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

درصد(/ متوسط پوشش  97روستا ) 56خانوار دارای اینترنت در شهرستان اشنویه  20روستا / روستاهای باالی   72ویه نخانوار در شهرستان اش  20تعداد روستای باالی  :  فناوری اطالعات   دستگاه اجرایی:

خانوار(   20تایی )باالی  رنت روسپوشش اینتپیش بینی متوسط   درصد/  76خانوار( در استان آذربایجان غربی  20درصد/ متوسط پوشش اینترنت روستایی )باالی  85خانوار( در کشور  20اینترنت روستایی )باالی  

 درصد  89در شهرستان اشنویه تا پایان سال  

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 رانسلیا  روستا( 2در ) نترنت یا اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا -1-1

 الید وگن –رش  ی کانارتقا: 

 اول همراه  روستا( 2) در نترنت یا اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا -2-1

 رشکوند-آباد یارتقا: عل

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

 دوستک  -مارانگل-بالغ ترسه ارتقا:

 اول همراه  روستا( 8) در نترنت یا اطالعات و یشبکه مل بهی دسترس اریپوشش س جادیا -4-1

 دباآ گنج–برو  وهیش- اوانسی–سنگر–انیال-دوربه-انیکالت-الروم نیع ارتقا:

 

 

 ارتباطات و فناوری اطالعات  

 

 

 1401هفته دولت -1-1

 1401هفته دولت -1-2

 1401دهه فجر -1-3

 1402هفته دولت  -1-4

 دستگاه اجرایی: مخابرات 
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   یمسمنطقه    19شماره    یتوسعه کافو  - 2-1

   ی شهر  اینترنت پرسرعت((  vdsl( پورت جهت توسعه    128)    DSLAM   نصب  - 2-2

  نقده    -  هیاشنو یشهر  ن یب  لومتر یک  37/3کر به متراژ -  48   ینور  بر یف  پروژه  - 2-3

 

 

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

 دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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نظر به اینکه ساختمان سی تی اسکن توسط خیرین احداث شده و متخصصین امر نیز در  تجهیز سی تی اسکن اشنویه: 

 شهرستان مستقر می باشند لذا تامین دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالین، مورد نیاز است.

 نماید. : دانشگاه علوم پزشکی یک دستگاه سی تی اسکن را از وزارتخانه متبوع تامین و در شهرستان مستقر  مصوب شد

 
 1401دهه فجر    دانشگاه علوم پزشکی 
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متر مربع/پیمانکار پروژه فعال   6400هکتار/ زیر بنا:    10اشنویه:  مساحت عرصه:    تختخوابی  80  بیمارستان جدید االحداث

/اعتبار هزینه شده:    75پیشرفت فیزیکی:    / اتمام پروژه حدود    تومان/  ردمیلیا  55درصد  نیاز جهت   50اعتبار مورد 

 میلیارد تومان 

   

شد موضوع،مصوب  پیگیری  ضمن  پزشکی  علوم  دانشگاه  فجر  ترتیبی    :  دهه  در  پروژه  تا  نماید  افتتاح    1401اتخاذ 

مبلغ    10ضمناً طی  گردد. آتی  تخصیص    10روز  جمهور  محترم  ریاست  سفر  اعتبارات مصوب  از محل  تومان  میلیارد 

 خواهد یافت.

 

 

  1401دهه فجر   دانشگاه علوم پزشکی
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 نیازمند تعمیر و تجهیز می باشد.، بازسازی انجام یافته است.  1372بیمارستان نبی اکرم)ص(: سال ساخت  

 

میلیارد تومان را در    5/1و تجهیز بیمارستان فوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    تعمیر:  به منظور  مصوب شد

 تصویب و ابالغ نماید. 1401سال 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

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

 دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 احداث پایگاه سالمت سیدآباد: در حال حاضر ساختمان استیجاری است. دارای ردیف اعتبار استانی می باشد.  - 6-1

 میلیارد تومان   5اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه حدود  

 

: اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه    باب خانه بهداشت در روستاهای درود، ذمه، شیوه بیرو،  عین الروم/  4احداث    -6-2

 میلیارد تومان   6حدود  

 

مبادرت    اجرای پروژه های فوق: دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از اعتبارات محرومیت زدایی نسبت به  مصوب شد

 نماید.

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی

 

 

 1402هفته دولت  
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میلیارد   3متر مربع/ اعتبار مورد نیاز:    200پایگاه اورژانس در شهرستان اشنویه) آغ بالغ(/ مساحت :    یک باب  احداث

 تومان 

 

 

بر اساس طرح گسترش درمان و هماهنگی با فرمانداری محل مناسب جهت احداث   : دانشگاه علوم پزشکیمصوب شد

اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار    23نسبت به اخذ مجوز ماده  سپس    پایگاه اورژانس را شناسایی نموده،

حداث از اعتبارات استانی و تجهیز بر عهده وزارت بهداشت و درمان  تامین اعتبار ا  نماید.مورد نیاز را تامین و ابالغ  

 خواهد بود.

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 فرمانداری 

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

 دانشگاه علوم پزشکی  اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 میلیارد تومان   3متر مربع/ اعتبار مورد نیاز:    200پایگاه اورژانس در شهرستان اشنویه/ مساحت :   یک باب  احداث

 

بر اساس طرح گسترش درمان و هماهنگی با فرمانداری محل مناسب جهت احداث   : دانشگاه علوم پزشکیمصوب شد

اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار    23نسبت به اخذ مجوز ماده  سپس    پایگاه اورژانس را شناسایی نموده،

عهده وزارت بهداشت و درمان  تامین اعتبار احداث از اعتبارات استانی و تجهیز بر    نماید.مورد نیاز را تامین و ابالغ  

 خواهد بود.

 

 دانشگاه علوم پزشکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 فرمانداری 

 1402هفته دولت  
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 اشنویه(-)مرکزیدفتر امور روستایی : امکان سنجی شبانه روزی کردن مرکز جامع سالمت روستای آغبالغ   

 

امکان سنجی شبانه روزی کردن   نسبت به خدمات بهداشتی و درمانی استان  ودانشگاه علوم پزشکی  مصوبه شد:

 مرکز جامع سالمت روستای آغبالغ  اقدام نماید. 

 1401پایان سال   دانشگاه علوم پزشکی 
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

  - روستا  51تعداد کل روستاهای تحت پوشش:    – روستا    72خانوار:    20تعداد کل روستاهای باالی   -روستا  76تعدادکل روستاهای دارای سکنه شهرستان:    آب و فاضالب  دستگاه اجرایی:

درصد    -درصد   74ستان:  درصد جمعیت تحت پوشش شهر   –درصد    16/76شاخص بهره مندی استان:  –درصد    26/73شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی شهرستان:  

 درصد   84جمعیت تحت پوشش استان:  

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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اعتبار    /   لومتریک   یکآب    ع یشبکه توز  یاصالح و بازساز  :) استانی(رفع افت فشار آب اشامیدنی بلوار پیرانشهر   - 10-1

 میلیارد تومان 5/2مورد نیاز: 

تصویب و   1401میلیارد تومان را در سال  5/2سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  : مصوب شد  

 به اتمام رساند.  1401ابالغ نموده و آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا دهه فجر  

اعتبار مورد    /لومتریک  6آب     عیخط انتقال  و شبکه توز  ی: لوله گذار  هیاشنو  عیو اصالح شبکه توز  یپهنه بند  - 10-2

   تومان  اردیلیم  6:  ازین

  ک ی مبلغ    یزیو برنامه ر  تیریو سازمان مد   یتومان از منابع مل  اردیلیم  5مصوب شد: شرکت آب و فاضالب مبلغ     

به اتمام    1402را تا هفته دولت    یی اجرا  اتیخواهند نمود. آب و فاضالب عمل  نیتام  یتومان از منابع استان   اردیلیم

 رساند.  یم
 

 شرکت آب و فاضالب

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 1401دهه فجر سال    - 10-1

 1402هفته دولت    - 10-2
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حفر و تجهیز یک حلقه چاه  و نیرو میلیارد تومان /    2ر اشنویه: اعتبار مورد نیاز  تأمین کمبود آب اشامیدنی شه - 11-1

 متر  800رسانی  احداث خط انتقال  

به مبلغ  مصوب شد   نیاز  اعتبار مورد  اعتبارات ملی تنش آبی    2: شرکت آب و فاضالب  از محل  را  میلیارد تومان 

 پیگیری و تامین نماید. زمان شروع پروژه ابتدای مرداد ماه سال جاری خواهد بود. 
 

 میلیمتر  355متر خطوط انتقال با سایز    650ن مهر اشنویه/ اجرای  آبرسانی مسک  -11-2

 تومان  رددرصد )پروژه استانی(/اعتبار مورد نیاز: یک میلیا  100میلیون تومان با تخصیص    600: مصوب    1400اعتبار سال  

تامین اعتبار نموده و پروژه را به اتمام    شرکت آب و فاضالب از محل اعتبارات زیر ساخت های مساکن مهر) ملی(    :مصوب شد  

 برساند.

 شرکت آب و فاضالب 

 

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

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

12 

 تاسیسات فاضالب اشنویهایجاد  -12-1

مترمکعب در شبانه روز ) اعتبار مورد    9775با ظرفیت    (A2O)احداث تصفیه خانه فاضالب شهر اشنویه به روش لجن فعال     - 

 میلیارد تومان(   150نیاز  

اشنویه ) اعتبار  ایستگاه پمپاژ فاضالب در سطح شهر    کیلومتر شبکه جمع آوری فرعی و اصلی و یک واحد  100احداث حدود    -

 میلیارد تومان(  190مورد نیاز  

میلیارد تومان)پروژه    3/ 7میلیارد تومان با تخصیص    7/ 1: مصوب    1400میلیارد تومان/  اعتبار سال    340اعتبار مورد نیاز کل :    -

   استانی( -ملی  

میلیارد تومان در سال   11با مبلغ    شرکت آب و فاضالب از محل اعتبارات ایجاد تاسیسات تصفیه خانه فاضالب)ملی(  :مصوب شد

نسبت به ادامه عملیات من جمله تکمیل تصفیه خانه و    56عملیات احداث تصفیه خانه را آغاز نموده و با پیگیری ماده    1401

خواهد  متعلق به آب و فاضالب  مازاد های تامین بخشی از منابع مالی پروژه از محل فروش زمین اجرای شبکه مبادرت نماید.

 بود.

 انجام مطالعات فاضالب شهر نالوس  - 12-2

 مصوب شد: شرکت آب و فاضالب از محل منابع داخلی نسبت به انجام مطالعات فاضالب شهر نالوس اقدام نماید. 

 شرکت آب و فاضالب 
 1403تاپایان سال مالی  -12-1

 1401تا پایان سال   - 12-2
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 نرزیوه –تأمین آب اشامیدنی سالم و بهداشتی کوروش آباد  

لوله گذاری    ،مترمکعبی و نیرو رسانی  100و200: احداث دو باب مخزن ذخیره بتنی    1400تعهدات از محل اعتبارات سال  

 میلیارد تومان (  2کیلومتر و احداث ساختمان سرچاهی ) اعتبار مورد نیاز     3خط انتقال و شبکه توزیع آب 

 میلیارد تومان )پروژه استانی( 56/1میلیارد تومان با تخصیص    25/3: مصوب    1400اعتبار سال      
 

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

 .و فاضالب عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید
 

 شرکت آب و فاضالب

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  
 1401دهه فجر سال  
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   شهرستانسفر استاندار محترم به  مصوبات 

  آب و فاضالب دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 
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 تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستای بیژن آباد  

متر مکعبی ، احداث خط    100بتنی  متر مکعبی ،احداث مخزن ذخیره    20بهسازی یک دهنه چشمه ،احداث ایستگاه پمپاژ میانی   

 میلیارد تومان (  1/ 1کیلومتر ) اعتبار مورد نیاز  7انتقال و شبکه توزیع آب  

 میلیارد تومان )پروژه استانی(  1میلیارد تومان با تخصیص   2: مصوب   1400اعتبار سال 

 

تامین و ابالغ نموده    1401میلیارد تومان را در سال    1/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    :مصوب شد

 و شرکت آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر سال  
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 روستایی اشنویه )شاهوانه و دهگرجی(  2اشامیدنی سالم و بهداشتی  تأمین آب  

کیلومتر و تجهیز و راه اندازی پروژه) اعتبار مورد    1.5متر مکعبی بتنی و احداث خط انتقال    200تکمیل و تجهیز مخزن   

 ی()پروژه استان    0میلیارد تومان با تخصیص   1:مصوب    1400میلیارد تومان ( / اعتبار سال   1نیاز  

 

تصویب و    1401: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ یک میلیارد تومان را در سال  مصوب شد

 ابالغ نموده و شرکت آب و فاضالب عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید. 

 شرکت آب و فاضالب 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر سال  

16 

گردکاشان   -5سنگر    -4ترسه بالغ    –  3چهل آسیاب   - 2بولیه   -1شامل: روستای مشکل دار    16تأمین آب آشامیدنی   

هق   - 14شیخان    - 13سه کانی    - 12علی آباد    - 11صوفیان    - 10ده گرجی    -9اسالملو    - 8بیژن آباد    –  7دوستک    –  6

 (  تومانمیلیارد    9/23) اعتبار مورد نیاز  نلیوان    - 16گند مال عیسی  - 15

 

اقدام و عملیات   جهاد آبرسانی  روستای فوق الذکر به طرح ملی   16: شرکت آب و فاضالب نسبت به الحاق  مصوب شد

 اتمام نماید. 1402دهه فجر تا  را

 

 شرکت آب و فاضالب 

الحاق به طرح ملی جهاد  

 1401آبرسانی تا هفته دولت  

اتمام عملیات تا دهه فجر  

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

 شرکت گاز   دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  اجرایی مرتبط دستگاه  متن مصوبه  ردیف 
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 روستا    74تعداد کل روستاهای شهرستان :  

 درصد/ خانوار(  52روستا )    38تعداد روستاهای بهره مند از گاز:  

 روستا، برنامه گاز رسانی به روستاهای باقیمانده به شرح ذیل:  36تعداد روستاهای باقیمانده :  

 گازدار خواهد شد.  1401روستای شهرستان تا دهه فجر   23

 پیمان سپاری و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.  1401روستای شهرستان تا هفته دولت    3

 گازدار خواهد شد.  1402روستای شهرستان تا هفته دولت    10

 شرکت گاز

 اتمام 1401روستا تا دهه فجر  23

  1401روستا تا هفته دولت   3

 پیمان سپاری و آغاز عملیات 

روستای شهرستان تا هفته   10

 اتمام 1402دولت  

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

18 

  20کیلومتر نیاز  به     5/2مطالعه و اجرای سااماندهی خروجی شاهر اشانویه به سامت پیرانشاهر تا پل پوش آباد به طول 

 . ابنیه فنی توسط شهرداری اجرا شده  است.اعتبار دارد  تومانمیلیارد  

نسهبت    اسهتانیاعتبار مورد نیاز از منابع ، با تامین  ) اسهتانی    23اخذ مجوز ماده   ضهمن: راه و شههرسهازی  مصووب شود

 به عملیاتی نمودن پروژه مبادرت نماید.

 

 شهرسازی راه و  

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  تا شروع عملیات اجرایی

 1401هفته دولت 

اتمام پروژه هفته دولت  

1402 

19 

به شهرداری    ،فرسوده شهری با ارائه اسناد مثبتهتن قیر برای محله های بافت    150: راه و شهرسازی مقدار  مصوب شد

 . دهداختصاص 

 

 

 راه و شهرسازی 

 شهرداری اشنویه
 سه ماه 
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

 راه و شهرسازی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

20 

برنامه مطالعاتی و عملیاتی گردشگری می باشد لذا ضروری است  ارومیه: با توجه به اینکه محور مذکور    –محور اشنویه  

 تدوین و اقدام گردد.  این محوربرای  

ضمن نصب تردد شمار نسبت به بررسی تعداد تصادفات  راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه  -1مصوب شد:  

         ارومیه  –کیلومتر از محور اشنویه    5راه و شهرسازی ساماندهی و تعریض  -2مذکور مبادرت نمایند.  و تلفات جاده  

 پیمان سپاری نماید.  1401را تا هفته دولت  ) گردنه آغبالغ(

 راه و شهرسازی 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 پلیس راه 

 1401هفته  دولت 

21 

 سمت ارومیه) حد فاصل نلیوان تا شهرک صنعتی( ساماندهی ورودی شهر اشنویه از  

 تعریض و ساماندهی مسیر فوق الذکر اقدام نماید. نسبت به مصوبه شد: راه و شهرسازی 

 

 1402دهه فجر   راه و شهرسازی 

 هواشناسی :  ییدستگاه اجرا

22 

 میلیارد تومان  2اعتبار مورد نیاز:   /در بخش های مرکزی و نالوسخودکار هواشناسی  احداث ایستگاه  

 مصوب شد: هواشناسی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به احداث ایستگاه در بخش های فوق الذکر اقدام نماید.

 

 

 

 هواشناسی  

 

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

 ( یعموم  یکتابخانه ها  شنهاداتی)پی: راه و شهرسازییدستگاه اجرا

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

23 

 میلیارد تومان   3/3  :  اعتبار مورد نیاز/    متر مربع  280زیربنا:  در شهر فاقد کتابخانه نالوس/   یک باب کتابخانه  احداث

و برنامه   مبادرت و سازمان مدیریت) استانی     23: راه شهرسازی به قید فوریت نسبت به اخذ مجوز ماده  مصوب شد

تامین و ابالغ نماید. عملیات     1402و    1401را طی سال های    تومان  ردمیلیا  3/3به مبلغ        اعتبار مورد نیاز   ریزی

 به اتمام خواهد رسید.  1402هفته دولت تا  اجرایی 

 راه و شهرسازی   اداره کل

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اتمام عملیات هفته 

 1402دولت  

24 

متر   360شهرستان    ی به عنوان کتابخانه مرکز  اء یکتابخانه خاتم االنب   ی ربنای: زاءیکتابخانه خاتم االنب  تعمیر و تجهیز 

در    یکاف  ی باشد. لذا با توجه به وجود فضا  یارباب رجوع نم  یها  ازی ن  یکمبود فضا جوابگو  لیباشد که به دل  ی مربع م 

 متر مربع   180:ربنایز /شوداضافه    ی کتابخانه فعل  یبه فضا  ربع متر م   180گردد حداقل    ی م   شنهادیکتابخانه پ  اطیح

 میلیارد تومان 1: ازیمورد ن  اعتبار

تصویب و    1401در سال  را  سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ یک میلیارد تومان  :  مصوب شد

   ابالغ نموده و کتابخانه های عمومی اقدام نماید.

 

 

 کتابخانه های عمومی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر  
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

25 

 کیلومتر   8.450طول پروژه های در دست اجرا شهرستان اشنویه بطول          

 کیلومتر 1.8کیلومتر مقدار باقی مانده   6راه روستایی ذمه آلکاباد طول پروژ -1

 کیلومتر  0.240کیلومترمقدار باقی مانده  2.4راه روستای پروانه طول پروژه -2

 میلیارد تومان  1.076کیلومتر ( ، گل ماوران ) 0.9بطول میلیارد تومان  1.075در ضمن محورهای روستایی گنج آباد )-3

کیلومتر    2بطول    میلیارد تومان   1.1کیلومتر( و کانی رش)    1.3بطول  ارد تومان  میلی4.152کیلومتر( ، قازان آباد)  1بطول  

باشد.    برای باردوم می ت مناقصه  بوده و در حال تشریفا  کیلومتر دارای ردیف های اعتباری مصوب  5.2( مجموعا بطول  

    است.ارد تومان میلی 6.785 درضمن مبلغ برآورد اولیه

    آنان   تخصیص   مبلغ   و  بوده  ارد تومان میلی  20.581  مبلغ  روستایی   راههای  منابع   از  اشنویه  شهرستان   اعتبارات  سرجمع-4

 ارد تومان می باشد.میلی  6.8178

  5.2پروژه های در دست مناقصه شهرستان بطول    و  1401کیلومتر برای شهریور  2.04بطول    اپروژه های در دست اجر   -5

 آسفالت و به بهره برداری برسد. 1401تا دهه فجر کیلومتر 

 کیلومتر  2آسفالت راه روستایی مام دان به طول تقریبی  -6

 

 

 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

اتمام آسفالت ریزی 

کیلومتر در هفته   04/2

  1401دولت  

کیلومتر در دهه   2/5  

 1401فجر 

 

آسفالت راه روستایی 

مام دان تا دهه فجر 

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

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

26 

 

 (و خط کشی ویه )خرید تابلو عالئم و تجهیزات ایمنی و ترافیکینایمن سازی محور های مواصالتی شهرستان اش

های فرعی و روساتائی به اساتان ها  و نیز کمبود تخصایص اعتبارات ملی نیاز به تخصایص  با عنایت به ابالغ اعتبارات راه

(  و خط کشای اساتانی جهت )خرید تابلو عالئم و تجهیزات ایمنی و ترافیکیمیلیارد تومان از اعتبارات   2اعتباری بالغ بر  

 محور های مواصالتی شهرستان اشنویه می باشد.

  و برنامه ریزی سوازمان مدیریتو   میلیارد تومان از منابع ملی  4راهداری و حمل و نقل جاده ای مبلغ :  شودمصووب 

ماه آتی به اتمام خواهد   غ نموده و عملیات فوق در طی شوش تصوویب و ابال  1401میلیارد تومان برای سوال  2مبلغ 

 رسید.

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 1401دهه فجر  

27 

 زینرده و قرن  راتیتعم- پل پوش آباد  لیتکم

  5.3تحت پیمان با شرکت پی سازان آژند شباک با مبلغ قرارداد  /   رانشاهریپ - هیپل پوش آباد در محور  اشانو لیتکم - 1

                                              میلیارد تومان   5در حال اجراست / اعتبار مورد نیاز:  ، میلیارد تومان  

 میلیارد تومان  1انجام تعمیرات نرده و قرنیز پل ها در محور های استحفاظی / اعتبار مورد نیاز  - 2

تصویب و ابالغ    1401میلیارد تومان را در سال  6سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ :  شدمصوب 

 به اتمام خواهد رساند. 1401نموده و راهداری و حمل نقل جاده ای عملیات اجرایی را تا دهه فجر 

 

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

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

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

28 

ارومیه  اشنویه   اشنویه-تعریض محور  استحفاظی  و روکش حوزه  لکه گیری  قطعه  :  و  ارومیه   2تعریض  از کیلومتر  -محور  اشنویه 

میلیارد تومان  از محل   8.5میلیارد تومان در حال اجرا می باشد، با توجه به تخصیص  17با مبلغ قرارداد    ( 56+200الی  880+50)

 دیگر نیز مورد نیاز می باشد. میلیارد تومان    8.5لغ  اعتبارات ملی به جهت تسریع در پیشرفت و تکمیل پروژه مب 

عملیات اجرایی  تامین نموده و    1401 در سال    از منابع ملی  )میلیارد تومان   12راهداری و حمل و نقل جاده ای مبلغ  :  شدمصوب  

 اتمام نماید. 1401تا دهه فجر  را 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 
 1401دهه فجر  

29 

لکه گیری و روکش    -  2  میلیارد تومان    5/ 8بار مورد نیاز:  اعت  / کیلومتر   5ده شمس بطول  -نالوس     لکه گیری و روکش آسفالت  -1

 میلیارد تومان   9/ 5اعتبار مورد نیاز  / کیلومتر روکش  6.2کیلومتر لکه گیری و بطول  3مرگور)زیوه( بطول - آغبالغ

اع:  شدمصوب   ای  نقل جاده  مبلغ  راهداری و حمل و  نیاز به  اعتبارات محرومیت    3/15تبار مورد  از محل  را  تومان  میلیارد 

 اتمام نماید.  1402تامین و عملیات اجرایی را تا هفته دولت  ) ملی( زدایی

 1402هفته دولت   راهداری و حمل و نقل جاده ای 

30 

 اشنویه   - تعریض محور نقده

پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی عملیات    ، ضمنباقیمانده و اعتبار مورد نیازراهداری با برآورد حجم عملیات  :  شدمصوب  

 را تکمیل نماید.باقیمانده اجرایی 

 1402دهه فجر   راهداری و حمل و نقل جاده ای 

31 

 میلیارد تومان   3سنگان / اعتبار مورد نیاز:  –روکش راه روستایی بیمضرته 

عملیات  تصویب و ابالغ نموده و راهداری    1401برای سال    مان میلیارد تو  3سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ  :  شدمصوب  

 اجرایی را تا دهه فجر سال جاری اتمام نماید.

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 ت و برنامه ریزی یسازمان مدیر
 1401دهه فجر  
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

32 

 اشنویه   – نقطه حادثه خیز در محور ارومیه    2حذف  

اشنویه مبادرت   –ه خیز در محور ارومیه  ثنقطه حاد  2مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به حذف  

 نماید.

 1402هفته دولت   راهداری و حمل و نقل جاده ای 

33 

 انجام مطالعات اشنویه به ناویه خان: مسیر مذکور تجاری بوده و به عنوان دسترسی به مرز عراق می باشد. 

مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انجام مطالعات مسیر فوق الذکر  

 با تامین اعتبار از منابع ملی عملیات اجرایی پروژه را آغاز نماید.  در سال آتی اقدام و 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 انجام مطالعات سه ماه 

شروع عملیات اجرایی 

 1402سال  

34 

 خانوار  20تکمیل آسفالت راههای روستایی باالی  دفتر روستایی:  

 

خانوار   20مصوب شد: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به  تکمیل و اتمام آسفالت راه های روستایی باالی 

 اقدام نماید.

 

 1401پایان سال   راهداری و حمل و نقل جاده ای 
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

35 

جلوگیری از هدر های آب رسانی  بخش کشاورزی،  جهت     با توجه به اولویت طرح های نیمه تمام در زمینه بازسازی و نوسازی کانال 

های جاری برای بهره وری مناسب و افزایش تولیدات کشاورزی   های جاری و احیای دریاچه ارومیه و استفاده بهینه از آب  رفت آب

 گردد.   برای سال آتی با توجه به اولویت ، پروژهای زیر پیشنهاد می

میلیارد   6با اعتبار مورد نیاز به مبلغ  متر5000به طول  بتونی کردن کانال آب عمومی روستاهای پوش آباد، نرزیوه و خالد آباد  -1

 تومان 

 میلیون تومان   360متر با اعتبار     300به طول   علیان بتنی نمودن کانال آب عمومی روستای   -2

 میلیارد تومان   6متر با اعتبار    5000بتنی نمودن کانال آب عمومی روستای هق به طول   -3

 میلیارد تومان   3متر با اعتبار   2000بتنی نمودن کانال آب عمومی روستای کیسل آباد و بطریان به طول   -4

  میلیارد تومان 3متر با اعتبار   2000لوله گزاری روستای میر آباد به طول   -5

 میلیارد تومان   3متر با اعتبار    2000تای سنگان  ) سیلوه ( به طول  لوله گزاری روس -6

 میلیون تومان   500متر و با اعتبار    300اصالح و مرمت جاده بین مزارع روستای بیمضرته به طول  -7

 میلیون تومان  300متر و با اعتبار    200اصالح و مرمت جاده بین مزارع روستای تاژاندره به طول   -8
 

نسبت به اجرای پروژه های موصوف    میلیارد تومان  16/22به مبلغ    جهاد کشاورزی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملیمصوب شد:  

 اقدام نماید.

 یک سال  جهاد کشاورزی

36 

  میلیارد تومان  12/ 6به مبلغ  اعتبار مورد نیاز     /   هکتار    193اجرای شبکه آبیاری تحت فشار  روستای صوفیان  با حجم عملیات  

 طرح مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته و خرید لوله انجام شده است. 

 اجرای پروژه اقدام نماید.نسبت به جهاد کشاورزی با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی  : مصوب شد

 

 یک سال  جهاد کشاورزی
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

 جهاد کشاورزی دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

37 
 بازسازی و مرمت قنوات شهرستان اشنویه 

 کشاورزی با تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به بازسازی قنوات شهرستان اقدام نماید. مصوب شد: جهاد 
 1402هفته دولت   جهاد کشاورزی

38 
 و سیستم آبیاری نوین در شهرستان اشنویهاجرای آبیاری تحت فشار  

   در شهرستان اشنویه انجام دهد. اجرای سیستم آبیاری نوین بررسی و  مصوب شد: جهاد کشاورزی اقدام الزم در راستای
 جهاد کشاورزی

تا پایان سال 

1401 

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

39 

 درصد  95پیشرفت فیزیکی:  /میلیارد تومان  145تکمیل نواقصات سد چپر آباد و احداث کانال های آبیاری / اعتبار مورد نیاز  -1

 روستاهای باب خالد آباد، قالتیان و کانی رش جهت آبگیری سد چپرآباد تکمیل جاده جایگزین   -2

نسبت به رفع نواقصات و تکمیل عملیات   ) وزارت نیرو(شرکت آب منطقه ای ضمن پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملیمصوب شد: 

 باقیمانده چپرآباد اقدام نماید.

 1402هفته دولت   آب منطقه ای 

40 

جزو مصوبات   کند. یده شمس عبور م  یبه رودخانه گدار که از شهر نالوس و روستا یکانال منته یل تکم  رودخانه کانی رش:ساماندهی 

 کیلومتر  7/11طول :  ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد.

 جاری اتمام نماید.پروژه موصوف را تا دهه فجر سال  ضمن پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز، شرکت آب منطقه ایمصوب شد: 

 1401دهه فجر   آب منطقه ای 

41 

 تعیین تکلیف انهار کشاورزی واقع در داخل محدوده شهر اشنویه

 اقدام نماید.  انهار عبوری از داخل محدوده شهر نسبت به الیروبی  آب منطقه ای با مشارکت و کمک شهرداری اشنویهمصوب شد: 

 آب منطقه ای 

 شهرداری اشنویه
 ماه   سه
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

 آب منطقه ای دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

42 

 در صد   80هکتار / پیشرفت فیزیکی :   193تجهیز ایستگاه پمپاژ  روستای صوفیان به مساحت  

 تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به تجهیز ایستگاه مذکور اقدام نماید.  منطقه ای باشرکت آب وب شد: مص

 

 آب منطقه ای 

 

 یک سال 

43 
 مطالعه و بررسی حفر چاه در روستای بیژن آباد دفتر روستایی: 

 نماید. شرکت آب منطقه ای استان نسبت به مطالعه و بررسی حفر چاه در روستای بیژن آباد اقدام مصوب شد: 

 

 1401پایان سال   آب منطقه ای 

 منابع طبیعی و آبخیزداری  دستگاه اجرایی:

44 

 میلیارد تومان  4اجرای پروژه های آبخیزداری در روستاهای لوکان، دوستک، رشگند/ اعتبار مورد نیاز:  -1

 میلیارد تومان  4اعتبار مورد نیاز:  اجرای عملیات آبخیزداری در روستاهای چهاربت و گندویال/  -2

 میلیارد تومان  1/ 5مطالعات آبخیزداری روستاهای آغبالغ،بیژن آباد،، صوفیان / اعتبار مورد نیاز:  -3

 منابع طبیعی و آبخیزداری با استفاده از اعتبارات ملی نسبت به عملیاتی نمودن پروژه های موصوف مبادرت نماید. مصوب شد: 

 1402هفته دولت   آبخیزداری منابع طبیعی و 

45 

 اشنویه( -ترمیم استخر خاکی روستای بیمضرته )نالوس

، )با عنایت به وضعیت بحرانی سد خاکی    1401اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از محل اعتبارات سال  مصوب شد:  

 اقدام نماید. 1401پایان سال مذکور( نسبت به انجام مرمت و ترمیم استخر خاکی روستای بیمضرته تا 

 1401پایان سال   منابع طبیعی و آبخیزداری 

46 

 هکتار  5در پالک روستای خورشت به مساحت  زمین مورد نیاز هنگ مرزی  تامین    -46-1

 مصوب شد: منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز فوق الذکر اقدام نماید. 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به برگزاری  مصوب شد:  روستایی:دفتر -46-2

 کمیسیون رفع تداخل اراضی دشت بیل اقدام نماید. 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 هنگ مرزی 

 جهاد کشاورزی

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

 دستگاه اجرایی: نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس    سرانه فضای آموزشی:  3/4  متر مربع

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

47 

    میلیارد تومان 4درصد / اعتبار مورد نیاز:  75کالسه هاشمی نژاد /  پیشرفت فیزیکی  12تکمیل مدرسه 

 نوسازی مدارس  نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید. با تامین اعتبار از منابع ملی   1401نوسازی مدارس در سال مصوب شد: 

 

1401  دهه فجر  

 

 

48 

    میلیارد تومان  5درصد / اعتبار مورد نیاز: 30کالسه برکت سیدآباد/ پیشرفت فیزیکی  6تکمیل پروژه مشارکتی

   میلیارد تومان 5درصد / اعتبار مورد نیاز: 10کالسه برکت روستای میرآباد / پیشرفت فیزیکی 6کمیل پروژه مشارکتی ت

 میلیارد تومان  5درصد/ اعتبار مورد نیاز :  15کالسه خیری ده شمس/ پیشرفت فیزیکی:  6تکمیل مدرسه 

ملی نسبت به اتمام پروژه  های فوق اقدام  با تامین اعتبار از منابع     1402و  1401نوسازی مدارس در طی سال های  مصوب شد:  

 نماید.

1402تا دهه فجر     

49 

    میلیارد تومان 4اعتبار مورد نیاز:  / درصد 30 یکی زیف  شرفتیپ  /  نالوس اشنویهکالسه 6یریپروژه خ یاجرائ ات یواتمام عمل لیتکم

تامین و ابالغ نموده    1401میلیارد تومان را در طی سال    4سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ  مصوب شد:  

 به اتمام رساند. 1402و نوسازی مدارس عملیات اجرایی را تا دهه فجر 

 نوسازی مدارس 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 

 1402دهه فجر

50 

کالس درس در روستای   1  کالس درس در روستای گند ویال و  3نفر دانش آموز با    20  حذف مدارس کانکسی باالی

  میلیارد تومان  6اعتبار مورد نیاز :    /رشگند

 .شود حذف شهرستان  با بنیاد برکت کل مدارس کانکسی بر اساس توافق به عمل آمده مصوب شد: 

 

 نوسازی مدارس 

 بنیاد برکت

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

   نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

51 

 احداث مدرسه در روستای دشتبیل 

احداث مدرسه در روستای مذکور اقدام و پس از  مصوب شد: نوسازی مدارس تا پایان سالجاری نسبت به نیازسنجی  

  درصد  20اعتبار اولیه به میزان آغاز نماید. تامین  1402برآورد زیر بنا و اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی را در سال 

 بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و مابقی از منابع ملی تامین خواهد شد. 

 نوسازی مدارس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

نیاز سنجی و برآورد تا 

 1401پایان سال  

  1402اجرا سال 

52 

استاندار محترم با رییس سازمان نوسازی و هوشمند سازی مدارس و تامین تجهیزات کمک آموزشی) تماس تلفنی  

 توسعه و تجهیز مدارس کشور(

و خرید تجهیزات    سجهت هوشمند سازی مدار از منابع ملی  مبلغ دو میلیارد تومان  با توجه به اختصاص    مصوب شد:  

 پیگیری و اقدام نماید.   موضوع را تا حصول نتیجه  نوسازی مدارس، کمک آموزشی

 یک سال  نوسازی مدارس 

   آموزش و پرورش دستگاه اجرایی:

53 

 دفتر روستایی

 بررسی احداث مدرسه دوره اول متوسطه برای سه روستای قالتیان ، باب خالدآباد و کانی رش   - 53-1  
 

نسبت به مطالعه و  بررسی احداث مدرسه دوره اول متوسطه برای  ، اداره کل آموزش و پرورش استان  مصوب شد: 

 سه روستای قالتیان ، باب خالدآباد و کانی رش اقدام نماید.

 بررسی و تهیه لیست مدارسی که گاز دارند ولی انشعاب ندارند    - 53-2

نسبت به بررسی و تهیه لیست مدارسی که لوله کشی گاز شده اند  ، اداره کل آموزش و پرورش استان  مصوب شد: 

 ولی انشعاب ندارند، اقدام نماید.

 

 1401پایان شهریور   آموزش و پرورش 
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   شهرستانسفر استاندار محترم به  مصوبات 

 5رتبه سرانه ورزشی در استان : - باب   14تعداد اماکن ورزشی : -مترمربع0.1433سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده:- مترمربع  0.59سرانه اماکن ورزشی روباز : :  ورزش و جوانان دستگاه اجرایی:

 اقدام مهلت  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

54 

 مرد جهان (  نی تریرحمان )قو  امندیبنام مرحوم س  یاحداث  سالن طبقات

 میلیارد تومان   14اعتبار مورد نیاز برای سالن طبقاتی :  

به مساحت   در دوطبقه  800سالن ورزشی طبقاتی  مربع   مساحت  - متر  به  و   400هر طبقه  متربع شامل سالن،رختکن 

 و... جهت ورزشهای داخل سالن مانند رزمی ، کشتی، جودو و....سرویسهای بهداشتی، مدیریت،  

 پروژه اقدام نماید. ورزش و جوانان با پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی نسبت به اجرای  مصوب شد:

 ورزش و جوانان 
اتمام عملیات دهه فجر 

1402 

55 

 مرحله فونداسیون با کرسی چینی می باشد.که در حال حاضر در    %10تکمیل سالن ورزشی شهر نالوس با پیشرفت 

متر و بچه سوله شامل رختکن ،سرویسهای بهداشتی، مدیریت ( به ابعاد   36*20د  اتوضیحات: تکمیل سالن ورزشی به ابع

فوتسال، بسکتبال، هندبال، وسایر وزشهای غیر توپی داخل  –ی توپی شامل والیبال  شهای ورز  برای فعالیت–متر     8*12

 میلیارد تومان  10اعتبار مورد نیاز :  -- بانوان   برای آقایان وسالن  

  1402و    1401میلیارد تومان را در سال های    10سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    : مصوب شد

 اتمام نماید. 1402تصویب و ابالغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا هفته دولت 

 

 

 

  جوانان  و  ورزش

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

 ورزش و جوانان  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

56 

، نلیوان، کانی آغبالغ  چشمه گل، روستاهای  در    (چمن مصنوعی)  باب زمین ورزشی روباز   5تخصیص اعتبار برای احداث  

 سرخ و کانی کیسل 

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

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

 میلیارد تومان   8/4اعتبار مورد نیاز :     زمین و ....

 

تصویب و    1401میلیارد تومان را در سال    8/4سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار مورد نیاز به مبلغ    :  مصوب شد

 اتمام نماید.  1401دهه فجر ابالغ نموده و ورزش و جوانان عملیات اجرایی را تا 

  جوانان  و  ورزش

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر  

57 

 روستایی با محوریت چند روستا احداث سالن چند منظوره  

مصوب شد: ورزش و جوانان با هماهنگی فرمانداری ضمن شناسایی روستای مذکور، با تامین اعتبار از منابع ملی  

 نسبت به اجرای پروژه مبادرت نماید. 

 

 

 

 ورزش و جوانان 

 فرمانداری 
 1402دهه فجر  
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

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

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

58 

 میلیارد تومان 3جابه جایی تیر های برق روستایی و بهینه سازی شبکه برق/ اعتبار مورد نیاز :  

میلیارد تومان را در   2سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان و شرکت توزیع برق مبلغ  : مصوب شد

 نماید. م اتما 1401تامین نموده و شرکت توزیع برق عملیات اجرایی را تا دهه فجر   1401سال 

 شرکت توزیع برق 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر  

 درصد می باشد 54 شاخص اجرای طرح هادی در شهرستان  بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

59 

 میلیارد تومان  5/10روستای شهرستان با اعتبار    5  در   تکمیل و اجرای طرح هادی

صوفیان) روستاهای:  در  هادی  طرح  اجرای  و  تومان  1تکمیل  گل)میلیارد  چشمه  یلیارد  م 3(، 

دفتر امور ،  میلیارد تومان(    1میلیارد تومان(، گرد کاشان)    5/2(،ده شمس )  تومان  میلیارد3)تومان(،خورشت

 (میلیارد تومان 4 آغبالغ)روستایی :  

میلیارد تومان و بنیاد مسکن با استفاده از منابع ملی مبلغ    5سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ    :  مصوب شد

 . نمایند( تامین 1401میلیارد تومان جهت اجرای طرح های فوق) طی سال   5/5

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1402دهه فجر  

60 

های مربوطه به اتمام رسیده است، بر روستای شهرستان که افق ده ساله مطالعات طرح    7بازنگری طرح هادی در  

 میلیون تومان  840اولویت بندی صورتجلسه تنظیمی با فرمانداری شهرستان با اعتبار  اساس  

  میلیون تومان را مشترکاً  840مبلغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن اعتبار مورد نیاز به  :  مصوب شد

 .نمایند( تامین 50/50) به صورت 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

 1401دهه فجر   سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
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 در حوزه پروژه های عمرانی اشنویه   سفر استاندار محترم به شهرستان مصوبات 

  بنیاد مسکن دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

61 

ایمن سازی و احداث دیوار ساحلی در روستاهای: کانی رش، درود، دوستک، رشگوند، سوجه، قالز، لولکان، گند   - 61-1

 مالعیسی 

بنیاد مسکن ضمن برآورد اعتبار مورد نیاز نسبت به پیگیری و تامین اعتبار از منابع ملی و اجرای پروژه   :  مصوب شد

 مبادرت نماید.

 اشنویه(  -اشنویه( و گند مال عیسی) مرکزی- )نالوسآسفالت معابر روستای کهنه قلعه    -61-2

، )با عنایت به اینکه معابر ، زیرسازی   1401از محل اعتبارات سال  مقرر گردید بنیاد مسکن انقالب اسالمی    :  مصوب شد

 ی مذکور اقدام نماید. هانسبت اجرای آسفالت معابر روستاشده و آماده آسفالت ریزی می باشد ( 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

تا دهه فجر  - 61-1

1402 

پایان سال   -61-2

1401 

62 

 روستاهای مورد نیازالحاق زمین به محدوده در  

روستاهایی که نیاز به الحاق دارند   احصای مصوب شد: بنیاد مسکن با هماهنگی فرمانداری و جهاد کشاورزی نسبت به 

 دهد.   ممبادرت و اقدامات بعدی را انجا

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 فرمانداری 

 جهاد کشاورزی

 1401پایان سال  

63 

 معلول و بیشتر  2دارای فرزند  تامین مسکن برای خانوار های 

 

بهزیستی و کمیته امداد با هماهنگی بنیاد مسکن در خصوص تامین مسکن خانوار های مذکور اقدام  مصوب شد: 

 نمایند.

 بنیاد مسکن 

 بهزیستی

 کمیته امداد

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

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  دستگاه اجرایی:

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

64 

تامین برق  کمپینگ گردشگری اژدها بالغی و مجتمع میرآباد به منظور واگذاری به سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق   - 64-1

چندین مرحله فراخوان واگذاری کمپینگ گردشگری اژدها بالغی به سرمایه گذاری  با توجه به اینکه طی  :    قانون الحاق  27ماده  

ماده   از طریق  دولت   27بخش خصوصی  مالی  از مقررات  بخشی  الحاق  اتفاق     (2  )قانون  به  قریب  اکثریت  است  پذیرفته  صورت 

  اژدها   گردشگری  کمپینگ    برق  تامین   بنابراین ضروری استمتقاضیان سرمایه گذاری از هزینه تامین انشعاب ، منصرف شده اند  

   میرآباد توسط شرکت توزیع نیروی برق صورت پذیرد.   مجتمع  و بالغی

 

تصویب و ابالغ نموده و مابقی    1401در سال  را  سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان  :  شد  مصوبه

 شود.اعتبار مورد نیاز توسط میراث فرهنگی از منابع ملی تامین 

 دفتر روستایی : تمهیدات برای فروش صنایع دستی    - 64-2  

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به تکمیل زنجیره تولید، بازاریابی و   مصوبه شد: 

 فروش صنایع دستی و احداث بازارچه های محلی برای فروش صنایع دستی شهرستان اشنویه اقدام نماید. 
 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 شرکت توزیع نیروی برق 

راث فرهنگی گردشگری می 

  وصنایع دستی 

 

 1401دهه فجر  

 

 محیط زیست   دستگاه اجرایی:

65 

ایستگاه سنجش ذرات هوا در اشنویه به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و هم مرز بودن با کشور عراق و ازطرفی ازدیاد 

ارائه هشدارهای الزم و اخذوقوع پدیده   تصمیمات در شرایط بحرانی مورد نیاز شهرستان است. وسایل    ریزگرد برای 

 میلیارد تومان   3اعتبار مورد نیاز:    .دارند  ییالباتجهیز آن همگی از خارج از کشور باید تامین گردند و از این حیث هزینه  

مذکور توسط فرمانداری تامین و محیط زیست با استفاده از منابع  : زمین مورد نیاز جهت احداث ایستگاه  مصوب شد

 ملی نسبت به اجرای پروژه اقدام نماید. 

 محیط زیست

 فرمانداری 

تحویل زمین یک ماه 

شروع عملیات 

اجرایی تا دهه فجر 

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

 امور عشایر  اجرایی:دستگاه 

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

66 

 ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر شامل: 

 میلیون تومان   450مورد نیاز  کیلومتر: اعتبار    50مرمت و بازسازی ایل راه به طول حدود  -1  

 میلیون تومان  450دامی(: اعتبار مورد نیاز عدد آبشخور    5عدد تانکر /   5تامین آب شرب انسان و دام)  - 2

 میلیون تومان   600عدد: اعتبار مورد نیاز    30پنل خورشیدی به تعداد  - 3

 

تصویب و ابالغ نموده و امور    1401میلیارد تومان برای سال    5/1یت و برنامه ریزی مبلغ  سازمان مدیر  مصوب شد: 

 اتمام نماید.جاری  عشایر عملیات اجرایی را تا دهه فجر سال

 

 

 

 

 

 امور عشایر 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 1401دهه فجر  
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 مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان اشنویه  در حوزه پروژه های عمرانی

 شهرداری های  اشنویه و نالوس دستگاه اجرایی :  

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

67 

و منطقه   یدر نحوه استفاده از اراض  یاست و بازنگر  دهیرس  انیبه پا  1400در سال    هیشهر اشنوافق طرح جامع   -1

طرح    هیوته  یباشد لذا بازنگر  یشهر م   یآت  ازیو ... ن  ی، بازرگان  ی، صنعت  یمختلف مسکون  یمربوط به حوزه ها  یبند

 است. یضرور یتوسعه شهر یعموم  یبعنوان سند رسم هیشهر اشنو   دیجامع جد

  ی ( بازنگریطرح توسط شهردار  نهیدرصد هز  50و پرداخت  ی ) با همکار  هیشد: طرح جامع شهر اشنو  مصوب

 گردد.  

استاندار محترم    حسب -2 توسطدستور  مد  و  ر  تیریسازمان  برنامه  به شهردار  ارد ی لیم  کیمبلغ    یزیو    ی تومان 

 خواهد بود.  یکرد با نظارت فرماندار   نهی. هزیافت  صیتخص هیاشنو

 

با عنایت به اینکه طرح هادی شهر نالوس در حال بازنگری است و نظر به اینکه شهرداری نالوس در راستای ایجاد   -3

درآمدهای پایدار شهری و ورود مشاغل و تاسیسات و تجهیزات به حریم شهر و نظر به اینکه زمین و راه اندازی  

بصورت اجاره واگذار    " در کمیته نظارت شهرستانی  به شهرداری و شخص حقیقی مشترکا  میدان میوه و تره بار 

شده است همینطور ایجاد گلخانه و سایر موارد که در حال حاضر شهرداری با مشکل اساسی مالی و نه ماه حقوق  

 معوقه پرسنل  روبرو است.  

و زمین میدان میوه و تره بار    محدوده شهری الحاق گرددخانه به حریم و  میدان میوه و تره بار و زمین گلشد:    مصوب

 از طرف دولت به شهرداری واگذار گردد. 

تومان به شهرداری    میلیون    500مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و توسط    حسب دستور استاندار محترم  -4

 . هزینه کرد با نظارت فرمانداری خواهد بود. یافتتخصیص  نالوس

 ه یاشنو  یشهردار

 یو شهرساز راه

 یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 یفرماندار

 1401هفته دولت  
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 اشنویهشهرستان به   آذربایجان غربی  محترم استاندارسفر  برای  اقتصادیحوزه   مصوبات

 مهلت اقدام  دستگاه اجرایی مرتبط  متن مصوبه  ردیف 

1 

 طرح موضوع :  
 واحد صنعتی  20درخواست تسهیالت، برای 

 میلیارد ریال  1500میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش : به 

 

   :.مصوبه 

 

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

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

 

 

 

 مستمر معدن و تجارت  صنعت،

2 

 طرح موضوع : 

 واحد کشاورزی  14درخواست تسهیالت، برای  

 میلیارد ریال 2800سرمایه ثابت :   

 میلیارد ریال 200سرمایه در گردش : 

 مستمر جهاد کشاورزی 
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   :.مصوبه 

اعتبارات بند الف تبصره  مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی استان پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا، از محل   

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

 

3 

 

 طرح موضوع : 

 واحد اقامتگاه بوم گردی  2درخواست تسهیالت، برای  

 میلیارد ریال  35تسهیالت سرمایه ثابت :  

 

   :.مصوبه 

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

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

 

 

 

 

میراث فرهنگی، گردشگری و 

 دستی صنایع 
 مستمر

4 

 طرح موضوع : 

 واحد تعاونی و مشاغل خانگی 15درخواست تسهیالت ، برای  

 میلیارد ریال 20سرمایه ثابت : 

 میلیارد ریال 40سرمایه در گردش :  

 مستمر تعاون کار و رفاه اجتماعی
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   :.مصوبه 

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

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

 

 شهرستان اشنویه    –حوزه اقتصادی مربوط به شورای برنامه ریزی و توسعه استان  . مصوبات 

5 

 :  طرح موضوع

 شهرستان اشنویه   استفاده از ظرفیت معادن

   :.مصوبه 

با توجه به شرایط مناسب شکل گیری رخدادهای معدنی و زمین شناسی در شهرستان اشنویه اداره کل  مقرر گردید :  

شرایط جهت استفاده از ظرفیت ایمیدرو و سازمان زمین شناسی برای مطالعات گسترده اکتشافی این  ،  صمت استان  

رو تعریف پهنه معدنی برای اکتشاف در  شهرستان را فراهم سازد و در راستای تفاهم نامه همکاری استانداری با ایمید 

 از وزارت صمت دنبال نماید.   شهرستان اشنویه را

مقرر گردید : جهت اکتشاف فلز تنگستن و عناصر نادر خاکی توسط ایمیدرو و سازمان زمین شناسی اقدام الزم توسط  

 اداره کل صمت انجام پذیرد.

 

 

 

 صنعت،معدن و تجارت استان 

 ماه 6

6 

 
 موضوع : طرح 

 نالوس   و ناحیه صنعتی  اشنویه مسائل و مشکالت شهرک صنعتی 
 : .مصوبه 

 شرکت شهرک های صنعتی 

 

 اداره کل راه و شهرسازی 

 ماه 3
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ماه آینده مشکل   3ظرف    ناد واحد های صنعتی،صنعتی با عنایت به مشاع بودن اس  مقرر گردید شرکت شهرک های   

 معمول نماید. اسناد مالکیتی واحد های مستقر در شهرک را رفع و در جهت صدور اسناد اقدام الزم را 

مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی نسبت به ایجاد شرکت خدمات و نگهداری شهرک صنعتی اشنویه برابر    -1

 د. اقدام الزم را معمول دار 87سال  قانون نحوه مالکیت مصوبه 

ناحیه    -2 واگذاری زون شیمیایی  مناقصات  برگزاری  به  نسبت  استان   های صنعتی  شهرک  گردید شرکت  مقرر 

 .اقدام الزم را معمول دارد  سه ماه آینده به متقاضیان سرمایه گذاری تا   نالوس صنعتی

مصوبه   -3 به  توجه  با  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  بنام  نالوس  صنعتی  ناحیه  ثبتی  اسناد  انتقال  گردید  مقرر 

 انجام پذیرد.   توسط اداره کل راه و شهر سازی استان تا سه ماه آینده  کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

توسط اداره کل منابع طبیعی و    مقرر گردید شناسایی و معرفی اراضی ملی جهت ایجاد ناحیه صنعتی جدید  -4

 مدیریت امور اراضی انجام گیرد. 

 

 منابع طبیعی و آبخیزداری 

 

 امور اراضی استان 

7 

   طرح موضوع : 

 و ضرورت توسعه واحدهای سورتینگ، بسته بندی و صنایع تبدیلی واحد سردخانه در شهرستان  60وجود بیش از 

 : .مصوبه 

 واحد سردخانه  60هزار هکتار باغات میوه و بیش از  11با توجه به وجود بیش از    مقرر گردید جهاد کشاورزی استان 

شهرستان اشنویه برنامه توسعه واحدهای سورتینگ، بسته بندی و صنایع تبدیلی در شهرستان را تا پایان سال در صنعتی  

 جاری تهیه و اجرا نماید. 

 ماه 6 جهاد کشاورزی 

8 

 طرح موضوع : 

 برند سازی برای محصول گیالس و سیب اشنویه ضرورت تهیه طرح 

 :   .مصوبه 

 ماه 6 جهاد کشاورزی 
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با عنایت به اینکه شهرستان اشنویه در خصوص محصول گیالس از نظر کمی و کیفی بعنوان قطب تولید این محصول در  

و به بنام شهرستان اشنویه    میوه گیالس  منطقه و کشور محسوب می شود، اقدامات الزم در جهت تهیه طرح برند سازی

 منظور ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال، توسط جهاد کشاورزی استان انجام پذیرد.

9 

 طرح موضوع : 

 در شهرستان اشنویه   کشاورزیمحصوالت ایجاد پایانه صادراتی  ضرورت

 : .مصوبه 

محصوالت  ایجاد پایانه صادراتی  امکان سنجی    تهیه طرح  و  مطالعات اولیه  گردید جهاد کشاورزی استان نسبت بهمقرر  

 دارد.کشاورزی در شهرستان اشنویه اقدام الزم را معمول 

 ماه12  جهاد کشاورزی 

10 

 طرح موضوع : 

 شرکت گلوکز شیرین اشنویه )آرد( مورد نیاز د اولیه خواست تامین موادر

 

 : .مصوبه 

استان پیگیری الزم را از مبادی ذیربط و تشکل های مربوطه برای تامین آرد مورد نیاز واحد   اداره کل غلهمقرر گردید  

 را بعمل آورد. 

 

 

 

 

 

 غله و خدمات بازرگانی 

 

 

 ماه 2

11 

 طرح موضوع : 

 برنامه توسعه گردشگری و صنایع دستی در شهرستان اشنویه 

 :  .مصوبه 

اداره کل میراث فرهنگی و  

 گردشگری و صنایع دستی 
 ماه 6
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میلیارد ریال از اعتبارات تملک    3راه اندازی کارگاه های آموزشی ، ترویجی و تولیدی صنایع دستی با تامین   -1

 نفر فرصت شغلی در سال در رشته های مختلف  50دارایی سرمایه ای استانی با ایجاد حداقل  

نه اداره کل میراث  جنشواره فرهنگی و گردشگری گیالس در فهرست جنشواره ها و تقویم رویداد های ساال  -2

 فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تثبیت و برگزار گردد.

گردشگری   -3 توسعه  راه  نقشه  بعنوان  غربی  آذربایجان  استان  گردشگری  توسعه  جامع  سند  شهرستانی  برش 

شهرستان مورد تایید و با مشارکت و راهبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرمانداری شهرستان و  

 کل میراث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.  اداره

 واحد بوم گردی در سطح شهرستان اشنویه  20برنامه ریزی و انجام اقدامات عملی و حمایتی برای ایحاد  -4

ایجاد بازارچه تخصصی صنایع دستی و مشاغل خانگی در شهرستان اشنویه  ) زنجیره کامل تولید ، بسته بندی   -5

 ی (   ، برندسازی و فروش صنایع دست

12 

 طرح موضوع :  

 بهره مندی مرز نشینان اشنویه از تسهیالت بازارچه موقت مرزی

: مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری موضوع بهره مندی مرز نشینان شهرستان اشنویه از   . مصوبه 

را    1396موجود در آیین نامه ساماندهی مبادله کاال در بازراچه موقت مرزی مصوب هییت وزیران در سال  تسهیالت  

 از وزارت کشور پیگیری نماید.

دفتر هماهنگی امور  

 اقتصادی استانداری 
 ماه 3

 

 


