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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

  /درصد(  66روستا )   57در شهرستان ماکو    نترنتیا  ی خانوار دارا  20  یباال  یروستاها/روستا    86خانوار در شهرستان ماکو    20  ی باال  روستای  تعداد   : فناوری اطالعات  دستگاه اجرایی:

متوسط  ینیب  شیپ/  درصد  76 :یغرب  جانیخانوار( در استان آذربا  20  ی )باال  ییروستا  نترنتیمتوسط پوشش ا  /درصد  85  :خانوار( در کشور  20  ی)باال   ییروستا   نترنتیمتوسط پوشش ا

 درصد  84   :سال  ان یخانوار( در شهرستان ماکو تا پا  20  ی)باال   یی روستا  رنتنتیپوشش ا

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 
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 رانسل یا روستا(9) در نترنتیا   اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا-1-1

 مالحسن-قم قشالق  -شوراغل  -کلیک جدید-کلیک-پری-ولی کندی -قوش-ارتقا: پنجرلو

 رانسلیا روستا(  6) در نترنتیا   اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا-1-2

 تازه کند آداغان   -حسوشکی  -هاسون بزرگ -علوحاجی-خاج    قره -ارتقا: آغبالغ چمنلو  

 ( همراه اولروستا5) در نترنتیا   و اطالعات یمل شبکه بهی دسترس اریس پوشش جادیا-1-3

 عیسی خان -ماراکمی-تیکمه عجم-بارون-ارتقا: مخند

 اول  همراه روستا(3) در نترنتیا   اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا-1-4

 یخلقان -مولیک علیا-جاد: دیبکای

 رانسل یا روستا( 5) در نترنتیا   اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا-1-5

  ایالن قره-خرمن یری-گدای-میرزاخلیل-ایجاد: قزل داغ کرد

 رانسل یاروستا(  1) در نترنتیا   و اطالعات یمل شبکه بهی دسترس اریس پوشش جادیا-1-6

  ارتقا: هاسون کوچک

 سایت ایرانسل  2سایت در شهرستان ماکو: یک سایت همراه اول و  3ایجاد   -1-7

 

 

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات 

 

 1401هفته دولت -1-1

 1401دهه فجر -1-2

 1402 هفته دولت-1-3

 1402  هفته دولت-1-4

 1402 هفته دولت-1-5

 1402 هفته دولت-1-6

 1401دهه فجر  1-7
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

  دستگاه اجرایی: مخابرات

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 
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 قلعه جوق   ی شماره روستا  IP Base 256  ی کافو  ی راه انداز-1

 منطقه آزاد ماکو  1شماره   ی شماره شهرک صنعت  512  ینور  یکافو   ی و راه انداز  نصب-2

 ماکو  اریدر محدوده مرکز شهر   FTTH  توسعه-3

 در بازرگان  لیموبا  BTSدکل    ی طرح جهت اجرا  ارائه-4

 1401پایان سال   مخابرات 

 دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی:دستگاه 
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 :  تامین اعتبار جهت تکمیل و تجهیز  مرکز آموزش بهورزی ماکو

  12اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه و محوطه سازی   می باشد. %53شرفت فیزیکی  مترمربع دارای پی 1681با زیربنای 

 میلیارد تومان  6اعتبار هزینه شده:    / تومانمیلیارد  

دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیگیری و تامین اعتبار مورد نیاز از وزات متبوع و منابع داخلی مبادرت و پروژه را   مصوبه:

 اتمام نماید. 
 

 ه علوم پزشکی  دانشگا

 
 1402دهه فجر  
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 احداث مرکز جامع سالمت روستایی گریک  -1-4

متر دیوارکشی می باشد و زمین مورد نیاز پروژه   100مترمربع محوطه سازی و   150مترمربع و دارای    550زیربنای پروژه  

 تومان میلیارد   10 :اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه   .تامین شده است  

استانی اقدام و سازمان مدیریت و   23نسبت به اخذ مجوز ماده  تا پایان مرداد ماهشگاه علوم پزشکی  دان مصوبه:

 د نمود.  نتامین خواه 1401در سال ( 50/50) به صورت اعتبار مورد نیاز را  و دانشگاه علوم پزشکی برنامه ریزی

 

 دانشگاه علوم پزشکی  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 1402هفته دولت 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 
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 احداث مرکز جامع سالمت روستایی کشمش تپه   -2-4

متر دیوارکشی می باشد و زمین مورد نیاز پروژه   75ی و  مترمربع محوطه ساز   100مترمربع و دارای    550زیربنای پروژه  

 میلیارد تومان   10حدود   :اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه   .تامین شده است  

پایان  دانشگاه علوم پزشکی    مصوبه: به اخذ مجوز ماده    مرداد ماهتا  و    23نسبت  اقدام و سازمان مدیریت  استانی 

ریزی  پزشک  برنامه  علوم  دانشگاه  را    ی و  نیاز  مورد  صورت  اعتبار  به  نمود.   1401در سال  (  50/50)    تامین خواهد 

 نماید. در خصوص اجرای پروژه همکاری میراث فرهنگی 

 دانشگاه علوم پزشکی  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

، گردشگری و  میراث فرهنگی

 صنایع دستی 

 

 1402هفته دولت 
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   2مش تپهو کش 2احداث خانه بهداشت های  باغچه جوق

 میلیارد تومان  3اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه   ی باشد. م  محرومیت زداییپروژه های مذکور جزء پروزه های  

میلیارد تومان از منابع محرومیت    3دانشگاه علوم پزشکی نسبت به پیگیری و تامین اعتبار مورد نیاز به مبلغ    مصوبه:

ظرف یک هفته پاسخ استعالم را  د. میراث فرهنگی در خصوص اجرای پروژه  و پروژه را به اتمام برسان  زدایی اقدام 

 اعالم نماید. 

 دانشگاه علوم پزشکی  

 میراث فرهنگی
 1402هفته دولت  
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 میلیارد تومان   4اعتبار مورد نیاز  : بیمارستان فجر شهرستان ماکو NICUراه اندازی بخش 

تامین نموده و دانشگاه  1401میلیارد تومان را در سال  4به مبلغ سازمان منطقه آزاد ماکو اعتبار مورد نیاز  مصوبه:

 بیمارستان فجر ماکو مبادرت نماید.  NICUعلوم پزشکی نسبت به راه اندازی بخش 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 
 1401دهه فجر  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

7 

 دیم قشالق   115راه اندازی پایگاه امداد جاده ای 

 جهت تجهیز و راه اندازی می باشد .  میلیارد تومان  و یک دستگاه آمبوالنس 1/ 5نیازمند تامین اعتبار به میزان 

میلیارد تومان را از منابع داخلی تامین و سازمان منطقه آزاد ماکو در  5/1مبلغ  1401در سال  پزشکی دانشگاه علوم مصوبه:

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان نماید.یک دستگاه آمبوالنس را تحویل  1402سال 

 دانشگاه علوم پزشکی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

و نیروی   تامین اعتبار 

 1401هفته دولت تا انسانی 

تامین و تحویل آمبوالنس 

 1401تا هفته دولت 
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 منابع استانی  از با استفاده /متر مربع  120مساحت:  / احداث پایگاه امداد جاده ای رند 

درصد در سال   100به صورت دانشگاه علوم پزشکی اعتبار مورد نیاز را برآورد نموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  مصوبه: 

 مین مورد نیاز را سازمان منطقه آزاد تامین خواهد نمود.ز تخصیص دهد. 1401

 دانشگاه علوم پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

 1401دهه فجر  
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 تختخوابی بازرگان  32بیمارستان احداث  

نسبت به مطالعه، اخذ مجوز   ارتقای وضعیت موجود درمانگاه و شبانه روزی نمودن آن، ضمن دانشگاه علوم پزشکی مصوبه:

 اقدام و عملیات اجرایی را آغاز نماید. تختخوابی  23جهت احداث بیمارستان  ملی و تامین اعتبار   23ماده 

 1401دهه فجر تا     دانشگاه علوم پزشکی

 تامین اجتماعی  اجرایی:دستگاه 

10 

قبالً چارت سازمانی و مجوزهای قانونی   ن: با توجه به مطالبه جدی شهرستاتامین اجتماعی  تخصصی   درمانگاه   احداث

 میلیارد تومان   80اعتبار مورد نیاز:        -متر مربع    3000الزم اخذ شده است. مساحت:  

سازمان تامین اجتماعی با استفاده از منابع داخلی نسبت به انجام مطالعات و شروع عملیات اجرایی اقدام    مصوبه:

 نماید.

 اداره کل تامین اجتماعی 

تا   عملیات شروع    

 شش ماه 

 مدت اجرا: سه سال 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

شاخص   –  روستا  97ش :  تعداد کل روستاهای تحت پوش  –  روستا   85خانوار :    20تعداد کل روستاهای باالی    –  روستا   124تعداد کل روستاهای دارای سکنه شهرستان :     آب و فاضالب  دستگاه اجرایی:

درصد    - درصد  97.52درصد جمعیت تحت پوشش شهرستان :     –  درصد  76.36شاخص بهره مندی از آب شرب سالم و بهداشتی استان :    –درصد     81.13بهره مندی از آب شرب سالم و بهداشتی شهرستان :  

 درصد 86.51جمعیت تحت پوشش استان :  

 مهلت اقدام  رتبط دستگاه اجرایی م    متن مصوبه ردیف 
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   : )ملی(  ماکو  تاسیسات فاضالب  انتقال ایجاد  به طول  احداث خط  متر(   9)  تکمیل تصفیه خانه فاضالب  کیلو             ماکو  و 

شده  48پیمانکار تصفیه خانه ماده   -کیلومترتحت پیمان(  4)  پیمانکار خط انتقال فعال  – درصد( 45پیشرفت فیزیکی  )

 میلیارد تومان  150:    اعتبار مورد نیازاست.

خانهپروژه  اجرای    مصوبه:       طریق  تصفیه  از  و  فاضالب  و  تفاهم  توسط شرکت آب  بانک صادرات    عقد  با  از    بانامه  استفاده 

ماده   نیاز  )اعت  56ظرفیت  مورد  تومان   150بار  شود.  (میلیارد  نیاز    انجام  مورد  اعتبار  از  و  احداث  بخشی  انتقال شبکه    خط 

تامین خواهد  ق فروش هفت هکتار زمینی که قبالً توسط سازمان منطقه آزاد به آب و فاضالب واگذار شده بود  از طری   فاضالب 

فاضالب    شد. و  زمین مذکور، شرکت آب  فروش  از  حاصل  اختصاص درآمد  ازای  به در  خانه  تصفیه  پساب  تخصیص  به  نسبت 

نمود. خواهد  مبادرت  آزاد  منطقه  برنامه  سازمان  و  مدیریت  سال  سازمان  در  محل    20مبلغ    1401ریزی  ار  تومان  میلیارد 

 توزان)ملی( تامین و ابالغ می نماید.

 شرکت آب و فاضالب

 منطقه آزاد ماکو سازمان 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

اتمام خط انتقال به طول  -1

کیلومتر تا هفته دولت  8

1402 

شروع عملیات تکمیل -2

 ماه آتی  4تصفیه خانه ظرف 

عملیات تصفیه  اتمام -3

 1403خانه هفته دولت 
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احداث خط انتقال آب برای افزایش ظرفیت برداشت آب از تصفیه خانه یک به دو )استانی(: لوله گذاری خط انتقال  با 

زاد خریداری آلوله ها توسط سازمان منطقه    -تجهیز و و راه اندازی  –کیلومتر    7.5به طول    400لوله چدن داکتیل سایز  

 میلیارد تومان   16:   جهت اجرا   اعتبار مورد نیاز  .میلیارد تومان(  13) ایفای تعهد سازمان به مبلغ  شده است

میلیارد   8میلیارد تومان و شرکت آب و فاضالب از منابع ملی مبلغ    8مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی    مصوبه:

 اهد رسید. به اتمام خو 1401 دهه فجر و عملیات اجرایی تا  تومان تامین نموده

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

 1401سال    دهه فجر تا  
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متر مکعبی ، محوطه سازی و  تجهیز و راه اندازی و    5000افزایش حجم مخازن ذخیره  آب شرب شهری:  احداث مخزن ذخیره  

 ن میلیارد توما 20اعتبار مورد نیاز:   -خطوط انتقال

مبلغ    مصوبه:   فاضالب  و  آب  )ملی(  ردمیلیا  10شرکت  مهندسی  شرکت  منابع  از  سال    تومان  خواه  1401در  نمودتامین  ،  د 

 به اتمام می رسد.  1402عملیات اجرایی تا هفته دولت   از منابع ملی تامین شده و  1402میلیارد تومان نیز در سال  10مابقی

 شرکت آب و فاضالب 

 

تا هفته دولت سال 

1402   
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

14 

قک های سر  احداث اتا –نیرورسانی  –احداث خط انتقال و شبکه    -)استانی(:   حفر چاه   باغ داداشخانیتامین آب شرب خانوارهای  

 تجهیز و راه اندازی –حصار کشی و محوطه سازی    -چاهی

در    میلیارد تومان) از منابع ملی(  3میلیارد تومان و شرکت آب فاضالب مبلغ    3مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ه:  مصوب

 اتمام برساند. به 1402تأمین نموده و آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا هفته دولت سال مشترکاً  ،1401سال 

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

تا هفته دولت سال 

1402   
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کیلومتر خطوط 3.2اجرای    -حصارکشی و محوطه سازی  متر مکعبی  با  1000آبرسانی به روستای کشمش تپه )ملی(: احداث مخزن 

 میلیارد تومان  7اعتبار مورد نیاز:   -ه پمپاژ و محوطه سازی انتقال و شبکه توزیع ، نیرو رسانی و تجهیز و راه اندازی ایستگا

و عملیات اجرایی   اقدام ملی  از منابعمیلیارد  7اعتبار مورد نیاز به مبلغ و تامین پیگیری   شرکت آب و فاضالب نسبت به  مصوبه:

 اتمام نماید. 1402را تا هفته دولت سال 

 شرکت آب و فاضالب 
تا هفته دولت سال 

1402   
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روستایی ماکو )استانی( : بهسازی چشمه، آبیابی و حفر چاه، استاندارد سازی انشعابات، لوله گذاری خط انتقال و شبکه،    16آبرسانی به مجتمع  

 میلیارد تومان 5/6اعتبار مورد نیاز:  محوطه سازی و حصار کشی، احداث اتاقک سر چاهی، نیرو رسانی و  تجهیز وراه اندازی 

از منابع ملی( در سال    5/3میلیارد تومان و شرکت آب و فاضالب مبلغ    3مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    سازمان  مصوبه: میلیارد تومان) 

 . به اتمام برساند 1402تأمین نموده و آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا هفته دولت سال  ، مشترکا1401ً

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

دولت سال   تا هفته

1402   

17 

احداث   -کیلو متر   180احداث خط انتقال و شبکه به طول تقریبی روستایی شهید لوندوش )ملی(:    25مجتمع  به  آبرسانی -17-1

احداث مخازن ذخیره آب ، نیرو رسانی ، محوطه سازی و حصار کشی ، احداث تصفیه خانه و تجهیز و   –ایستگاههای پمپاژ میانی 

 میلیارد تومان(  60اعتبار مورد نیاز : ) راه اندازی 

به طول تقریبی  روستایی شهید قنبری)ملی(:    21آبرسانی مجتمع    -17-2 انتقال و شبکه   -کیلو متر  65احداث خط 

احداث مخازن ذخیره آب ، نیرو رسانی ، محوطه سازی ،حصار کشی و تجهیز و راه   –احداث ایستگاههای پمپاژمیانی  

 میلیارد تومان  1/ 7کمک مالی سازمان منطقه آزاد ماکو:    -میلیارد تومان( 25نیاز :  اندازی )اعتبار مورد  

به طرح ملی جهاد آبرسانی   روستایی 21روستایی و  25مجتمع های شرکت آب و فاضالب نسبت به الحاق  مصوبه: 

 . به اتمام رساند 1402اقدام و عملیات را تا دهه فجر 

 

 شرکت آب و فاضالب

 زاد ماکو سازمان منطقه آ

الحاق به طرح ملی 

جهاد آبرسانی تا دهه 

و اتمام   1401فجر 

عملیات تا دهه فجر 

   1402سال  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

18 

روستایی شهید    6انجام مطالعات خط انتقال و شبکه و مخازن مجتمع  روستایی شهید قزلباش :    6   آبرسانی به مجتمع

 کلیک باال و کلیک پایین (    –ولی کندی  –پنجر لو    –بری    –قزلباش  ) شامل روستاهای قوش  

 

ع را تا  شرکت آب و فاضالب پروژه مذکور را جهت الحاق به طرح ملی جهاد آبرسانی پیشنهاد و موضو مصوبه:

 حصول نتیجه پیگیری نماید. 

 شرکت آب و فاضالب

الحاق به طرح ملی 

جهاد آبرسانی تا پایان 

   1401سال  

19 

کیلومتر خط انتقال و ایستگاه   14آبرسانی به روستاهای هاسون بزرگ، هاسون کوچک، محمود آغلی و ترکمه شامل  

 (میلیارد تومان 6پمپاژ و نیرو رسانی) اعتبار مورد نیاز:  

 

میلیارد تومان،   7/1میلیارد تومان، سازمان منطقه آزاد ماکو مبلغ  2مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ

 به اتمام برسد.  آتی  ماه 4میلیارد تومان تامین و عملیات اجرایی ظرف مدت 2/ 3شرکت آب و فاضالب مبلغ 

 شرکت آب و فاضالب

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

 برنامه ریزی سازمان مدیریت و 

 ماه   4

20 

کیلومتر با اعتبار مورد    6کیلومتر و یاریم قیه به طول    8اصالح خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای قره تپه به طول  

 میلیارد تومان 4نیاز:  

مین  را تا  میلیارد تومان  2مبلغ میلیارد تومان و شرکت آب و فاضالب  2مصوبه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ 

 برسد. ماه به اتمام  4عملیات اجرایی ظرف مدت  و 

 

 شرکت آب و فاضالب

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 ماه   4

21 

 میلیارد تومان  34کیلومتر/ اعتبار مورد نیاز:    14اصالح شبکه و خط انتقال شهر بازرگان به طول 

 

 اجرای پروژه مبادرت نماید.مصوبه: شرکت آب و فاضالب با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به 

 

 

 شرکت آب و فاضالب

 

 1402دهه فجر  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 شرکت گاز   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

22 

 وارخان  10015روستا با    123تعداد کل روستاهای شهرستان:     -

 ها بهره مند می باشند.  درصد خانوار  62/   خانوار  6141روستا با    36تعداد روستاهای بهره مند از گاز:    -

 خان،محمود   قندو،عیسی   سی،علی  زاغه  خلیل   حسولزگی،حصار،   کرد،حسوشکی،  تیکمه)روستا    13بهره برداری از    -

 1401پایان سال   تا(کوچک  هاسون  بزرگ،   هاسون  میرزادلماز،  میرزاخلیل،   مخند، ، آغل

 1402هفته دولت     آداغان   کند  سفلی،تاتار،تازه  خان  علیا،تلیم  اینچهروستا   4بهره برداری از   -

 1401تا دهه فجر    دیبک  ،  بارون  خاج،  قره   1401روستا دهه فجر  3ور بارون  آغاز عملیات مح  -

 کندی،   ،عیسی(کندی  محمود)  سفلی  خار  قزل   قویون،   قره  علیا،   ارخ  علیا،قزل  قشالق  دیم روستا    8پیمان سپاری    -

 1401دهه فجر   بادآ  علیا،حمزه  ذلکه  سفلی،   لکهذ
 

 شرکت گاز

 13بهره برداری از   -1

  1401روستا دهه فجر 

 4بهره برداری از -2

 1402روستا هفته دولت  

 3آغاز عملیات  -3

 1401روستا تا دهه فجر 

 8پیمان سپاری  -4

 1401دهه فجر  تا    روستا  

 راه و شهرسازی ی:دستگاه اجرای

23 

  11منطقه آزاد ماکو نسبت به اجرای سازمان  کیلومتر بوده که اخیرا  35این محور به طول :    بازرگان-احداث کمربندی ماکو

  80اداره کل راه و شهرسازی از بابت تامین قیر مشارکت می نماید. اعتبار مورد نیاز:   .است  نمودهکیلومتر از پروژه مبادرت  

 کیلومتر( 11) برای  مانمیلیارد تو

 اتمام نماید. 1402سازمان منطقه آزاد ماکو با هماهنگی راه و شهرسازی عملیات اجرایی را تا دهه فجر  مصوبه:

 راه و شهرسازی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 
 1402اتمام دهه فجر  

24 

راه و   -میلیارد تومان  60د اولیه: برآور  /   دهنه پل  3و   سه راهی هندور به سمت ماکو به طول سه کیلومتر  ساماندهی

 شهرسازی از بابت تامین قیر مشارکت خواهد نمود.

آغاز و در هفته   1402سازمان منطقه آزاد ماکو با هماهنگی راه و شهرسازی عملیات اجرایی را در ابتدای سال  مصوبه:

 اتمام نماید.  1403دولت 

 راه و شهرسازی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

ابتدای  شروع عملیات 

 1402سال 

 1403 دهه فجراتمام 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

25 

 احداث ساختمان جهت استقرار بخشداری و نمایندگی سایر ادارات در شهر بازرگان 

  ) دستگاه های ضروری خدمات رسان(به منظور تامین فضای مورد نیاز جهت استقرار بخشداری و نمایندگی سایر ادارات مصوبه: 

اقدام و عملیات اجرایی را از سال  استانی   23اخذ مجوز ماده انجام مطالعات و  در بخش بازرگان، راه و شهرسازی نسبت به

 آغاز نماید. 1402

 

 راه و شهرسازی 

 

طالعات و اخذ مجوز ماده  م

   1401تا پایان سال  23

شروع عملیات اجرایی  

1402 

26 

/ از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و   میلیارد تومان   30اعتبار مورد نیاز:    –  احداث دیوار حایل در مساکن مهر بازرگان

 تخصیص داشته است.  1400میلیارد تومان در سال    10مسکن مبلغ 

بررس    مصوبه: دارضمن  اولویت  و  خطر  پر  نقاط  شناسایی  و  موضوع  میدانی  آتی(ی  هفته  یک  مدت  ظرف  و ،  )  راه 

 اتمام نماید.  1402هفته دولت   عملیات اجرایی را از محل اعتبارات زیر ساخت مساکن مهر انجام و تا  فاز اول شهرسازی

 1402هفته دولت   راه و شهرسازی 

27 

 نهضت ساخت مسکن ملی هکتار زمین جهت اجرای طرح  4/ 5واگذاری 

اقدامات الزم پیرامون گمرک بازرگان  به منظور تامین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن،  مصوبه:  

   انجام دهد. واگذاری زمین فوق الذکر به راه و شهرسازی
 

 گمرک بازرگان

 راه و شهرسازی 
 یک ماه 

28 

کیلومتر از سه راهی ایواغلی تا قره ضیالدین   39،  کیلومتر  56 به طول  جمعاً   بزرگراه گیت منطقه آزاد تا سه راهی ایواغلی

 کیلومتر از قره ضیاالدین تا گیت  17و  

 ه به صورت زیر تامین خواهد شد:مصوبه: اعتبار مورد نیاز پروژ 

 فروش زمین های مازاد راه و شهرسازی از طریق مولد سازی -1

 توزان ملی  -2

 ردیف اعتبار ی پروژه از منابع ملی -3

 اه و شهرسازی با استفاده از منابع فوق پروژه را عملیاتی خواهد نمود.ر

 1401تا پایان سال   راه و شهرسازی 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

29 

 راه اندازی پلیس راهور و کالنتری در شهر بازرگانتاسیس و  

جانمایی با نظر انتظامی، احداث توسط راه و شهرسازی، تجهیز  مصوبه: تحویل زمین مورد نیاز با سازمان منطقه آزاد،  

 و راه اندازی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

 

 راه و شهرسازی 

 سازمان منطقه آزاد 

 فرماندهی انتظامی استان

 انمایی و تحویل زمین ج

 تا دو ماه آتی 

شروع عملیات اجرایی 

 1402در سال  

30 

 ن مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر ماکو زمیتامین  

 انجام شود. شناسایی زمین طی هماهنگی فی مابین راه و شهرسازی و سازمان منطقه آزاد ماکو مصوبه: 

 

 راه و شهرسازی 

 سازمان منطقه آزاد 
 ماه دو  

31 

 احداث پارکینگ در ماکو و بازرگان به منظور روان سازی ترافیک

 کو  تامین و راه و شهرسازی اقدام نماید.مصوبه: زمین مورد نیاز توسط سازمان منطقه آزاد ما

 راه و شهرسازی 

 سازمان منطقه آزاد 
 1401تا پایان سال  

32 

 ی کشمش تپه راهچالدران از سمت سه    –تعریض محور ماکو  

 

 اقدام نماید.  23مصوبه: راه و شهرسازی نسبت به انجام مطالعات و اخذ مجوز ماده 

 

 1401تا پایان سال   راه و شهرسازی 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

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

 مهلت اقدام  تگاه اجرایی مرتبط دس    متن مصوبه ردیف 

33 

باب کتابخانه در شهر ماکو:   ازای هر  احداث یک  به  بایستی  ای  استاندارد های کتابخانه  نفر 25000برابر 

هر   ازای  به  ماکو  شهرستان  در  که  باشد  داشته  وجود  کتابخانه  باب  یک  باب 34جمعیت  یک  نفر  هزار 

متر مربع فضای کتابخانه ای وجود   8نفر جمعیت  100هر    کتابخانه  وجود دارد همچنین می بایست به ازای

متر مربع زیربنای کتابخانه ای وجود دارد.  2نفر جمعیت 100داشته باشد که در شهرستان ماکو  به ازای هر 

لذا با توجه به اینکه شهرستان ماکو از نظر برخوردداری از سرانه استاندارد  فضای کتابخانه ای پایین تر 

ضروراست   استلذا  زمین   ی  واگذاری  جهت  تجاری  آزاد  )منطقه  بلوار  منطقه  در  کتابخانه  باب  یک 

شود.  احداث   است(  کرده  امادگی  اعالم  نیاز:    280مساحت:     کتابخانه  مورد  اعتبار  مربع          3متر 

 میلیارد تومان 

نیاز اقدام نموده و راه و ش مصوب شد:   تامین زمین مورد  به  هرسازی در کتابخانه های عمومی نسبت 

استانی را اخذ می نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز   23سال جاری مجوز ماده  

به اجرای پروژه تامین و ابالغ      1403و    1402را در طی سال های   نموده و راه و شهرسازی نسبت 

 اقدام نماید. 

 

 

 

 

 اداره کل راه و شهرسازی 

 کتابخانه های عمومی 

یریت و برنامه  سازمان مد

 ریزی 

تامین زمین و اخذ -1

تا پایان   23مجوز ماده  

 سال جاری 

شروع عملیات -2

 1402اجرایی در سال  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 اقدام  مهلت دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

34 

 :  ذیل  بشرح   کیلومتر  33بطول     ماکو  شهرستان  اجرای  دست  در  های  پروژه  طول

 کیلومتر   31مقدار باقی مانده  ،  کیلومتر 45بطول   تپه  قره  -  شکاکیقور  -  آداغان  روستایی  راه -1

 کیلومتر که کال آسفالت شده است    4راه روستایی ترکمه بطول  -2

 تر که در حال طی مراحل تشریفات مناقصه می باشد.کیلوم   2دیبک بطول    و  هندور   راه روستایی -3

میلیارد تومان توسط سازمان منطقه آزاد ماکو   10) تامین اعتبار به مبلغ  کیلومتر  5بوراالن به طول    -روکش محور ماکو   -4

 (1401در سال  

با هزینه  که ودهب کیلومتر5/7،  1400محورهای آسفالت شده در سال  طول و  کیلومتر 33اجرا   دست در های پروژه طول

 .میلیارد تومان به اتمام رسیده است 13/ 5   کرد  به میزان

  7/34     بمبلغ  1-10  جدول  مطابق  روستایی،   راههای  اجرای   حال   در  محورهای   برای   ماکو  شهرستان  اعتبارات   سرجمع

 باشد. می  میلیارد تومان 56/9آن    تخصیص   و    میلیارد تومان اعتبار مصوب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی    -1به صورت :    1401در سال    فوق  یر جهت اجرای پروژه هاتامین اعتبامصوب شد:  

  20راهداری تامین قیر به ارزش    -2    1402  میلیارد تومان در سال  15مبلغ    و   1401در سال  میلیارد تومان   15مبلغ  

خواهد    ،میلیارد تومان  15مبلغ  ماکو    –سازمان منطقه آزاد جهت اجرای روکش محور بوراالن    -3میلیارد تومان  

 بود. 

و    16راهداری   از محور آداغان قوریشکاک  تا دهه فجر  -کیلومتر روکش محور بوراالن    5کیلومتر  را    1401ماکو 

نمود.   خواهد  شامل    17آسفالت   ( باقیمانده  و    15کیلومتر  قوریشکاک  محور  دیبک    2کیلومتر  محور  متر    –کیلو 

 خواهد شد. سفالتآ 1402هندور( تا هفته دولت 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

کیلومتر 16آسفالت    -1

 5محور قوریشکاک و  

کیلومتر روکش بوراالن 

 1401تا دهه فجر  

 کیلومتر   15  تآسفال-2

محور باقیمانده  

کیلومتر   2قوریشکاک و  

دیبک تا   –محور هندور  

 1402  دهه فجر
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات پیشنهادی سفر استاندار محترم به شهرستان 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

35 

 

اعتبار مورد    –  (یکیرافسرد ت  یخط کش  یاجرا-خرید تابلو و عالئم    شهرستان ماکو )  یمواصالت  یمحور ها   یساز  منیا

 میلیارد تومان 3نیاز:  

خریدد   جهتمیلیون تومان    750میلیارد تومان )    5/1مبلغ    ،1401سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال    مصوبه:  

مبلدغ   ای  تامین و ابالغ نموده و راهداری و حمل و نقل جدادهمیلیون تومان جهت خط کشی(    750تابلو و عالئم و  

 پیگیری و تامین نماید.تومان از منابع ملی  میلیارد 5/1

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر  

36 

ایمن سازی  محور های مواصالتی شهرستان ماکو )ساماندهی و ایمن سازی منطقه آزاد ماکو(با عنایت به تفاااهم  -36-1

یمن سازی و ساماندهی گیت ورودی منطقااه آزاد تااا شااهر  اره کل در خصوص انامه فی مابین منطقه آزاد ماکو و این اد

درصد   65میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی  4/4مبلغ پیمانکار مربوطه )رهاب چی چست( طی قرارداد منعقده به   ماکو

فوق الااذکر نیاااز بااه  وسعت ایمن سازی منطقه آزاد و جوابگو نبودن قرارداد  با توجه به    در حال اجرای پروژه می باشد.

 جهت تکمیل و اتمام پروژه می باشد. ملیاز محل اعتبارات  میلیارد تومان 5اعتباری بالغ بر  

 صلی بتنی  محور گیت ورودی منطقه آزاد ماکو تا شهر ماکو(فتهیه و نصب نیوجرسی م   -2-36

ر نیوجرسی مفصلی بتنی )شرکت تندیس  کیلومت 50میلیارد تومان جهت اجرای   25با عنایت  به عقد قراردادی بالغ بر   

راه آسیا( ورودی گیت منطقه آزاد ماکو تا ورودی شهر ماکو علیرغم کمبود اعتبارات مورد نیاز تا کنون در منطقااه آزاد  

ازمند تخصیص ویژه اعتبااارات ملاای  کیلومتر نیوجرسی مفصلی بتنی اجرا گردیده است و تکمیل پروژه نی5ماکو حدود  

از    میلیااارد تومااان  5/12  نیازمنااد مبلااغ 1401وجرسی طی سال مااالی کیلومتر نی 10حال جهت اجرای می باشد. علی ای

 ملی است.اعتبارات 

از منابع ملیی میلیارد تومان      5/17  ، با تامین اعتبار مورد نیاز به مبلغ1401راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال    مصوبه:

 اتمام نماید. 1402ا هفته دولت عملیات اجرایی پروژه های فوق الذکر را ت

 

  1402هفته دولت   راهداری و حمل و نقل جاده ای 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

37 

 بازرگان  –ز محور کمربندی ماکو  کیلومتر ا  10روکش  

بازرگان را   –کیلومتر از مسیر کمربندی ماکو   10 عملیات روکش آسفالتی مصوبه : راهداری تا هفته دولت سال جاری

 اتمام نماید. 

 1401 هفته دولت راهداری و حمل و نقل جاده ای 

38 

 در سال جاری   کیلومتر  15ه طول اجرا در فاز اول ب  -کیلومتر  23جمعاً به طول    شوطلو  –محور شوربالغ  

راهداری قیر مورد نیاز را تامین و   تامین و  1401 میلیارد تومان در سال  5زاد ماکو میلغ مصوبه: سازمان منطقه آ

 زیر سازی مسیر را انجام خواهد داد. 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

   آزاد   سازمان منطقه
 1402هفته دولت 

 رزیجهاد کشاو دستگاه اجرایی:

39 

نواقص   ی دارا  هکتار در حوزه شهرستان ماکو(   1900)  پمپاژ    ستگاه یهکتار و هفت ا  3140با مساحت    یقنبر   دیپروژه شه

 : باشدی  م   ر یبشرح ز

 هکتار مربوط به اراضی روستای هاسون بزرگ   430فاز یک ا  

کشاورزی    مصوبه: فاز  جهاد  ارا  430اول  در  از  سالهکتار  پاییزه  کشت  برای  را  و    ضی  آماده  در  جاری 

عملیات باقیمانده  دوم  فاز  در  دهد.  قرار  کشاورزان  خواهد    هکتار(  1500)اختیار  اتمام  به  سال  پایان  تا 

 رسید. 

 جهاد کشاورزی

 

 1401شهریور  فاز یک تا  
 1401فاز دو تا پایان سال 

40 

کیلااومتر ، باشااکند تااا   1) هندور    اجرای پوشش بتنی کانال در روستاهای:  احداث و باز سازی کانالهای آبیاری عمومی  

  2/5( جمعااا متر800، هاسون بزرگ کیلومتر1باشکند تا باغچه جوق    ، کیلومتر    2/1کیلومتر ، قزلداغ عجم    1ه  پکشمش ت

 میلیارد تومان  5/9کیلومتر و با اعتبار  مورد نیاز 

و   1401تومان را در طی سدال هدای  میلیارد    5/9سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    مصوبه:

 به اتمام خواهد رساند. 1402تامین و ابالغ نموده و جهاد کشاورزی عملیات اجرایی را تا هفته دولت  1402

 جهاد کشاورزی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1402اتمام هفته دولت  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

41 

احیاء و  ، محصول  افزایش  و نیز بمنظور  قنات  آب  رفت  هدر  از جلوگیری  و  آبدهی افزایش  بمنظور  قنات  الیروبی  و مرمت

 میلیارد تومان  3 یازبا اعتبار مورد ن   شهرستان ماکو   در روستاهایها  قنات  کلیه    مرمت و بهسازی  

  1402هفته دولت   تانسبت به اجرای پروژه اقدام و جهاد کشاورزی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی  مصوبه:

 عملیات اجرایی را اتمام نماید.

 1402هفته دولت   جهاد کشاورزی 

42 

  تومانمیلیارد    5واحد با اعتبار مورد نیاز    10به تعداد      آب ذخیرهاستخر    احداث  

اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری ابالغ خواهد شد. جهاد کشاورزی عملیات  مصوبه:

 اتمام نماید.  1402اجرایی را تا هفته دولت 

 جهاد کشاورزی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1402هفته دولت  

43 

 رفع تداخل و واگذاری   /هکتار(  5/215به مساحت  ) و اراضی موصوف به قنچن  حل و فصل مشکالت دشت زنگنه

  و قنچن جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به  تعیین تکلیف نهایی و رفع تداخالت اراضی دشت زنگنه مصوبه:

 اقدام نمایند.  

 جهاد کشاورزی 

 منابع طبیعی
 دو ماه 

44 
 دفتر روستایی

 فعالسازی مرکز خدمات کشاورزی روستای قره تپه مصوبه: 

 هاد کشاورزی ج

 
 

45 
 دفتر روستایی

 تحویل انبار تعاون روستایی مصوبه: 

 جهاد کشاورزی 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

46 

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

بازه میاولویت  اضطراری  به  باشد.  های  نیاز  مورد  اعتبار  در   تومانمیلیارد    3مبلغتامین  عملیات الیروبی  انجام  جهت 

   های ماکو.های اولویتدار اضطراری شهرستانبازه

 

و شرکت آب منطقه ای از منابع   میلیارد تومان  5/1مه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  سازمان مدیریت و برنا  مصوبه:

عملیات اجرایی را    1401شرکت آب منطقه ای تا دهه فجر    و  تامین نموده  1401را در سال    میلیارد تومان  5/1ملی  

 اتمام نماید. 

 ای شرکت آب منطقه

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 1401اتمام دهه فجر  

47 

 میلیارد تومان  1/ 5اعتبار مورد نیاز:  / مرمت و بازسازی کانال های شبکه شهید قنبری

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

 و شرکت آب منطقه ای عملیات را ظرف شش ماه آتی اتمام نماید.  نموده

 رکت آب منطقه ای ش

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 شش ماه 

48 

 میلیارد تومان  6/ اعتبا رمورد نیاز:  تکمیل مطالعات سد بدولی

میلیارد تومان را از منابع ملی    5/3مبلغ    1401در سال    شرکت آب منطقه ای   به منظور انجام مطالعات فوق  مصوبه:

شرکت آب منطقه ای    نمود.خواهند  میلیارد تومان را  مشترکاً تامین    5/2مبلغ    1402در سال    و سازمان منطقه آزاد

 اقدام نماید. 1402ملی برای سال   23نسبت به اخذ مجوز ماده 

 شرکت آب منطقه ای 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 
 شش ماه 

 1402-1401برای سال آبی  ه اجرای برنامه مشترک مصارف آبیاری برای کشت پاییزه و بهار مصوبه: 49

 شرکت آب منطقه ای 

 جهاد کشاورزی
 مستمر 

50 
 دفتر روستایی

 تخصیص حق آبه برای زمین های زراعی هاسون بزرگ  مصوبه: 
  شرکت آب منطقه ای 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات پیشنهادی سفر استاندار محترم به شهرستان 

 منابع طبیعی و آبخیزداری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

51 

 

میلیارد  8/1اعتبا رمورد نیاز:    /  اجرای پروژه آبخیزداری در زیر حوزه پرخودک ) شهرستان ماکو محرومیت(  -51-1

 تومان 

میلیارد   2اعتبا رمورد نیاز:   /(    تملک دارائی-هرستان ماکواجرای پروژه آبخیزداری در زیر حوزه پرخودک ) ش-51-2

 ن توما

میلیارد   7  :اجرای پروژه آبخیزداری در منطقه یاریم قیه ، بوراالن، هاسون، آداغان و بری/ اعتبار مورد نیاز  -51-3

 تومان 

و   از منابع ملی  میلیارد تومان 8/7مورد نیاز به مبلغ  منابع طبیعی و آبخیزداری با پیگیری و تامین اعتبار  مصوبه:

 ت نماید. درنسبت به اجرا و اتمام پروژه مبا نی،میلیارد تومان از منابع استا 3مبلغ 

 

 

 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 1402هفته دولت  

52 

میلیون   400/ اعتبار مورد نیاز:    جگن–بابور    -هندور  –یخلقان   –سد های آبخیزداری در روستاهای قره تپه    تمطالعا

 تومان 

تامین و ابالغ   1401میلیون تومان را در سال  400رنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ سازمان مدیریت و ب  مصوبه: 

 اتمام نماید. 1401نموده و منابع طبیعی مطالعات را تا پایان سال 

 

 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 ریزی  امه سازمان مدیریت و برن
 1401پایان سال  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 12متر مربع               رتبه استان:   5/4سرانه آموزشی:    نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

53 

 متر مربع   965:  مساحت  /درصد  65حدود    یکیزیف   شرفتیبا پکالسه کودکان استثنایی ماکو    10تکمیل مدرسه  

 میلیارد تومان  5  :اعتبار مورد نیاز

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

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

یز مدارس  نوسازی توسعه وتجه  

یت و برنامه ریزیسازمان مدیر  

 

 

 1401دهه فجر 

 

 

54 

   /   درصد   50حدود  با  پیشرفت فیزیکی    شبانه روزی دخترانه  شهید رجایی ماکوکالسه     6تکمیل  مدرسه

 میلیارد تومان  25  ازیاعتبار مورد ن   /مترمربع 3523مساحت:  

  1402و    1401منابع ملی و طی سال های    میلیارد تومان را از   25نوسازی مدارس اعتبار مورد نیاز به مبلغ    مصوبه:

نمود.تامین   طبقات   خواهد  از  طبقه  یک  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  قبلی  گیری  پی  و  مکاتبات  به  توجه  با 

لذا ساختمان  است  تبدیل شده  به دو طبقه  و  نقشه مصوب    ساختمان آموزشی کاهش  به  توجه  با  پروژه مذکور  های 

 گردد. اولیه به صورت سقف تخت اجرا 

نوسازی توسعه وتجهیز مدارس     

 میراث فرهنگی
 1402هفته دولت 

55 

 هوشمند سازی مدارس 

شود. اعتبار مورد نیاز از منابع ملی  مصوبه: کلیه مدارسی که دارای زیر ساخت اینترنت می باشند هوشمند سازی 

 تامین خواهد شد.

 1402هفته دولت  نوسازی توسعه وتجهیز مدارس
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکوستاندار محترم به شهرستان مصوبات سفر ا

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

56 

  3کالس،قاازل ارخ    2کااالس درس در روسااتاهای گاادایی  18مدرسااه وبااه تعااداد    9برچیاادن ماادارس کانکساای در  

  1کالس،قاااوچعلی1کالس،شااااطر1کالس،قلعاااه جاااوق1کالس،قشاااالق نعماااو1ولیاااککالس،ک  2کالس،ملحااام

  از  آمااوزان  دانااش اسااتفاده و مااذکور آموزشاای فضااای بااه منطقااه نیاااز بااه توجااه بااا  کااالس 6کالس،کشمش تپه 

براساااس تفاهمنامااه فاای مااابین سااازمان منطقااه آزاد،اداره کاال آمااوزش وپاارورش    ومناسااب  اسااتاندارد  فضااای

میلیااارد تومااان ) مشااارکتی    25اعتبااار مااورد نیاااز:    /زی،توسااعه و تجهیااز ماادارس اسااتاناستان و اداره کل نوسا

 با سازمان منطقه آزاد ماکو(  50/50

تدا   نمایدد  تدامین  (تومدان  اردمیلید75/3)را    نیداز  مدورد  اعتبدار  درصد  30منطقه آزاد ماکو    سازمان  مصوبه:

( پدس از میلیدارد تومدان  75/8مدابقی)و    شدودامکان برگزاری مناقصه بر اساس بخشدنامه سدرجمع فدراهم  

اعالم پیشرفت فیزیکی و ارسال اسناد به شماره حسداب اداره کدل نوسدازی مددارس واریدز گدردد و همچندین 

 5/12نسدبت بده تدامین اعتبدار و تخصدیص)  1401اداره کل نوسازی مدارس از محل اعتبارات ملدی درسدال  

حسدب توافدق انجدام یافتده بدا   ر ریدیس جمهدور محتدرمدر جریان سف   ( سهم خود اقدام نماید.میلیارد تومان

کلیده مددارس کانکسدی اسدتان توسدط آن بنیداد حدذف   و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(،  بنیاد برکت

 در برنامه کاری بنیاد برکت قرار گیرد.نیز شهرستان ماکو  خواهد شد لذا باقیمانده مدارس 

یز مدارس  نوسازی توسعه وتجه  

آزاد ماکو سازمان منطقه   

 بنیاد برکت 

 1402هفته دولت 

57 

اعتبار مورد   / کالسه آداغان  9تامین هزینه انشعاب گاز  و نیرورسانی و تیر گذاری برق سه فاز تا درب ورودی مدرسه  

  میلیون تومان  300نیاز:  

ده و نوسازی  تامین و ابالغ نمو 1401میلیون تومان در سال  300سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  مصوبه:

 اقدام نماید. مدارس 

یز مدارس  نوسازی توسعه وتجه  

 

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 
1401هفته دولت   
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

58 
 میلیارد تومان   20درصد/ اعتبار مورد نیاز:    20کالسه دیم قشالق/ پیشرفت فیزیکی :    6تکمیل مدرسه  

 مصوبه: نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به تکمیل و اتمام عملیات مبادرت نماید. 
نوسازی، توسعه و تجهیز  

 مدارس 
 1402هفته دولت  

59 

 میلیارد تومان  5اعتبار مورد نیاز:    کالسه یاریم قیه /  6ه  احداث مدرس

نوسازی مدارس نسبت به اجرای  اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سفر رییس جمهور محترم تامین شده و مصوبه: 

 پروژه اقدام نماید. 

نوسازی، توسعه و تجهیز  

 مدارس 
 1402هفته دولت  

60 
 مدرسه  26استاندارد سازی سیستم گرمایشی در  

 مصوبه: نوسازی مدارس با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به استاندارد سازی سیستم های گرمایشی اقدام نماید. 

نوسازی، توسعه و تجهیز  

 مدارس 
 1401تا پایان سال  

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

61 

  -باغچه جوق-رستان ماکو )بازرگانباب فضای ورزشی روباز )زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال(در سطح شه7احداث  

 میلیارد تومان   15  ماکو(اعتبار مورد نیاز :  در شهر   دو باب     –قره تپه    -کشمش تپه  -م قشالقید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی   -1به صورت :    1401در سال    اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه های فوق  مصوبه:  

  6از اعتبارات سفر رییس جمهور محترم مبلغ    -3میلیارد تومان    5اد ماکو  زآسازمان منطقه    -2میلیارد تومان    4

 به اتمام خواهد رساند.  1402. ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا هفته دولت میلیارد تومان، تامین خواهد شد

 

 ورزش و جوانان 

   سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 طقه آزاد ماکو نسازمان م 

اتمام هفته دولت 

1402 
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

62 

 ستونهای طبقه همکف اجرا شده است .   نداسیون ووتکمیل  سالن ورزشی نیمه تمام طبقاتی که در حد ف

  جهت...  و  مدیریت،  بهداشتی،   سرویسهای   و  سالن،رختکن  شامل  متربع   400  مساحت  به بقهط  هر  دوطبقه  سالن

 میلیارد تومان   12اعتبار مورد نیاز : /   .... و  جودو  کشتی،  ،  رزمی  مانند  سالن  داخل  ورزشهای

مین و عملیات تا 1401 در سال میلیارد تومان را از منابع ملی 12ورزش و جوانان اعتبار مورد نیاز به مبلغ   مصوبه: 

 اجرایی را به اتمام خواهد رساند.

 1402هفته دولت   ورزش و جوانان 

 شرکت توزیع برق   دستگاه اجرایی:

63 

 بهسازی و جابجایی تاسیسات برق در سطح روستاهای شهرستان ماکو 

تقویت ولتاژ شبکه   با توجه به فراهم آودن زمینه مناسب رفاه روستانشینان و سهولت زندگی در روستاها و ساماندهی و

سطح   در  برق  تاسیسات  جابجایی  و  بهسازی  های  پروژه  اجرای  جهت   روستایی   برق  شبکه  جابجایی  و  روستایی 

 میلیارد تومان مورد نیاز است.  5/3روستاهای شهرستان ماکو مبلغ  

:  :  مصوبه صورت  به  نیاز  مورد  برق    -1اعتبار  توزیع  تومان    5/1شرکت  منطقه  -2میلیارد  قالب   سازمان  در  آزاد 

در    ،میلیارد تومان  1سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    -3میلیارد تومان    1کمک به دهیاری های شهرستان مبلغ  

 به اتمام خواهد رساند.  1402تامین خواهد شد. شرکت توزیع برق عملیات اجرایی را تا هفته دولت سال  1401سال 

 شرکت توزیع نیروی برق 

 د سازمان منطقه آزا

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 1402هفته دولت  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

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

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

64 

 میلیارد تومان  18روستای شهرستان با اعتبار   7طرح هادی  تکمیل و اجرای  

یار روستاهای:  در  هادی  طرح  سفلی) یاجرای  قیه  گاز   3م  عملیات  اتمام  صورت  در  شکاک  قوری  تومان(،  میلیارد 

 میلیارد تومان( 2نایب کندی)    -میلیارد تومان(  3میلیارد تومان(، تخته دوزی )3میلیارد تومان( ،اولنلر )3رسانی)

ن بزرگ در صورت تکمیل و اتمام عملیات گازرسانی ومیلیارد تومان( و هاس2تکمیل طرح هادی در روستاهای بلجک )   

 ، میلیارد تومان(  2)

میلیارد تومان در   5  سازمان منطقه آزاد ماکو  -1اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه های فوق به صورت :    مصوبه:  

سازمان مدیریت و    -3میلیارد تومان    8بنیاد مسکن از منابع ملی    -2    1402ل  میلیارد تومان در سا  5و    1401سال  

 تامین خواهد شد.  ، میلیارد تومان 2برنامه ریزی 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

اتمام هاسون  -1

دهه  بزرگ و بلجک 

 1401  فجر

اتمام یاریم قیه    -2

، اولنلر، نایب  سفلی

کندی، تخته دوزی،  

هفته   قوریشکاک 

 1402دولت 

65 

جگن لوی   -6ذلکه علیا    -5پنچرلو    -4بری    -3قوش  -2کشمش تپه  -1:  روستای شهرستان  9بازنگری طرح هادی در  

 مورد نیاز  که افق ده ساله مطالعات طرح های مربوطه به اتمام رسیده است، با اعتبار  تازه کند بازرگان  -8بارون    -7کرد  

 تومان میلیارد    900

          سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن) از منابع ملی( اعتبار مورد نیاز پروژه را به صورت مشترک مصوبه:

 به اتمام می رسد.  1401عملیات تا دهه فجر   ( تامین خواهند نمود.50/50) 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه 
 1401دهه فجر  

66 

 متر   250به طول  ن بزرگ  واجرای کانال سنگی در روستای هاس،ایمن سازی و احداث دیوار ساحلی     دفتر روستایی:

مراجع   مصوبه:   اعتباربه  تأمین  جهت  را  نیاز  مورد  اعتبار  و  اقدام  اولیه  برآورد  و  احجام  تهیه  به  نسبت  مسکن  بنیاد 

 ذیربط اعالم نماید . 

بنیاد مسکن   -حران مدیریت ب

سازمان مدیریت    –انقالب اسالمی 

 و برنامه ریزی 

پایان سال مالی 

1401 

 

67 
    دفتر روستایی:

 های بازرگان و مرکزی  تعیین تکلیف اراضی ملی دارای تصرفات داخل محدوده طرح هادی روستاهای بخش:مصوبه 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 منابع طبیعی 
 1401پایان سال  
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 در حوزه پروژه های عمرانی  ماکوبات سفر استاندار محترم به شهرستان مصو

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

68 

 های  بنای تاریخی  ساختمان دارایی و بنای تاریخی شهربانی قدیم ماکو تعیین تکلیف پالک-68-1

وجچه به اینکه شرکت سرمایه گذاری عمران کرمان آماده سرمایه گذاری برای مرمت و بهره برداری از این بناهای با ت

های ساختمان دارایی که ای کشور داشته بعلت عدم  تعیین تکلیف پالکیتاریخی حسب قرارداد صندوق حفظ و اح

ضروری می و زندان هر کدام خود را مالک پالک دانسته  سند به نام امور مالیاتی بوده و شهربانی قدیم که نیروی انتظا

اوالً  در بازه زمانی مشخص هرکدام نسبت به ارائه اسناد مالکیت رسمی اقدام نموده و ثانیاً نسبت به مرمت و است :  

قانون بودجه راساً نسبت به مرمت اقدام نمایند در صورت عدم اقدام ظرف مدت یک   98احیاء آن بناها حسب ماده  

 نمایند.   مبرای آن شرکت اعال  را  ماهه اجازه مرمت

 تعیین تکلیف ساختمان قلعه جوق ماکو   -68-2

با توجه به اینکه در حال حاضر ساختمان تاریخی قلعه جوق ماکو بعلت عدم رسیدگی مالک تخریب اساسی گردیده و 

نون بودجه راساً نسبت به مرمت اقدام نمایند قا   98یا به استناد ماده    ضروری استاجازه مرمت و بازسازی را نمی نمایند  

در صورت عدم اقدام ظرف مدت یک ماهه اجازه مرمت برای این اداره کل اعالم تا پیش بینی الزم برای مرمت صورت 

 پذیرد.  

فرهنگی موضوع    مصوبه:   تکلیف پالکمیراث  تاریخی شهربانی  تعیین  بنای  و  تاریخی  ساختمان دارایی  بنای  های  

 را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.  و ساختمان قلعه جوق ماکو ماکوقدیم 

 

 

  –اداره کل اقتصاد و اموردارایی  

نیروی انتظامی و سازمان  

اداره کل میراث   -امورزندانها   

فرهنگی گردشگری وصنایع  

 دستی استان آذربایجان غربی 

 شش ماه 
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 ژه های عمرانی در حوزه پرو ماکومصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان 

 هالل احمر  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط    متن مصوبه ردیف 

69 

 تاسیس داروخانه هالل احمر صدور مجوز  

هرستان ماکو مبادرت و هالل  دانشگاه علوم پزشکی نسبت به صدور مجوز تاسیس داروخانه هالل احمر در ش  مصوبه:

 و راه اندازی نماید. داروخانه مذکور را تاسیس احمر 

 هالل احمر 

 دانشگاه علوم پزشکی
 1401هفته دولت  

 و بازرگان  ماکو  های  شهرداری  دستگاه اجرایی:

70 

 توسعه پارک شادی ماکو و کاشت درختان بومی و مثمر 

هکتار از اراضی واقع در جوار پارک موصوف را به شهرداری ماکو    3مدیریت مساحت    سازمان منطقه آزاد  مصوبه:

 ) جهت توسعه پارک و کاشت درختان بومی( احاله نماید. 

 شهرداری ماکو 

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

 دو ماه 

 

71 

 تعیین تکلیف سند زمین دواب ماکو 

منابع طبیعی با توجه به سوابق امر نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع صدور سند زمین دواب ماکو به نام   مصوبه:

 د.شهرداری ماکو مبادرت نمای

 شهرداری ماکو 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 

 دو ماه 

 

72 
  یتومان به شهردار   اردیلی م  کیمبلغ    یز یو برنامه ر  تیر یحسب دستور استاندار محترم و توسط سازمان مدمصوبه:  

 خواهد بود. ی کرد با نظارت فرماندار نهی. هزافتی  صیتخص ماکو

 شهرداری ماکو 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 اه دو م 

73 
  ی تومان به شهردار   میلیون  500مبلغ    ی زیو برنامه ر  تیر یحسب دستور استاندار محترم و توسط سازمان مدمصوبه:  

 خواهد بود. یکرد با نظارت فرماندار نهی. هزافتی  صیتخص بازرگان

 شهرداری بازرگان

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 دو ماه 
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 ماکو در حوزه پروژه های عمرانی  مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان

 امور عشایر دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه  ردیف

74 

 

 ارائه خدمات پشتیبانی عشایر 

 میلیون تومان   500اعتبار مورد نیاز :    –متری    5/2عدد    150تامین آبشخور دامی به تعداد   -74-1

 میلیون تومان   500اعتبار مورد نیاز:    –دستگاه    25د  تامین پنل خورشیدی به تعدا-74-2

 میلیون تومان   500اعتبار مورد نیاز:   –دستگاه    15لیتری جهت آبرسانی سیار به تعداد    2000تامین تانکر    -74-3

میلیون   500سازمان منطقه آزاد ماکو مبلغ    -1میلیارد تومان به صورت :    5/1مصوبه: اعتبار مورد نیاز کل به مبلغ  

مبلغ    -2تومان   ریزی  برنامه  و  مدیریت  سال    1سازمان  در  تومان  اقدام    1401میلیارد  عشایر  امور  و  نموده  تامین 

 نماید.

 مطالعه و طراحی مجتمع آبرسانی عشایری -74-4

 مصوبه: امور عشایر نسبت به تعریف پروژه  و جذب اعتبار از منابع ملی اقدام نماید. 

 امور عشایر 

رنامه سازمان مدیریت و ب 

 ریزی

 سازمان منطقه آزاد ماکو 

دهه فجر   3و2و74-1

1401 

 امور عشایر 
تا پایان سال   -74-4

1401 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی دستگاه اجرایی:

75 

 احداث مجتمع فرهنگی هنری ماکو 

ذ مجوز  مصوبه: زمین مورد نیاز توسط فرهنگ ارشاد اسالمی تامین شده و راه شهرسازی در سال جاری نسبت به اخ

 آغاز نماید. 1402اقدام و عملیات اجرایی را در سال  23ماده 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 راه و شهرسازی 

تامین زمین و اخذ  

تا پایان   23مجوز ماده  

  1401سال  

شروع عملیات اجرایی 

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

 کمیته امداد امام )ره( و دفتر امور روستایی ایی:دستگاه اجر

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه  ردیف

76 

 میلیون ریالی برای افراد نیازمند روستای هاسون بزرگ 300فقره تسهیالت کارگشایی    10ارائه دفتر روستایی   

 روستایی واگذاری تسهیالت کم بهره توسط کمیته امداد امام خمینی و دفتر  

 

دفتر امور روستایی و کمیته 

  امداد امام خمینی 
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 ماکو شهرستان به   آذربایجان غربی  محترم استاندارسفر  برای  اقتصادیحوزه  مصوبات

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

1 

 طرح موضوع :  
 واحد صنعتی  17درخواست تسهیالت، برای 

 میلیارد ریال  3000سرمایه ثابت و سرمایه در گردش : به میزان 

نام متقاضیان در سامانه بهین یاب، از محل    مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پس از ثبت      :  مصوبه

تبصره   الف  بند  بودجه    18اعتبارات  اقدام    1401قانون  استان  به  جمهوری  محترم  ریاست  سفر  اعتبارات  را  و  الزم 

 معمول دارد. 

از منابع خارج مناطق آزاد در داخل منطقه، سازمان منطقه   امکان پرداخت تسهیالت  به دلیل عدم  پیشنهاد گردید  ضمناً 

آزاد ماکو به جهت مساعدت در تامین مالی و پرداخت تسهیالت مورد نیاز سرمایه گذاران محترم، بخشی از منابع مالی  

 گذاری نماید. خود را در بانک ملی سپرده 

 

 

 

 

 صنعت، معدن و تجارت 
 ماه 3

2 

 طرح موضوع : 

 و دامپروری  واحد کشاورزی  5درخواست تسهیالت، برای  

 میلیارد ریال 450:     و سرمایه در گردش  سرمایه ثابت

 

 جهاد کشاورزی 
 ماه 3
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اعتبارات بند  مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی استان پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا، از محل      :  مصوبه

 و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان اقدام الزم را معمول دارد.  1401قانون بودجه    18الف تبصره  

3 

 

 طرح موضوع : 

 بوم گردی  ی وواحد اقامتگاه 4درخواست تسهیالت، برای  

 میلیارد ریال  100تسهیالت سرمایه ثابت :  

 

   : مصوبه

محل    از  متقاضیان،  درخواست  اخذ  از  پس  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  شد  مقرر 

تبصره   الف  بند  بودجه    18اعتبارات  را    1401قانون  الزم  اقدام  استان  به  جمهوری  محترم  ریاست  سفر  اعتبارات  و 

 معمول دارد. 

 

 

 

 

 

 

میراث فرهنگی، گردشگری و 

 صنایع دستی 

 ماه 3

4 

 

 طرح موضوع : 

 مشاغل خانگی   طرح 12 طرح پشتیبان و 7  درخواست تسهیالت ، برای 

 ماه 3 تعاون کار و رفاه اجتماعی
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 میلیارد ریال 15:  و سرمایه در گردش  سرمایه ثابت

 

   : مصوبه

، از محل اعتبارات  مربوطهمقرر شد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه   

 اقدام الزم را معمول دارد.  مشاغل خانگی

 

 

 ماکو شهرستان    –مصوبات پیشنهادی حوزه اقتصادی مربوط به شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

5 

 :  طرح موضوع

 ( شرکت ساالر تجارت و  شرکت ماوی) 1واحدهای شیمیایی مستقر در شهرک ماکو مین مواد اولیه أمشکل ت 

 

   : مصوبه

گردید واحد  ، مقرر  باالی  به ظرفیت  توجه  عملکرد  مذکور   تولیدی  هایبا  آمار  براساس  برداری    )  بهره  پروانه  نیز  و 

تجارت   سازمان (  صادره  و  معدن  نیاز    استان   صنعت،  مورد  اولیه  مواد  حداکثری  تأمین  جهت  در  را  الزم  پیگیری 

محصوالت    هایواحد کنندگان  مصرف  سهمیه  تعیین  خصوص  در  صمت  وزارت  دستورالعملهای  براساس  الذکر  فوق 

 . قدام نمایداپتروشیمی 

 

 

 

 

 منطقه آزاد ماکو  

 و

 استان  سازمان صمت

 ماه  2

6 
 

 طرح موضوع : 
 ماه 6 منطقه آزاد ماکو  
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 زمینه ایجاد شهرک تخصصی پوشاک در شهرستان ماکو 

 

 :  مصوبه

متعدد تولید پوشاک و کفش در  با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه و مزیتهای منطقه آزاد ماکو و وجود واحدهای  

به توسعه این صنعت و امکان برندسازی برای پوشاک  شهرستان ماکو   و عالقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

کشورمقرر   در  پوشاک  تولید  قطب  به  منطقه  تبدیل  و  آزاد  گردید  تولیدی  منطقه  همکاری  سازمان  صمت با  سازمان 

 ضمن مطالعه کامل موضوع ، برنامه اجرایی آن را تهیه و اجرا نماید. استان 

 و

 صمت استان سازمان  

 

7 

 

 طرح موضوع : 

 لزوم ارائه برنامه توسعه بخش معدن شهرستان ماکو 

 

 مصوبه : 

به    -  1 با ارزشپتانسیل و  نظر  فلزی و غیر فلزی در منطقه، مقرر گردید سازمان منطقه    ظرفیت باالی مواد معدنی 

 آزاد ماکو با همکاری سازمان صمت استان نسبت به فعال سازی معادن راکد و غیر فعال این منطقه اقدام نمایند. 

منطقه، نسبت به گسترش فعالیت  منطقه آزاد ماکو جهت توسعه بخش معدن با شناسایی و اکتشاف مواد معدنی در    -2

بهره گیری از ظرفیت شرکت های معدنی بزرگ و سازمان های  پهنه اکتشافی و  تعریف  های معدنی جدید در قالب 

مطالعاتی و توسعه ای کشور اقدام نموده و سازمان صمت استان نیز در این راستا همکاری های الزم با منطقه آزاد  

 بعمل آورد. 

 منطقه آزاد ماکو  

 و

 سازمان صمت استان 

 

 ماه 6
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8 

 

 طرح موضوع : 

 پوشاک گستر برسام منطقه آزاد ماکو   نیاز به راه اندازی فاز توسعه 

   : مصوبه

به   به گسترش فضا  و تجهیزات تولید،  شرکت پوشاک گستر برسام    حجم باالی تولید با توجه  نیاز مبرم  مقرر گردید  و 

اقدام نموده و سپس درخواست توسط سازمان    دستگاه متولی    توجیهی فاز توسعه بهشرکت برسام نسبت به ارائه طرح  

 منطقه آزاد ماکو جهت اخذ تسهیالت به بانک های عامل معرفی گردد. 

 

 منطقه آزاد ماکو  

 و

 استان  سازمان صمت

 

 ماه 4

9 

 

   طرح موضوع : 

 آزاد ماکو با توجه به مرزی بودن و وجود صنایع مختلف در منطقه لزوم استقرار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در منطقه 

 

 :  مصوبه

تجهیز   و  اداری  برای احداث ساختمان  زمین  واگذاری  و  یابی  به مکان  نسبت  ماکو  آزاد  مقرر گردید سازمان منطقه 

استاندارد نیز موضوع تامین مالی  دارد و اداره کل  اقدام الزم را معمول  اداره استاندارد    آزمایشگاه های کنترل کیفی

 طرح را از محل تملک دارای اعتبارات ملی پیگیری نماید. 

 

 منطقه آزاد ماکو  

 و

 اداره کل استاندارد 

 

 ماه 3
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10 

 

 

 

   طرح موضوع : 

های  فعالیت  جهت  گذاران  سرمایه  عالقمندی  و  شهرستان  سطح  در  گسترده  گذاری  سرمایه  فرصتهای  و   وجود  گذاری    سرمایه 

 2و وجود معارض در توسعه شهرک صنعتی ماکو   1ماکو اشتغال زا در این شهرستان و تکمیل ظرفیت شهرک صنعتی

 

 مصوبه : 

  مقرر گردید اداره   2و وجود معارض در توسعه شهرک صنعتی ماکو    1  ماکو   ظرفیت شهرک صنعتی   تکمیل   با توجه به  

بررسی ها و اقدامات الزم درخصوص اراضی معرفی شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی سازمان منطقه آزاد ماکو  

محدوده   در  شدهاستان  معارضین    تعیین  رفع  درخصوص  رساند.  انجام  به  را  شهرستان  صنعتی  شهرک  توسعه  جهت 

 ام خواهد پذیرفت. انج سازمان منطقه آزاد احتمالی اراضی مذکور نیز اقدامات الزم با همکاری 

 

 

 

 

 

 

 شرکت شهرکهای صنعتی 

 و

 منطقه آزاد ماکو 

 

 ماه 4
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 طرح موضوع :  

 ماکو برنامه توسعه گردشگری و صنایع دستی در شهرستان 

 

 مصوبه : 

های گسترده منطقه از نظر گردشگری و وجود آثار تاریخی و نیز انواع صنایع دستی با    با توجه به ظرفیتها و پتانسیل 

برش شهرستانی سند جامع توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی   خصوص،  زمینه فراوان سرمایه گذاری در این  

مدیری سازمان  راهبری  و  مشارکت  با  و  تایید  مورد  شهرستان  گردشگری  توسعه  راه  نقشه  ریزی  بعنوان  برنامه  و  ت 

در این راستا    فرمانداری شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.  سازمان منطقه آزاد ، استان،

 : موارد ذیل نیز در نظر گرفته شود

دستی بر مبنای تولید، آموزش ، برند سازی و بازاریابی و فروش با همکاری مشترک  ایجاد خوشه های صنایع   -

 آزاد ماکو ل میراث فرهنگی با منطقه اداره ک

 1401تا پایان شهریور   در شهرستان ماکو  صادراتی کشور برگزاری نمایشگاه صنایع دستی -

مشترک   - گذاری  سرمایه  با  ماکو  در شهرستان  دستی  دائمی صنایع  های  بازارچه  ایجاد  سنجی  امکان  مطالعه 

 عملیاتی شود.اداره کل میراث فرهنگی و منطقه آزاد ماکو 

 در روستاهای مستعد شهرستان       بوم گردی   واحد   10حداقل  انجام مطالعات امکان سنجی و حمایت از ایجاد   -

 

 

 اداره کل میراث فرهنگی 

  و

 منطقه آزاد ماکو 

 

 ماه 3
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منطقه و نیاز به وجود واحدهای اقامتی مطلوب و استاندارد و نمایانگر فرهنگ و آداب   طبیعت بکربا عنایت به 

 انجام پذیرد.و رسوم هر منطقه 

در شهرستان ماکو با همکاری منطقه آزاد و    توط اداره کل میراث فرهنگی  گردشگری   برگزاری جشنواره ملی -

 معمول گردد.  1401تا پایان شهریور   شهرداری ماکو
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 طرح موضوع : 

 تولیدی های مربوط به مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی واحد مشکل

 :  مصوبه

به   عنایت  اکثر  با  تولیدیاینکه  هستند  واحد  اجتماعی  تامین  و  مالیاتی  مشکالت  به  امور    مبتال  کل  اداره  شد   مقرر 

اجتماعی  واحدهای تولیدی  موضوع بدهی مالیاتی و بدهی های معوق تامین    مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی استان

 و صنعتی در محدوده منطقه آزاد ماکو را مورد بررسی قرار داده و مساعدت های الزم در این زمینه بعمل آورند 

 

 

 اداره کل امور مالیاتی 

 و

 سازمان تامین اجتماعی

 

 ماه 2
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 طرح موضوع :  

 2تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی ماکو 

 

 :   مصوبه

گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با همکاری منطقه آزاد ماکو نسبت به تخصیص اعتبارات الزم جهت  مقرر  

 اقدام الزم معمول دارد.  2کمک به تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی ماکو 

 

سازمان مدیریت و برنامه  

 ریزی استان 

 و 

 منطقه آزاد ماکو 

 ماه 2
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14 

 طرح موضوع : 

 بازگشایی بازارچه مرزی ساری سو  

 

 مصوبه : 

مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با توجه به ظرفیت های موجود، موضوع خروج کامیون های 

نمایندگان دستگاه   با شرکت  را طی جلسه کارشناسی  بازارچه مرزی ساری سو  بازگشایی  و  ترانزیتی  حامل کاالهای 

 بررسی قرار داده و اقدامات الزم بر اساس آن بعمل آید. های ذیربط مورد 

معاونت هماهنگی امور  

   اقتصادی استانداری 

 و   

 منطقه آزاد ماکو 

 ماه 3

 


