت تشویق و ترغیب عالقمندان به بخش سرمایه گذاری د

 سرمایه گذاری در این حوزه تشریح گردد.
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ماه 6  

 آب منطقه ای

 جهاد کشاورزی

 

 

 پایین دست سد مهاباد (فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی)مزرعه های پرورش ماهی در اراضی 

بهداشت و درمان و آموزش نظر به جوابیه های انجام گرفته از معاونت محترم آب و آبفای وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت آب ایران، سازمان محیط زیست و وزارت 

نفر و  42مهاباد در مخزن آبی سد مهاباد به تعداد  37عالیت تعاونی شماره پژشکی مبنی بر عدم استفاده از منابع مخازن سدهای دارای ماهیت تامین آب شرب و با توجه به ف

در مخزن سد مهاباد، به  37مدیریت منابع آب مهاباد، توصیه می گردد با توجه به ممنوع بودن و تعطیلی فعالیت تعاونی شماره  15/10/1400عنایت به صورتجلسه مورخ 

 یشت جایگزین برای اعضای فوق انجام گردد.منظور حل مشکل اشتغال اعضا تعاونی طرح مع

 

 متن مصوبه :

 تن در اراضی پایین دست سد مهاباد 150ایجاد مزرعه سردآبی با ظرفیت  -

 لیتر/ثانیه 130تخصیص آب تازه مورد نیاز طرح به میزان  -

 منبع آبی رودخانه مهاباد با برداشت از طریق چاه حریمی -

 مربعمتر  1700مقدار کل استخر مورد نیاز  -

 متر مربع و تخصیص از اراضی ملی5000مقدار کل زمین مورد نیاز  -
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ابع، ضمناً الزم به توضیح است با عنایت به جلسه مشترک با مدیرعامل محترم آب منطقه ای در این راستا و به جهت بازگشت آب مصرفی به چرخه من    

 رومیه ندارد.پیاده سازی طرح مذکور منافاتی با سیاستهای ستاد احیاء دریچه ا

 

 جهاد کشاورزی مستمر

 

 موضوع : ایجاد شهرکهای تخصصی تولید)کشاورزی( با هدف اصالح و تغییر الگوی کشت 

تأکید بر سعه اقتصادی منطقه در راستای پیاده سازی سیاستهای احیای دریاچه ارومیه و با هدف صرفه جویی در منابع و هزینه ها و درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان و تو

 کشت محصوالت با ارزش افزوده باال ضروری بوده و توصیه می گردد.

 

 متن مصوبه :

در بخش های مرکزی  محصوالت کم آب برو  واحدهای گلخانه ایمقرر گردید جهاد کشاورزی استان از طریق ایجاد شهرک های کشاورزی با تمرکز بر 

  رار دهد.و خلیفان مطالعات الزم را انجام و خروجی کار را به صورت مستقیم با انجام خدمات مشاوره ای و رسانه ای در اختیار بخش سرمایه گذاری ق
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ماه 6  جهاد کشاورزی 

 مطالعه وامکان سنجی کشت انگور دیم در اراضی باال دست سد مهاباد

شرایط وضعیت جغرافیایی و آب و هوای منطقه بخصوص دهستان منگور شرقی و کانی بازار احداث باغات انگور دیم  با توجه به بافت خاک، بارندگی و  با توجه به تجربیات و

همچنین حمایت از احداث کنندگان جغرافیایی و اجتماعی منطقه از لحاظ اشتغال زایی و جلوگیری از فرسایش خاکی با اهمیت بوده و در صورت ترویج  احداث باغ انگور دیم و 

هکتار احداث باغات انگور تحول بزرگی در راستای اشتغال زایی مناطق محروم  و تولید محصوالت باغی ایجاد خواهد شد. که  850الی  100و تولیدکنندگان ساالنه در حدود 

 در صورت ایجاد صنایع وابسته قطعا با ارزش افزوده باال هم مواجه خواهد بود.

 متن مصوبه :

عملیاتی  مقرر گردید فراهم سازی بستر و الگو سازی طرح با انجام مطالعات الزم توسط سازمان جهاد کشاورزی انجام و تسهیالت و پشتیبانی در مراحل

 نیز معمول گردد.
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ماه 3  

 شهرداری مهاباد 

 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 

 (احداث مجموعه آب درمانی گراوان مکان پیشنهادی: اراضی پایین دست سد مهابادبخش خصوصی)فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری 

ه تنها در شهرستان بلکه یکی از بهترین پتانسیل های مغفول شهرستان مهاباد و مهمترین جاذبه ای که می تواند به لحاظ گردشگری و جذب توریست نقش بسیار بسزایی ن

معدنی گراوان که سرشار از امالحی چون آهن و گوگرد است و خاصیت درمانی برای پوست دارد، واقع در ابتدای محور مهاباد به پسوه داخل  در استان نیز داشته باشد.آب

ن با جذب می توا شهر بازی می باشد که متاسفانه چندین سال است به واسطه مشکالت شهرداری در حاشیه مانده است. با توجه به موقعیت بسیار مناسب مکانی آن

 به های استان تبدیل نمودسرمایه گذار و ساماندهی آن و احداث استخری سرپوشیده و کمپینگ ها و سوییت های اقامتی آن را به یکی از پردرآمد ترین و جذاب ترین جاذ
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 متن مصوبه :

رمایه گذاری در مجموعه مذکور را  به نحو مقتضی و مقرر گردید شهرداری مهاباد با همکاری سایر ادارات و دستگاههای متولی مقدمات و زمینه های س

 در صورت عدم امکان از طریق بخش خصوصی دنبال نموده و سایر ادارات نیز موانع و مسایل مطرح را پیگیری و رفع نمایند.

ماه 6  

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری  

 

 

 شهرداری مهاباد

 زمینه های سرمایه گذاری مشترک با سایر ادارات )کاروانسرای سیمون، کمپینگ( طرح موضوع: طرح موضوع:

شهرداری مهاباد مرمت و  با توجه به اینکه مالکیت چند دهنه از مغازه های داخل کاروانسرای سیمون متعلق به شهرداری مهاباد بوده و الزم است در برنامه سالیانه

 ر گیرد در این راستا اداره کل میراث فرهنگی نیز همکاری الزم را داشته باشند.ساماندهی این کاروانسرا در اولویت قرا

بوکان نزدیکی روستای زگ دراو  و  -ارومیه، جاده مهاباد  -سردشت، سه راهی ترشکان  و تاالب کانی برازان جاده مهاباد-کمپینگ های بین راهی  مازله جاده مهاباد

شده و غیر قابل استفاده می باشند. به جهت اینکه شهرستان مهاباد شهری توریستی  در سطح استان بوده و نیاز به وجود و  ورودی روستای سهوالن تا حدودی تخریب

 فعالیت کمپینگ ها در بین راه ها جهت رفاه حال مسافران ضروری می باشد.

 متن مصوبه :

فرهنگی مرمت و ساماندهی شده و سپس جهت ساماندهی و فعال شدن مقرر گردید کاروانسرای سیمون توسط شهرداری با همکاری اداره کل میراث 

 این کمپینگ ها با اقدام عملی اداره کل میراث فرهنگی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار گردند.
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ماه  6  

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 

 حفاظت محیط زیست

 سهوالن به سرمایه گذاران خصوصیبازنگری طرح و واگذاری غار آبی :  طرح موضوع

تاریخی سهوالن، گردشگری و به عنوان منطقه نمونه گردشگری ثبت گردیده، الزم است  ضمن ارائه طرح های جذاب جهت  –با عنایت به اینکه کاربری اصلی غار آبی 

طرح گردشگری این غار توسط دفتر فنی استانداری تدوین و مقدمات خدمت  1382سرمایه گذاری از پتانسیل بومی و محلی نیز استفاده گردد. که در همین راستا و در سال 

مایان گردیده و در شرایط نی و اقدامات ساماندهی آغاز گردید لکن به دلیل گذشت سالیان، توقف پروژه و پایان افق آن ضرورت تجدید نظر در طرح مذکور بیش از پیش نرسا

ماه با نظارت محیط زیست و با مدیریت  2تا  کنونی و با توجه به ورود گردشگران در آستانه سال جدید طی جلسات مکرر مجموعه فرمانداری و بازرسی کل ، مقرر گردید

 ماه تصمیم نهایی اعالم گردد. 2شورا و دهیار روستا اداره گردد و بعد از 

 متن مصوبه :

 مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی پیگیری اخذ تنزل درجه زیست محیطی غار سهوالن از کمیته کارشناسی محیط

 ( اقدام  و سپس  نسبت به فراخوان جذب سرمایه گذار اقدام شود. 2به درجه  1از درجه زیست ) 
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ماه 6  12 برپایی بازارچه خود اشتغالی بانوان و زنان سرپرست خانوار شهرداری مهاباد 
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میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 

 بهزیستی و کمیته امداد

 به منظور حمایت از خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر پیشنهاد شده است. این موضوع با توجه به ضرورتهای اجتماعی و

 متن مصوبه:

ی و مقرر گردید شهرداری مهاباد جانمایی جهت استقرار بازارچه  و صدور  مجوزهای الزم را انجام و سپس اداره کل میراث فرهنگی نسبت به طراح

مداد نیز  بانوان و زنان سرپرست خانوار مشمول طرح را شناسایی و جهت استقرار و شروع فعالیت اجرای طرح اقدام نمایند. ادارت بهزیستی و کمیته ا

 به میراث فرهنگی معرفی نموده و در صورت نیاز به تسهیالت کم بهره، اقدامات الزم را بعمل آورند.

ماه 6  

 فرمانداری شهرستان مهاباد

 

 پارک علم و فناوری استان

 

برنامه سازمان مدیریت و 

 ریزی استان

 

 طرح موضوع:

 ایجاد خانه های خالق و نوآوری در شهرستان مهاباد 

 

 متن مصوبه:

ضرورت حمایت از فعالیت های خالق، نوآورانه و دانش            ست                با توجه به  سط معاونت علمی و فناوری ریا شده تو بنیان و نیز ظرفیت قانونی ایجاد 

خانه خالق در شهرستان مهاباد با هماهنگی و همکاری مشترک فرمانداری مهاباد ، پارک      2ایجاد حداقل جمهوری، مقرر گردید اقدامات الزم در جهت 

 علم و فناوری استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام پذیرد.
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ماه 3  

 شرکت آب منطقه ای 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری استان

 

 طرح موضوع:

 برداری از پتانسیل گردشگری سد مهاباد و ایجاد جاذبه گردشگری برای مسافرانبهره 

 

 متن مصوبه :

گذاری مقرر گردید شرکت آب منطقه ای با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اقدامات الزم جهت فراهم نمودن زمینه وا

 سد مهاباد به منظور بهبود سطح امکانت جذاب توریستی شهرستان مهاباد را بعمل آورد.امتیاز بهره برداری از جاذبه های گردشگری 
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ماه 6  
 استانداری

 اداره کل صمت

 میلیارد ریال 3269.65واحد صنعتی و معدنی به مبلغ 91طرح موضوع : درخواست تسهیالت موردی برای 

 

 متن مصوبه : 
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 صنعت و معدن جهت:بخش  18از محل تسهیالت تبصره  بانک های عامل

 میلیارد ریال1711.65مورد(  = 76سرمایه در گردش :  ) 

 میلیارد ریال1558مورد( =   15تسهیالت سرمایه ثابت :)  

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

 

 

 

 

 ماه 6

 استانداری

اداره کل میراث فرهنگی صنایع  

 دستی وگردشگری

 عاملبانک های 

 طرح 33میلیارد ریال برای  1024طرح موضوع : درخواست تسهیالت موردی برای واحدهای گردشگری به میزان 
 

 

 متن مصوبه : 

 بخش گردشگری جهت: 18از محل تسهیالت تبصره 

 میلیارد ریال  1000مورد طرح گردشگری (      3تسهیالت سرمایه درگردش و ثابت:  ) جهت 

 میلیارد ریال  24مورد طرح حمایت از کارگاه های صنایع دستی  (      30درگردش و ثابت:  ) جهت تسهیالت سرمایه 

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

 

 ماه 6

 استانداری

 اداره کل جهادکشاورزی 

 بانک های عامل

 طرح 80میلیارد ریال برای  4400تسهیالت موردی برای واحدهای اقتصادی کشاورزی به میزان طرح موضوع : درخواست 
 

 متن مصوبه : 

طرح و پروژه دام و طیور و صنایع تبدیلی و سورت و بسته بندی و طرح های آب و خاک و زنبورداری  80بخش کشاورزی جهت  18از محل تسهیالت تبصره 

: 

 میلیارد ریال900سرمایه در گردش :  

 میلیارد ریال  3500تسهیالت سرمایه ثابت :  

 مصوب و با معرفی اداره کل جهاد کشاورزی  توسط بانک عامل پرداخت گردد.

 
 


