
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصوبات حوزه عمرانی سفر استاندارآذربایجان غربی به شهرستان سلماس

 دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضالب

 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه ردیف

1 

 سالم و بهداشتی روستاها به شرح ذیل: تأمین آب آشامیدنی

لوله گذاری  خط  –مترمکعب  180احداث سه باب  مخزن ذخیره ،  زوال بهیک، آجواج و میرآباد از سد زوالروستاهای 

 میلیارد ریال 55کیلومتر، سه باب ایستگاه پمپاژ و نیرورسانی با اعتبار مورد نیاز   4.5انتقال و شبکه توزیع آب 

 میلیارد ریال( 27مورد نیاز با احتساب تخصیص  -میلیارد ریال 28میلیارد ریال با تخصیص  30ب پروژه )اعتبار مصو

 

 واج  حداکثر تا پایان جمصوبه پیشنهادی: شرکت آب و فاضالب نسبت به اتمام عملیات آبرسانی به روستاهای زوال بهیک، آ

اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار تخصیصی به این  1401  تیر ماهو روستای میرآباد تا پایان  1401فروردین 

 پروژه ها را افزایش دهد.

 شرکت آب و فاضالب

و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی 

تا پایان تیر ماه 

1401 
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 تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاها به شرح ذیل:

لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع آب   –مترمکعب 140احداث دوباب مخزن ذخیره  روستاهای سوسن آباد و قذرآباد،

  میلیارد ریال 80کیلومتر ، حفر وتجهیز یک حلقه چاه با اعتبار مورد نیاز    16

 میلیارد ریال( 80مورد نیاز با احتساب تخصیص  -میلیارد ریال فاقد تخصیص 50)اعتبار مصوب پروژه 

  روستاهای سوسن آباد، قذرآباد، لیلوس، قزلکند در اسرع وقت  در خصوصمصوبه پیشنهادی: شرکت آب و فاضالب

اقدام نماید و سازمان مدیریت و  عملیات نسبت به اتمام 1401تیرماه مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب نماید و تا پایان 

 ایش دهد.برنامه ریزی اعتبار تخصیصی به این پروژه ها را افز

 شرکت آب و فاضالب

و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تا پایان تیر ماه 

1401 
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 تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاها به شرح ذیل:

کیلومترخط انتقال و ایستگاه پمپاژ میانی به  5لوله گذاری  –مترمکعب 100احداث مخزن ذخیره ، روستای لیلوس -1-1

  میلیارد ریال  40متر مکعبی و نیرورسانی با اعتبار مورد نیاز 20ظرفیت 

 )فاقد ردیف اعتباری مصوب(

یستگاه اکیلومتر،تجهیز 1.5متر مکعبی ذخیره ،نیروررسانی، اجرای خط انتقال 60تجهیز مخزن ، روستای قزلکند -2-1

 میلیارد ریال 25متر مکعب، با اعتبار مورد نیاز  40پمپاژمیانی به ظرفیت 

 میلیارد ریال( 25مورد نیاز با احتساب تخصیص  -میلیارد ریال فاقد تخصیص 25)اعتبار مصوب پروژه 

  کار روستاهای لیلوس، قزلکند در اسرع وقت مناقصه برگزار و پیمان در خصوصمصوبه پیشنهادی: شرکت آب و فاضالب

اقدام نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار  عملیات نسبت به اتمام 1401تیرماه انتخاب نماید و تا پایان 

 تخصیصی به این پروژه ها را افزایش دهد.

 شرکت آب و فاضالب

و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تا پایان تیر ماه 

1401 
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لیتر بر ثانیه  256نفر جمعیت با نیاز آبی  63350خانوار و  17170با تعداد  روستا 62تأمین آب آشامیدنی پایدار و مطمئن 

لوله گذاری خط انتقال به طول   عملیات پروژه: اتمام مطالعات فاز یک، از تصفیه خانه شهر با توجه به ظرفیت موجود،

اب ایستگاه پمپاژ بین راهی با حجم ب 24احداث و تجهیز   –مترمکعب  15200احداث مخازن ذخیره آب      -کیلومتر 270

 میلیارد ریال 2560مترمکعب، با اعتبار مورد نیاز  4500

 )فاقد ردیف اعتباری(

 از منابع ملی اقدام و در  23مصوبه پیشنهادی: شرکت آب و فاضالب هرچه سریعتر نسبت اخذ مجوز ماده

 سپاری و آغاز عملیات اجرایی معمول نماید.اعتبار سال جاری آورده شود و تمهیدات الزم در راستای پیمان 

 
 

 شرکت آب و فاضالب 
تا پایان سال 

1400 
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افزایش بهداشت عمومی ، بازچرخانی پساب تصفیه به منظور  تکمیل طرح فاضالب سلماس و ایجاد تاسیسات فاضالب تازه شهر

 خانه فاضالب ، افزایش شاخص جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضالب شهر های سلماس و تازه شهر 

 تکمیل طرح  بودجه بمنظور از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و سازمان برنامه و 23: پیگیری اخذ مجوز ماده مصوبه پیشنهادی

با توجه به ارسال مدارک مربوطه توسط شرکت آب و فاضالب  در اسرع وقت، فاضالب سلماس و ایجاد تاسیسات فاضالب در تازه شهر

مورخ  100/1400/ 17276و شماره  28/06/1400مورخ  16143/100/1400استان آذربایجان غربی طی نامه های شماره 

خاطرنشان می سازد برآورد هزینه های مربوطه در شهرهای سلماس و تازه ، ضالب کشوربه شرکت مهندسی آب و فا 06/07/1400

 میلیارد ریال برآورد می گردد. 600و  1300بترتیب در حدود  1400شهر براساس فهارس بهای سال 

 

 سه ماه شرکت آب و فاضالب 
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  خانوار درمان دریک، وریک، جنگه سر، یالقوز آغاج و  20روستاهای باالی  1401مصوبه پیشنهادی : مقرر گرید تا پایان سال مالی

 شرنی از نعمت آب برخوردار باشند
 شرکت آب و فاضالب

تا پایان سال 

 1401مالی 
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 وضعیت آب شرب روستای کنگرلو

  نسبت مصوبه پیشنهادی : مقرر گرید شرکت آب و فاضالب استان نسبت به رسیدگی به وضعیت آب شرب و درخواستهای حق انشعاب

 ماهه اقدام نماید 20به تقسیط 

 یک ماه شرکت آب و فاضالب

 

 آب منطقه ای شرکت دستگاه اجرایی:
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 شبکه آبیاری و زهکشی دریک:  -1-4
کیلومتر خطوط لوله اصلی و خطوط منشعب  46در شهرستان سلماس شروع شده است. این شبکه مشتمل بر اجرای  1384شبکه دریک از سال 

های نوین هکتار اراضی بهبود بمنظور استفاده از روش 4500از اصلی در جناحین شبکه می باشد. هدف از اجرای شبکه آبیاری دریک آبرسانی به 

باشد. درصد پیشرفت فیزیکی می 8/47طرح در حال حاضر دارای  .است شده تمام قبل سنوات در هکتار 2200 ار بوده که تاکنون آبیاری تحت فش

میلیون ریال مصوب  117900نیز اعتباری معادل  1400میلیون ریال بوده که در سال  370750معادل  1399کل اعتبار هزینه شده طرح تا پایان سال 

میلیون ریال عالوه بر اعتبارات ابالغی سالجاری  767000میلیون ریال( است. جهت خاتمه طرح به اعتباری بالغ بر  23295عادل گردیده )تخصیص م

باشد. مهمترین مشکل طرح کمبود اعتبارات ابالغی، عدم تخصیص کامل اعتبارات و عدم تطابق اعتبارات ابالغی با اعتبارات مورد مورد نیاز می

 باشد. طرح می نیاز جهت خاتمه

 شبکه آبیاری و زهکشی زوال: -2-4
هکتار در بخش بهبود  16000 و زهکشی زوال  مساحت اراضی شبکه آبیاریدر شهرستان سلماس شروع گردیده است.  1379شبکه زوال از سال 

باشد. کل میکتار بصورت تلفیقی ه 9435هکتار بصورت تحت فشار و  165هکتار بصورت ثقلی و  6400جهت اجراء در نظر گرفته شده است که 

)تخصیص  77472نیز برای این طرح اعتباری معادل  1400میلیون ریال بوده که در سال  387509معادل  1399اعتبار هزینه شده شبکه تاپایان سال 

عالوه بر اعتبارات ابالغی سالجاری میلیون ریال  1465000( مصوب گردیده است. کل اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه طرح مذکور بالغ بر 29958معادل 

درصد پیشرفت فیزیکی  27هکتار در سنوات قبل خاتمه یافته و طرح دارای  3250هکتار شبکه مذکور حدود  16000باشد. در حال حاضر از می

ارات ابالغی با اعتبارات باشد. مهمترین مشکل طرح در حال حاضر کمبود اعتبارات ابالغی، عدم تخصیص کامل اعتبارات و عدم تطابق اعتبمی

 باشد. مورد نیاز جهت خاتمه طرح می

  :های صورت پذیرفته و جلب رضایت مردم منطقه، تکمیل عملیات باقیمانده از اهمیت خاصی گذاریدر راستای حفظ سرمایهمصوبه پیشنهادی

انی استانداری، نماینده شهرستان در مجلس شورای های الزم توسط معاونت هماهنگی امور عمرباشد. لذا مقرر گردید پیگیریبرخوردار می

 شرکت آب منطقه ای

معاونت هماهنگی امور 

 عمرانی استانداری

نماینده شهرستان در 

 مجلس شورای اسالمی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سال 2



اسالمی،شرکت آب منطقه ای و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص کامل اعتبارات 

 میلیارد ریال صورت پذیرد. 767ابالغی سالجاری، تقویت و تامین اعتبارات مورد نیاز بالغ بر 
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  سد مخزنی دیرعلی سلماس: 

عملیات اجرایی آن  از سال غربی شهرستان سلماس و در باالدست روستای اوربان قراردارد که کیلومتری شمال 12ساختگاه سد دیرعلی در 

های زیرزمینی دشت سلماس آغاز و با پیشرفت فیزیکی بر کشاورزی و تغذیه سفرهو با اهداف کنترل سیالب، تأمین آب اراضی حقابه 1390

اد در مورخه شرایط عمومی پیمان ابالغ خاتمه قرارد 48درصد براساس مصوبات ستاد احیاء دریاچه ارومیه متوقف و درنهایت طبق ماده  52

 به پیمانکار صورت گرفته است. 08/05/1395

باشد که پس از عبور از داخل روستای سرایملک و مجاورت روستاهای مغانجوق، صدقیان و کیلومتر می 40طول روخانه دیرعلی بیش از 

ز پیوستن به رودخانه زوال پخش دست اراضی صدقیان و باالدست روستای حبشی به علت نبود مجرای مشخص قبل اپادگان ارتش در پائین

گرددو در مواقع سیالبی احتمال بروز خسارات مالی و جانی وجود دارد که جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارات احتمالی جانی و مالی می

به رودخانه زوال سلماس تا محل تخلیه  -نیازمند اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مذکور حدفاصل نیروگاه برق در مجاورت جاده تبریز

با وقوع سیالب در رودخانه مذکور و جمع شدن آب در باالدست سازه سد )که احتماالً به دلیل مسدود شدن  1398ال باشد در مرداد سمی

کالورت و کاهش ظرفیت عبوری آن بوده است(، موجب سرریز شدن آب از روی فرازبند سد گردیده و بدنه فرازبند سد دچار آبشستگی 

هرچند که سازه ناقص سد به صورت سازه تأخیری عمل نموده است، با این وجود سیالب وقوع یافته موجب بروز خسارت مالی در  گردید.

های معمول در رودخانه دیرعلی، دست و اراضی کشاورزی مجاور آن نیز گردید. بدیهی است در صورت بروز سیالببرخی از روستاهای پایین

های وجود داشته که به دلیل فرسایش بدنه فرازبند ناشی از سیالب قبلی، امکان تخریب بدنه و بروز سیالبامکان تکرار حادثه مشابه 

 یک ماه آب منطقه ای



متر از روی پی و سازه کالورت  9های بسیار باال وجود خواهد داشت. در شرایط فعلی فرازبند سد دیرعلی به ارتفاع تقریبی ناگهانی با دبی

 1399درصد می باشد. از سال  52است. دارای پیشرفت فیزیکی ایی به صورت ناقص باقی ماندهاحداث گردیده است و باقی عملیات اجر

قرارداد پیمانکاری منعقد گردید. الزم به توضیح است که این طرح از محل اعتبارات استانی  1400مجددا ردیف مربوطه احیا و اوایل سال 

 1400میلیون ریال بوده است. در سال  149306معادل  1399سلماس تا پایان سال باشد. کل اعتبار هزینه شده پروژه سد مخزنی دیرعلی می

میلیون ریال( مصوب گردیده است. کل اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه  7839میلیون ریال )با تخصیص معادل  65000نیز اعتباری معادل 

باشد. مهمترین مشکل طرح در حال حاضر کمبود اعتبارات ابالغی، میلیون ریال عالوه بر اعتبارات ابالغی سالجاری می 720000پروژه بالغ بر 

باشد. در صورت ادامه این روند ادامه عدم تخصیص کامل اعتبارات و عدم تطابق اعتبارات ابالغی با اعتبارات مورد نیاز جهت خاتمه طرح می

 عملیات اجرایی توسط پیمانکار میسر نخواهد بود.

 :های صورت پذیرفته و کنترل سیالب به منظور کاهش خسارات احتمالی گذاریدر راستای حفظ سرمایه مصوبه پیشنهادی

 40باشد. مقرر گردید مبلغ تکمیل عملیات باقیمانده از اهمیت خاصی برخوردار می ،مالی و جانی در هنگام وقوع سیل

ملی و شرکت آب منطقه ای تامین اعتبار از منابع دیریک به این پروژه انتقال یابد و  شبکهمیلیارد ریال از اعتبارات 

 مدیریت بحران را پیگیری نماید. 
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 در خصوص کانال روستای کنگرلو

 سازمان آب منطقه ای نسبت به انجام الیروبی و نقشه برداری مجدد و شیب بندی اقدام : پیشنهادی مصوبه

 نماید.

 

 آب منطقه ای
تا پایان سال 

1400 

 دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن
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میلیارد ریال شامل روستاهای : شکریازی ، سرای  10با اعتبار مورد نیاز :  روستای شهرستان 8بازنگری طرح هادی در 

 ملک ، تمر ، تپه ویر ، چهریق سفلی ، داراب ، شیرانی ، کتبان

 شدن موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. بنیاد مسکن تامین اعتبار الزم جهت عملیاتی: پیشنهادی مصوبه 
 شش ماه بنیاد مسکن
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 میلیارد تومان 5/5روستا( با اعتبار مورد نیاز  4روستاهای شیرکی ، مافی کندی ، حبشی ، سوره ) تکمیل طرح هادی -1-8

 میلیارد تومان 9با اعتبار مورد نیاز  1401روستاهای کانیان ، لشکران و شیدان در سال  اجرای طرح هادی-2-8

  شیرکی ، مصوبه پیشنهادی: اعتبارات مصوب به صورت صد در صد تخصیص یافته و طرح هادی روستاهای

دان تا کانیان ، لشکران و شی حداکثر تا شش ماه تکمیل و طرح هادی روستاهای مافی کندی ، حبشی ، سوره

 منظور شود. 1401مابقی اعتبار مورد نیاز در سال اجرا گردد و  1401پایان سال مالی 

 بنیاد مسکن

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 شش ماه
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  : میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن  3کانال سنگی روستای دیرعلی با اعتبار مورد نیاز تکمیل مصوبه پیشنهادی

جلوگیری از خطر وقوع سیل نیز منابع طبیعی نسبت به پیمان سپاری و شروع عملیات صورت پذیرد، برای 

  ( اقدام نماید.1400اجرایی طرح آبخیزداری در باالدست روستا) تا پایان 

 

 بنیاد مسکن

 منابع طبیعی

پایان سال 

1401 
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روستای  10دیده از زلزله قطور )عدم همکاری بانک های سپه و صادرات در تخصیص اعتبارات تکمیلی واحدهای آسیب 

 شهرستان(

 بانک های سپه و صادرات موظفند پیرامون تخصیص اعتبارات تکمیلی واحدهای آسیب دیده : پیشنهادی مصوبه

از زلزله اقدام و بنیاد مسکن نیز خانوارهایی که تاکنون نسبت به اخذ وام اقدام نکرده اند به بانکهای عامل 

دداً درخواست وام دارند معرفی نمایند و لیستی شامل خانوارهایی که قبالً از تسهیالت استفاده کرده اند و مج

 ارسال شود و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. وزارت کشوررا تهیه و در اسرع وقت به 

 بنیاد مسکن

دفتر امور روستایی 

 استانداری

 بانک های سپه و صادرات

 یک ماه
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  با استناد منازل دارای اولویت برای الحاق به روستا مصوبه پیشنهادی : بنیاد مسکن نسبت به الحاق به محدوده

شیوه نامه الحاق اراضی و اقدام کارگروه شهرستان جهت انجام امورات کارشناسی اقدام نماید و دستگاههای به 

 خدمات رسان نسبت به حل مشکالت اقدام نمایند.

 رمانداریف

 بنیاد مسکن

 دستگاههای خدمات رسان

 سه ماه

 دستگاه اجرایی: ورزش و جوانان

16 

بوده و عملیات باقیمانده : شامل اخذ انشعابات و محوطه سازی می  %90، دارای پیشرفت فیزیکی  هزار نفری 6ورزشگاه 

 ارجاع شده است. 99باشد. پرونده پروژه بدلیل احداث بنای بدون پروانه به کمیسیون ماده 

 روز نسبت به اعالم کد بورسی به اداره ورزش  10شرکت های آب و فاضالب، برق و گاز ظرف : پیشنهادی مصوبه

و جوانان و واریز حق انشعابات توسط اداره ورزش و جوانان ذر اسرع وقت نسبت به واگذاری انشعابات اقدام 

ی باشد لذا ورزش و نماید.با توجه به اینکه پروژه دارای نواقصاتی از قبیل درب ورودی، دیوار کشی و... م

جوانان با هماهنگی شرکت توسعه اماکن ورزشی ضمن پیگیری اخذ اعتبار از منابع ملی اقدامات الزم در 

 خصوص تکمیل نواقصات موجود انجام دهد. 

 ورزش و جوانان

شرکت های آب و فاضالب، 

 برق، گاز

 سه ماه

17 

بوده و  46غیرفعال می باشد. پیمانکار در حال اعمال ماده و  %20، پروژه دارای پیشرفت فیزیکی  سالن ورزشی طبقاتی 

 میلیارد تومان اعتبار مصوب از منابع استانی دارد. 5/3

  :ورزش و جوانان پیمانکار پروژه را تعیین تکلیف و نسبت به تغییر کاربری سالن ورزشی طبقاتی به مصوبه پیشنهادی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدداً پیمان سپاری نماید.جهت رفع نیازهای شهرستان اقدام و  با هماهنگی  

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تا پایان سال 

1400 

18 

 

: فنس کشی و چمن اجرا شده است. عملیات باقیمانده شامل: دیوارکشی محوطه، رختکن  احداث دو واحد چمن مصنوعی

 و محوطه سازی می باشد. پروژه از منابع استانی احداث شده است.

 ورزش و جوانان

شرکت های آب و فاضالب، 

 برق، گاز

 پایان سالجاری



 ورزش و جوانان پیگیری الزم درخصوص تامین اعتبار مورد نیاز و تکمیل عملیات باقیمانده : پیشنهادی مصوبه

ضمناً شرکت های خدمات رسان نسبت به واگذاری انشعابات اقدام و ورزش و جوانان مراحل  را انجام دهد.

 قانونی جهت اخذ پایان کار را طی نماید.

19 

 

جهت احداث و بهره برداری )به مدت معین( به سرمایه گذار واگذار شده است. دارای  27: پروژه براساس ماده  استخر نشاط

 می باشد. عملیات به دلیل افزایش قیمت ها و  عدم توانایی مالی سرمایه گذار متوقف شده است. %70پیشرفت فیزیکی 

  :مشارکت کننده جدید وارد شود  یی پروژه مبادرت نماید.ورزش و جوانان نسبت به تعیین تکلیف نهامصوبه پیشنهادی

 یا مدل مالی پروژه تغییر یابد.

 یک ماه ورزش و جوانان

20 

 

 تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی

  :و ورزش و جوانان اقدام  خصیصمیلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ت 200مبلغ مصوبه پیشنهادی

تعمیر و بازسازی سالن دو هزار نفری و دیوارهای سست سالن ژیمناستیک و ووشو، بازسازی اساسی میدان  نماید.

فوتبال قدیمی استادیوم شهداء و زیباسازی محوطه این استادیوم و اصالح سیستم روشنایی برخی اماکن ورزشی از 

 .اولویت برخوردار می باشد

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

اتمام تا پایان 

 1400سال 
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  :روستای دارای تناسب جمعیت  4تا زمین چمن فوتبال در  4اداره کل ورزش و جوانان نسبت به احداث مصوبه پیشنهادی

 -شکریازی-کوزه رش -زیاد و فاقد هیچگونه زیرساخت با هماهنگی فرمانداری شهرستان شامل روستاهای هفت وان

توسط ورزش و جوانان و  %50دهیاریها ) عملیات زیرسازی توسط دهیاری انجام گیرد( و  %50یالقوزآباد با مشارکت 

 تامین زمین توسط شوراهای روستا اقدام نماید.

 فرمانداری 

 ورزش و جوانان

 

اتمام تا پایان 

 1401سال 

 دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
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به اتمام رسیده است. منابع تامین اعتبار : ملی و ستاد احیای  1396آغاز و در سال  1391: پروژه از سال  شبکه آبیاری زوال و دریک

 376هکتار به بهره برداری رسیده است.  178هکتار آن اجرا شده است.  554هکتار کل مساحت پروژه است.  2000دریاچه ارومیه. 

 تار باقیمانده هیچگونه عملیاتی انجام نیافته است.هک 1450هکتار باقیمانده که باید تکمیل شود. در 

  :هکتار از اراضی را پیگیری و  376جهاد کشاورزی تامین اعتبار از منابع ملی جهت تکمیل عملیات مصوبه پیشنهادی

بخشی از تجهیزات نیز و  میلیارد تومان برآورد  8 هکتار( 376) برای اعتبار مورد نیاز پروژه را عملیاتی نماید.

 خریداری شده است.

 جهاد کشاورزی
تا آخر خرداد 

1401 

 دستگاه اجرایی: شرکت توزیع نیروی برق

23 

 

 میلیارد تومان می باشد. 2/1، پروژه دارای اعتبار مصوب به مبلغ روستای شهرستان 11جابجایی شبکه توزیع برق در 

 3میلون تومان حداکثر ظرف مدت  600سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص : پیشنهادی مصوبه 

روز  و شرکت توزیع برق نسبت به تامین باقیمانده اعتبار از محل اعتبارات داخلی خود شرکت اقدام  و نسبت 

 به اجرای عملیات اقدام نماید.

 شرکت توزیع نیروی برق

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه

24 

می باشد.  1400میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال  1/1دارای  تازه شهر –بهینه سازی برق روستاهای محور سلماس 

 تاکنون تخصیص نداشته است.

 روز اقدام و شرکت  2سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص مناسب حداکثر تا : پیشنهادی مصوبه

 توزیع برق نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید. 

 شرکت توزیع نیروی برق

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه

25 
 کیلو ولت و روشنایی شهرک صنعتی سلماس20طراحی و اجرای توسعه شبکه برق 

 پیگیری با شهرک صنعتیو  طراحی و اجرا توسط شرکت توزیع برق استان  :پیشنهادی مصوبه 

 -شرکت توزیع برق 

  شهرک صنعتی
 شش ماه
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 در خصوص پایگاههای مرزی

  شرکت توزیع میلیون تومان اقدام و  600سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص  پیشنهادی:مصوبه

   کیلومتر کابل برق به ابعاد درخواستی قبلی اقدام نماید. 2نسبت به خرید و تحویل برق استان 

 شرکت توزیع نیروی برق

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه
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با عنایت به اینکه برخی از تیرهای چوبی برق روستاهای شهرستان )از جمله روستای آغ زیارت( در اثر شرایط جوی و گذر 

 زمان پوسیده شده اند به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی 

 : تعویض شرکت توزیع برق استان ضمن بررسی اقدام الزم نسبت به  مصوبه پیشنهادی دفتر امور روستایی

   تیرهای برق فرسوده شده را معمول دارد.

 ماهشش  شرکت توزیع برق استان   

 دستگاه اجرایی: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

28 

 

 تبدیل محوطه تاریخی اهرنجان و  تبدیل آن به پارک اثر و فضای سبز شهری 

شتم  و نهم هزاره به مربوط و غرب شمال  مهم هاي محوطه از يكي كه اهرنجان تپه ست،  م.ق ه ستاي  سه  جزو و ا  تپه اين. گردد مي محسوب  آذربايجان اوليه رو

  مسكوني منازل به تبديل كه كرد اشاره آن از هايي بخش تفكيك به توان مي آنها جمله از كه شده جدي هاي آسيب دچار شهر توسعه مسير در گيري قرار بدليل

 محل به تبديل نيز تپه شددرقي سددمت. اسددت گرديده ايجاد آن در متعددي هاي برش آن اثر در كه گرفته صددور  اثر پيرامون در متعدد خاكبرداريهاي. اند شددده

  شده متعددي هاي آسيب دچار شهري  توسعه  منطقه و شهر  داخل در قرارگيري بدليل باستاني  ارزشمند  اثر اين است  گرديده ساختماني  هاي نخاله و زباله تخليه

داشته كه در صور  تمايل مديريت شهري براي ايجاد فضاي سبز       اثر جهت تبديل به پارک از سوي اين اداره كل قابليت موضوع را   حريم و عرصه  تعيين با .است 

ه باستان شناسي     با ارائه كانسپت اوليه از سوي اداره كل و با قبول سرمايه گذاري از سوي شهرداري  و تراضي مالكين خصوصي ، مراتب اخذ مجوز از پژوهشكد           

 كشور اخذ گردد. 

 

اداره  -معاونت عمرانی استانداری

کل میراث فرهنگی، صنایع 

اداره کل  -دستی و گردشگری

اداره کل منابع  -شهرسازی راه و

  طبیعی و آبخیزداری

 سه ماه



 معاونت عمرانی همکاری شهرداری، منابع طبیعی و راه و شهرسازی و با محوریت  مصوبه پیشنهادی: میراث فرهنگی با

جلسه ای پیرامون تامین زمین مورد نیاز جهت ایجاد پارک اثر در محوطه تاریخی اهرنجان و تعیین تکلیف  استانداری

 مالکین واقع در آن محدوده تشکیل داده و موضوع را  تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
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 سلماس سو ایستی گردشگری نمونه ایجاد زیرساخت های الزم برای منطقه

با توجه به اينكه آبگرم ايستي سو سلماس داراي ظرفيت بسيار زيادي براي سرمايه گذاري در تاسيسا  آبي و آب درماني در شهرستان 

نمونه گردشگري مصوب شهرستان مي باشد لزوم ايجاد زيرساخت هايي اعم از ايجاد پل در مسيل راه دسترسي  داشته و يكي از مناطق

به آبگرم  و همچنين آسفالت نمودن مسير دسترسي يكي از اولويت هاي آن به رونق رساندن آن روستا و ايجاد اشتغال پايدارروستايي           

صدور مجوز حفر چاه   شت همچنين و  سرمايه گذاري در آن       در پي خواهد دا ستا يكي از نيازهاي  شعاب آب از رو به منظور تخصيص ان

 منطقه نمونه مي باشد
 

 میلیارد  5/1سلماس مبلغ  سو ایستی گردشگری نمونه مصوبه پیشنهادی: برای ایجاد زیرساخت های الزم برای منطقه

را  تومان از اعتبارات شهرستان توسط کمیته برنامه ریزی به این پروژه انتقال یافته و میراث فرهنگی، پیگیری های الزم 

و نسبت به ارائه ریز کارهای مقرر اقدام نماید و راهداری و حمل و نقل  جهت اجرای عملیات مورد نیاز معمول نماید

 کمیل راه دسترسی اقدام نماید.جاده ای نسبت به ت

 

 فرمانداری

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

تا پایان سال 

1400 



 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی
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 احداث پایگاه مرکز جامع سالمت هفت وان

  :پزشکی نسبت به کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی پروژه  در اسرع وقت دانشگاه علوم مصوبه پیشنهادی

میلیارد تومان اعتبار می باشد که مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی  4اقدام نماید پروژه دارای 

میلیارد تومان از محل  2میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها اقدام و  2استان نسبت به تخصیص 

 ارات داخلی دانشگاه تامین گردد.اعتب

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

اتمام تا هفته 

سال  دولت

1401 
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می باشد. در حال حاضر خیرین توانایی اتمام  %40: پروژه خیرساز و دارای پیشرفت فیزیکی  مرکز جامع سالمت شکریازی

 میلیارد تومان. 6/2عملیات را ندارند. دارای اعتبار مصوب 

 دانشگاه علوم پزشکی پروژه را از خیرین تحویل و جهت ادامه عملیات پیمان سپاری نماید و : پیشنهادی مصوبه

اعتبار مصوب اقدام و مابقی مبلغ مورد نیاز توسط  %100برنامه ریزی نسبت به تخصیص سازمان مدیریت و 

 خود دانشگاه تامین گردد.

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

اتمام تا هفته 

دولت سال 

1401 
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می باشد. کل اعتبار الزم  %80پروژه خیرساز و دارای پیشرفت فیزیکی  ساختمان دیالیز بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( :

 میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد. 8/1میلیارد تومان می باشد و از محل اعتبارات استانی  8/4جهت تکمیل پروژه 

 جهت خرید تجهیزات مورد نیاز  %100میلیارد تومان اعتبار مصوب به صورت  8/1مبلغ : پیشنهادی مصوبه

میلیارد  5/1توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص و جهت تکمیل مابقی کارهای باقیمانده مبلغ 

تومان نیز مجدداً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین و تخصیص و مابقی توسط دانشگاه علوم 

 پزشکی از اعتبارات ملی تامین گردد. 

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

اتمام تا هفته 

دولت سال 

1401 
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 احداث پایگاه بهداشتی رازی داخل شهر سلماس:

  :کل هزینه مورد نیاز از   %50دانشگاه علوم پزشکی نسبت به شروع عملیات اجرایی تا سقف مصوبه پیشنهادی

توسط سازمان  %100اعتبار مورد نیاز نیز از اعتبارات استانی با تخصیص  %50منابع داخلی اقدام و بقیه 

 مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام گردد.

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

اتمام تا هفته 

دولت سال 

1401 
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 :تختخوابی شهر سلماس 260بیمارستان احداث 

  :به منظور تسریع در  56پیگیری جذب منابع مالی و ماده دانشگاه علوم پزشکی نسبت به مصوبه پیشنهادی

از محل توازن استان به مبلغ  %100عملیات اجرایی اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص 

 میلیارد تومان اقدام نماید. 10

 دانشگاه علوم پزشکی

برنامه سازمان مدیریت و 

 ریزی

اتمام تا هفته 

دولت سال 

1402 

 دستگاه اجرایی: فناوری اطالعات و ارتباطات

35 

  تامین پوشش اینترنت در نقاط روستائی:در راستای ایجاد امکان دسترسی به شبکه ملی اطالعات و 

 سایت همراه اول جهت تامین پوشش  شبکه ملی اطالعات و اینترنت  6تکنولوژی  ءارتقا: پیشنهادی مصوبه

از محل پرسرعت  در روستاهای چهریق علیا، بروشخوران، مغول، شیروانی، کله رش علیا و استون رش 

 usoاعتبارات 

اداره کل ارتباطات و 

فناوری اطالعات استان 

توسط  -آذربایجان غربی 

 اپراتور همراه اول

 اهیک م

36 

  :تامین پوشش اینترنت در نقاط روستائیراستای ایجاد امکان دسترسی به شبکه ملی اطالعات و  در

 تکنولوژی سایتهای همراه اول جهت تامین پوشش شبکه ملی اطالعات و اینترنت پر ء ارتقا: پیشنهادی مصوبه

اوربان، زیندشت، آبگرم، شیره کی،  :روستاهای .usoروستای سلماس از محل اعتبارات  8در  سرعت

 علی بالغی علیا و اشنک)آشنال( ، اجواج، هشتراک

اداره کل ارتباطات و 

فناوری اطالعات استان 

توسط  -آذربایجان غربی 

 اپراتور همراه اول

ایان خرداد پ

 1401سال 
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 : نقاط روستائی تامین پوشش اینترنت دردر راستای ایجاد امکان دسترسی به شبکه ملی اطالعات و 

 اپراتور روستائی سایت شرکت داده گستر عصر نوین ) 2راه اندازی نصب و تکمیل عملیات : پیشنهادی مصوبه 

 usoاز محل اعتبارات  ( در روستاهای سنجی و خان تختی های وب

اداره کل ارتباطات و فناوری 

اطالعات استان آذربایجان 

توسط اپراتور -غربی 

گستر  شرکت دادهروستائی  

 ) های وب( عصر نوین

پایان سال 

1401 
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 : تامین پوشش اینترنت در نقاط روستائیدر راستای ایجاد امکان دسترسی به شبکه ملی اطالعات و 

  :خانوار از شبکه ملی اطالعات و پوشش اینترنت برخوردار و بحث  20مامی روستاهای باالی تمصوبه پیشنهادی

 صورت پذیردهوشمند سازی در این خصوص 

اداره کل ارتباطات و 

فناوری اطالعات استان 

 آذربایجان غربی

پایان سال 

1401 

 دستگاه اجرایی: شرکت مخابرات

39 
 شهر سلماس  ADSLتوسعه ارتباطات و 

 شرکت مخابرات اقدامات الزم درخصوص توسعه شبکه : پیشنهادی مصوبهADSL .شرکت مخابرات شهری معمول نماید 
 تا پایان سال

1401 

40 
 تقویت پوشش آنتن دهی همراه اول 

 شرکت مخابرات نسبت به ایجاد سه سایت همراه اول در شهرستان سلماس اقدام نماید.: پیشنهادی مصوبه 
 شرکت مخابرات

 

یک سایت تا 

پایان فروردین 

1401 

دو سایت تا پایان 

 1401خرداد 

 دستگاه اجرایی: شهرک صنعتی



41 

 

 نشانیآتشخرید خودروی 

 شهرک صنعتی نسبت به خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای شهرک صنعتی سلماس  :پیشنهادی مصوبه

  از محل منابع داخلی یا ملی اقدام نماید.

های صنعتی شرکت شهرک

 استان

شش ماه اول 

 سال

42 

 

 تخصیص و واگذاری زمین برای توسعۀ شهرک صنعتی سلماس 

 صنعتی با هماهنگی منابع طبیعی در این خصوص اقدام نماید.شهرک : پیشنهادی مصوبه 

منابع طبیعی و شهرک 

 صنعتی
 سه ماه

 دستگاه اجرایی: فرهنگ و ارشاد اسالمی

43 

 

 سال از زمان بهره برداری پروژه مجتمع فرهنگی و هنری ، نیازمند تعمیر و تجهیز اساسی می باشد.  20با توجه به گذشت 

 :میلیارد ریال، جهت تعمیر، تجهیز، حفظ و  3افزایش  اعتبار مصوب  و تخصیص   به مبلغ  مصوبه پیشنهادی

 نگهداری مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان سلماس

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 یک ماه

44 

 

 در خصوص سینمای شهر سلماس: 

 :میلیارد تومانی مقرر گردید یک و سوم آخر از محل  10اعتبار مورد نیاز با توجه به  مصوبه پیشنهادی

 اعتبارات استانی، دو و سوم از منابع ملی حوزه هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه گردد.

 
 

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 شش ماه



 تجهیز مدارسدستگاه اجرایی: نوسازی، توسعه و 

45 

کالس  درس بمنظور احداث فضای آموزشی   15مدرسه کانکسی با 14به تعداد نفر 20حذف مدارس کانکسی باالی لزوم  

                                                                                     میلیارد تومان، 15به مبلغ کل  "برآورد جمعا، استاندارد جهت استفاده دانش آموزان

  مصوبه پیشنهادی: با توجه به اولویت دولت در خصوص حذف مدارس کانکسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به

ی های الزم در اسرع وقت انجام میلیارد تومان از محل محرومیت زدایی برای حذف مدارس کانکسی پیگیر 9انتقال 

 پذیرد و مابقی اعتبار در سال آتی تامین گردد.

نوسازی توسعه وتجهیز 

مدارس استان و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 سه ماه

46 

 

درصد  با توجه به نیاز منطقه به  60با پیشرفت فیزیکی حدود  کالسه  ابتدایی سیالب سلماس 12اتمام پروژه مدرسه

 مناسب                                                                                      استفاده دانش آموزان از فضای استاندارد و فضای آموزشی مذکور و

 : تومان از طرف مدیریت و برنامه ریزی جهت تکمیل  میلیارد 300/1اعتبار  %100تخصیص  مصوبه پیشنهادی

 از محل اعتبارات محرومیت زدایی تامین گردد. عملیات

نوسازی توسعه وتجهیز 

مدارس استان و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 1401شهریور 

47 

 

                                                                           شده است. 48، پیمانکار ماده  کیج هیکالسه زاو6مدرسه  لیتمام پروژه تکما

استفاده دانش آموزان از  مذکور و یآموزش یمنطقه به فضا ازیبا توجه به ن می باشد، درصد 60حدود  یکیزیف شرفتیپ

 ، استاندارد ومناسب یفضا

 زیتوسعه وتجه ینوساز

 مدارس استان 
 1401شهریور 



 جهت اتمام پروژه از اعتبارات  ازیموردن صیتخص اعتبار و نیتامنوسازی مدارس،  : پیشنهادی مصوبه

 را پیگیری نماید. یمل

48 

 

با توجه به و در مراحل پایانی می باشد.  مناسب  یکیزیف شرفتیبا پسلماس   وریشهر 17کالسه   12اتمام پروژه مدرسه

، عملیات باقیمانده شامل مناسب  استاندارد و یدانش آموزان از فضا استفاده مذکور و یآموزش یمنطقه به فضا ازین

                                                                                     محوطه سازی و دیوار کشی می باشد.

 شده و اتمام گردد نیسهم شهرستان تام ییزدا تی: از اعتبارات محرومپیشنهادی مصوبه. 

نوسازی توسعه وتجهیز 

مدارس استان و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

جهت  بهره 

تا سال  یبردار

 یآت یلیتحص

49 

 .دیسال به اتمام خواهد رس انیکالس ( که تا پا  59استاندارد )   ریغ یکالس ها هیکل یشیگرما ستمیس یستاندارد سازا

 گرددشده و اتمام  نیتام ی: از اعتبارات ملپیشنهادی مصوبه. 

 زیتوسعه وتجه ینوساز

 مدارس استان
 تا پایان سال
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 آغ زیارت-شیدان-گوالن-دریک-میناس-خان تختی-روستا(: تمر 7تامین یا اصالح انشعاب گاز مدارس)

 میرآباد -لک -روستا(: گرماویچ 3تامین یا اصالح انشعاب آب مدارس)

 زاویه جیک-تمر آباد -شیوه -چهریق -زرین دره -روستا(: حاجفان6مدارس)تامین یا اصالح انشعاب برق 

 میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریز ی از  150تامین اعتبار به مبلغ : پیشنهادی مصوبه

 میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به آموزش و پرورش به منظور کل استان 100/1محل 

اداره کل آموزش و پرورش 

سازمان مدیریت و برنامه و 

 ریزی

تا شهریور 

1401 
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میلیارد تومان اعتبار مصوب  8/2درصد،   75، دارای ردیف اعتباری استانی و پیشرفت فیزیکی کالسه چهریق 12مدرسه 

 دارد.

 از را ، توسعه و تجهیز مدارس استان موضوع تامین و تخصیص اعتبارمصوبه پیشنهادی: نوسازی 

ی پیگیری و پروژه را تکمیل نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریز

 اقدام نماید. %100پس از تامین منبع نسبت به تخصیص 

نوسازی، توسعه و 

تجهیزمدارس استان و 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 شش ماه

 دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی
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سلماس  شرفت فیزیکی     ، پروژه ندامتگاه  ست اجرا بوده و دارای پی ضر در د صیص       75در حال حا شد.  با تخ صد می با در

 میلیار ریال( برای سال آتی قابلیت بهربرداری خواهد داشت.380اعتبار متناسب و به موقع )اعتبار مورد نیاز 

امکان اخذ انشعابات  99ون ماده و طرح موضوع در کمیسیدر حال حاضر بعلت عدم صدور پروانه ساخت  :مشکل اصلی 

 امکان پذیر نیست.

 توسط شرکت های آب و  مصوبه پیشنهادی: تعیین تکلیف موضوع پروانه ساخت و  واگذاری انشعابات

 ز، ضمناً راه و شهرسازی نسبت به تکمیل و اتمام عملیات اقدام نماید.فاضالب، برق و گا

 راه و شهرسازی 

 شرکت های آب و برق و گاز
 ماهیک 
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 12مبلغ به   1400شده است. اعتبار مصوب     46و اعمال ماده بوده  در مرحله اسکلت   پروژه پایگاه امداد جاده ای سلماس 

که تخصیص انجام نشده و درصورت تخصیص کامل برای عملیات باقی مانده مناقصه برگزار خواهد       میلیارد ریال می باشد 

 میلیارد ریال می باشد(25شد) اعتبار مورد نیاز کل پروژه 

سازمان  راه و شهرسازی و

 مدیریت و برنامه ریزی
 شش ماه



  مصوبه پیشنهادی: راه و شهرسازی موضوع تامین و تخصیص اعتبار را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری

میلیارد  200/1و نسبت به تکمیل و اتمام پروژه اقدام نماید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص 

 تومان اقدام نماید.
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درصد پیشرفت  5اخیراً پیمان سپاری شده و از محل اعتبارات ملی   تسوج-پروژه پل راه آهن واقع در محور سلماس

 میلیارد ریال می باشد(.  200فیزیکی دارداما بعلت عدم تخصیص راکد  است ) اعتبار مورد نیاز

  با هماهنگی نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی، پیگیری مصوبه پیشنهادی:راه و شهرسازی

 الزم در خصوص تامین و تخصیص اعتبار جهت اجرای پروژه انجام دهد.

 راه و شهرسازی
تا پایان سال 

1401 
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باشد. در کیلومتر میلیارد تومان می  17، اعتبار مورد نیازخوی –ارومیه  4و  3پروژه پل راه آهن قره تپه، اتصال قطعات 

 به اتمام رسیده است. 1399خوی واقع شده و مطالعات طرح در سال -جاده سلماس 17

  و اقدامات الزم در خصوص  پیمان سپاریمصوبه پیشنهادی: راه و شهرسازی احداث پل راه آهن قره تپه را

 جاده ارومیه به خوی را معمول نماید. 4و  3اتصال قطعات 

 راه و شهرسازی
پروژه تا اتمام 

 1401پایان 
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کیلومتر می باشد. جزء محل  2. طول این مسیر بهسازی و تعریض خروجی روستای مغانجوق تا ابتدای تقاطع غیرهمسطح

 های حادثه خیز است.

  :پروژه از راهداری به راه و شهرسازی انتقال یابد و راه شهرسازی پروژه را در قالب ساماندهی  مصوبه پیشنهادی

 شهر سلماس عملیاتی نماید.ورودی 

 راه و شهرسازی

راهداری و حمل نقل جاده 

 ای

 شش ماه
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با توجه به اینکه آرامستان جدید شهر سلماس در مسیر جاده اصلی سلماس قرار گرفته و تردد اهالی و ترافیک مشکالت 

همسطح موجود همینطور سهولت در عدیده ای ایجاد نموده همینطور کاهش و حذف تصادفات و نقطه حادثه خیزی تقاطع 

 تردد بصورت ایمن و سریع و راحت :

  مصوبه پیشنهادی دفتر امور شهری :  مطالعات اولیه زیر گذر تقاطع غیر همسطح توسط راه و شهرسازی  انجام واز محل

 اجرا گردد    23اعتبارات ماده 

 

 ماه 3 راه و شهرسازی 
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توجه به  افزایش محدوده قانونی شهر و اصالح کاربریها موجود ، همینطور بروز رسانی طرح تفصیلی شهر جهت تطبیق نیازهای واقعی 

ساله مقرر در ضوابط و اتمام  10برابر طرح های توسعه شهری و با عنایت به الزام قانونی بهنگام سازی طرح تفصیلی شهر با اتمام بازه 

 موجود شهر تازه شهر دوره طرح تفصیلی 

  مصوبه پیشنهادی دفتر امور شهری طرح تفصیلی شهر تازه شهر با تامین اعتبار از منابع استانی بازنگری ، اصالح و بهنگام

 .سازی گردد  

 
 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی  وراه و شهرسازی
 ماه3

 دستگاه اجرایی: راهداری و حمل و نقل جاده ای
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کیلومتر اجرا شده  5کیلومتر حدود  11طول محور  گرماویچ و شناتاالن، –اسبشه  –کهریز  –بهسازی و آسفالت سه راهی ماته خرپه 

میلیارد تومان  5/4درصد می باشد. از محل اعتبارات محرومیت زدایی مبلغ  50کیلومتر باقیمانده است. دارای پیشرفت فیزیکی  6و 

 اعتبار مصوب دارد.

 پیشنهادی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص مناسب را به پروژه ابالغ و اداره کل راهداری عملیات اجرایی را تا  مصوبه

 به اتمام برساند. 1401پایان شهریور 

راهداری و حمل نقل جاده 

ای و سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

تا پایان 

 1401شهریور 
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 4کیلومتر آن بصورت امانی زیرسازی شده است.  6کیلومتر می باشد.  10طول کل مسیر  دلزیبهسازی و آسفالت ادامه داراب و 

میلیارد تومان بوده و پیمان سپاری شده  3/3درصد می باشد. دارای اعتبار مصوب  50کیلومتر باقیمانده دارای پیشرفت فیزیکی 

 است.

  عملیات را  1401داده و راهداری و حمل و نقل جاده ای تا پایان مصوبه پیشنهادی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص مناسب

 به اتمام برساند.

راهداری و حمل نقل جاده ای 

و سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401تا پایان 
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  اخیان -همت آباد –خورخورا کیلومتر با راه آسفالته اصلی فاصله دارند. روستاهای  2که زیر  آسفالت راههای روستایی آنتنی-1-48

 میلیارد تومان .  4با اعتبار مورد نیاز 

 کیلومتر که زیرسازی آن انجام یافته و آسفالت ریزی باقیمانده است. 5/3آسفالت راه روستایی چوبانلو -2-48

  پیگیری و پروژه های مصوبه پیشنهادی: راهداری و حمل و نقل جاده ای موضوع تامین اعتبار را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 فوق را عملیاتی نماید.

 

 

راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تا پایان 

 1401شهریور 
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، تیرگذاری انجام یافته است  پل شهید ورمزیاری -2سه راهی روستای سیالب تا پل مغانجوق  -1تامین روشنایی 

 عملیات باقیمانده : تامین کابل و ترانس

  میلیون تومان اعتبار از طریق مدیریت و برنامه ریزی تخصیص یابد و راهداری و حمل و  500مصوبه پیشنهادی: مبلغ

 نقل و جاده ای عملیاتی شدن پروژه را  معمول نماید.

راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

 

 شش ماه
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 خط کشی محورهای مواصالتی

  :راهداری و حمل و نقل و جاده ای ضمن پیگیری اعتبار مورد نیاز  از منابع ملی با مصوبه پیشنهادی

مبلغ یک میلیارد تومان  اولویت بندی نسبت به خط کشی محورهای ارتباطی شهرستان اقدام نماید و

 خواهد شد.ص و عملیات به صورت امانی اجرا یصتخاز منابع استانی 

 

راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
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میدان دواب شهر سلماس از میادین بزرگ فروش دام در راستای  ایجاد اشتغال اهالی ، توسعه و ساماندهی آن بصورت مدرن و صنعتی 

 در جهت حمایت از منافع و اشتغال دامداران منطقه سلماس : 

  : توسعه میدان دواب هکتار زمین جهت ساماندهی و  17منابع طبیعی به واگذاری  مصوبه پیشنهادی دفتر امور شهری

  طبق ضوابط و مستند سازی و طی مراحل قانونی اقدام نماید.سلماس 

 
 
 

اداره کل منابع طبیعی 

 استان 
 ماه3

 دفتر امور روستایی و شوراها:
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جوانان روستاهای  معظم رهبری( و  نظر به تقاضای  با توجه به وجود سالن چند منظوره در روستای چهریق )اهدائی مقام

 ،همجواربرای انجام فعالیتهای ورزشی ، به دلیل نبود سیستیم گرمایش در سالن

  میلیون تومان از محل اعتبارات  70مصوبه پیشنهادی دفتر امور روستایی : دفتر امور روستایی و شوراها مبلغ

 برای نصب و راه اندازی سیستیم گرمایشی سالن مذکور به حساب دهیاری واریز نماید.     58ماده 

 

دفتر امور روستایی و 

 شوراهای استانداری  
 ماه سه

 :شهرداری
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 شهرداری سلماس در خصوص

 میلیارد تومان کمک بالعوض به  1سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص :  مصوبه پیشنهادی

    شهرداری سلماس اقدام نماید.

 

 شهرداری سلماس

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 یک ماه
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 تازه شهردر خصوص شهرداری 

 میلیون تومان کمک بالعوض  500برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص سازمان مدیریت و :  مصوبه پیشنهادی

    به شهرداری تازه شهر اقدام نماید.

 

 شهرداری تازه شهر

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 یک ماه

68 
 حوزه علمیهدر خصوص 

 شهرداری سلماس نسبت به خرید زمین اطراف حوزه علمیه اقدام نماید.:  مصوبه پیشنهادی    
 سه ماه شهرداری سلماس
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 هکتار  50دفتر امور شهری نسبت به ارائه تسهیالت ارزان قیمت وزارت کشور در مورد :  مصوبه پیشنهادی

  زمین منطقه ویژه اقتصادی به شهرداری سلماس پیگیری های الزم را انجام نماید.

 

 دفتر امور شهری
تا پایان سال 

1400 
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 ماسه و آسفالت تازه شهرکارخانه شن و در خصوص 

 دفتر بازرسی نسبت به بررسی موضوع و ارائه گزارش اقدام نماید.:  مصوبه پیشنهادی    

 

 یک ماه دفتر بازرسی

71 

 تجهیز و تعمیر مساجددر خصوص 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص  اعتبار مناسب جهت تجهیز و تعمیر :  مصوبه پیشنهادی

    شهرستان سلماس اقدام نماید. مساجد

 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی
 یک ماه
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص  اعتبار مناسب با هماهنگی اداره :  مصوبه پیشنهادی

    اقدام نماید. 58کل امور روستایی به دهیاری روستای قصریک از محل ماده 

 

 روستاییاداره کل امور 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 یک ماه

 

 



 سفر استاندارآذربایجان غربی به شهرستان سلماس اقتصادی مصوبات حوزه

 متن مصوبه ردیف
دستگاه اجرایی 

 مرتبط
 مهلت اقدام
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رأسی: این طرح عالوه بر گاوداری دارای صنایع لبنی، زنجیره گوشت و چرم سازی می  5000طرح گاوداری سیمینتال دو منظوره  -1

هکتاراجرا خواهد  50باشد و توسط شرکت زرین دام پایدار تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام ) ره ( در زمینی به مساحت 

نفر  300میلیارد ریال بوده و درصورت تکمیل و راه اندازی برای  10،000برای اجرای طرح  شد. سرمایه گذاری پیش بینی شده

هکتار زمین مورد  50اشتغال ایجاد خواهد شد.در حال حاضر اقداماتی از جمله اخذ موافقت اصولی و موافقت بهداشتی ، تخصیص 

حله اخذ پروانه بهره برداری چاه می باشد. درخواست نیاز و تحویل و تحول محل حفر چاه صورت گرفته و در حال حاضر در مر

تخصیص اراضی جهت و  پرداخت تسهیالتو  تسریع در صدور پروانه حفر چاهمجری طرح از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

 می باشد.کشت علوفه خارج از حوزه دریاچه ارومیه 

هکتار  50آبخیزداری ضمن تسریع در واگذاری شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و  مصوب 

رأسی ستاد اجرای فرمان امام ) ره ( ، در  5000زمین  تخصیص یافته برای اجرای طرح گاوداری سیمینتال 

خصوص تخصیص و واگذاری زمین برای کشت علوفه خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه ) با شناسایی اداره 

 کل منابع طبیعی( اقدام نماید.

رأسی مولد: سرمایه گذار این طرح آقای هادی نژاد در نظر دارد به منظور  2500طرح گوسفندداشتی و اصالح نژاد  -2

اصالح نژاد دام و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و هدایت گوسفندداری رمه گردانی به صنعتی و افزایش 

هکتار اقدام نموده  5.3ارد ریال در زمینی به مساحت میلی 500درآمد روستائیان نسبت به سرمایه گذاری بالغ بر 

نفر را در این طرح ایجاد نماید. در ارتباط با این طرح تا کنون موافقتهای اصولی و بهداشتی  15و اشتغالی بالغ بر 

صادر و کمیته اهلیت سنجی نیز برگزار و براساس اعالم و اظهار دستگاه متولی ) جهاد کشاورزی ( اهلیت سنجی 

 اداره کل منابع طبیعی 

مدیریت امور اراضی 

 جهاد کشاورزی استان

 ماه 3



ورت گرفته است. زمین مورد نیاز برای اجرای طرح در شهرستان سلماس با همکاری دستگاه متولی شناسایی و ص

جهت تخصیص به منابع طبیعی معرفی شده و در مرحله بررسی در منابع طبیعی جهت تخصیص می باشد. 

زمین توسط اداره کل درخواست مجری طرح از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تسریع در اقدامات تخصیص 

 منابع طبیعی می باشد.

رأسی آقای هادی  2500گوسفند داری اصالح نژاد مورد نیاز جهت اجرای طرح زمین  تخصیصدر رابطه با شد  مصوب  

مقرر شد اداره کل منابع و با توجه به مخالفت کمیته استانی با تخصیص زمین مورد نظر  هکتار 3/5نژاد به مساحت 

 موضوع درخواست زمین طرح را مجدداً بررسی با نظر مساعد اقدام نماید.داری طبیعی و آبخیز

رأسی مولد:  :  سرمایه گذار اصلی طرح شرکت بهدیس گزین بوده و در نظر دارد در  50،000گوسفندداری صنعتی  -3

ال زایی معادل میلیارد ریال نسبت به اجرای طرح و اشتغ 5000هکتار با سرمایه ای بالغ بر  107زمینی به مساحت 

نفر اقدام نماید. در ارتباط با این طرح تاکنون موافقت اصولی و بهداشتی صادر گردیده و کمیته اهلیت سنجی  285

نیز براساس اظهار دستگاه متولی، نظر خود را اعالم نموده است. درخواست مجری طرح از کارگروه تسهیل و رفع 

 زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح می باشد.موانع تولید مساعدت منابع طبیعی در تخصیص 

رأسی شرکت بهدیس  50000گوسفندداری صنعتی  مورد نیاز جهت اجرای طرحزمین  تخصیصدر رابطه با شد  مصوب  

موضوع تخصیص زمین را با نظر مساعد هکتار مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  107گزین به مساحت 

 اقدام و تسریع نماید.

 رأس: 5000رأس به  2000واست افزایش ظرفیت واحد گاوداری شرکت پگاه از درخ -4

اقدام الزم از سوی منابع طبیعی و امور اراضی با ارائه اسناد الزم از سوی متقاضی به امور اراضی برای شد  مصوب 

 هکتار زمین توسعه واحد انجام و در اسرع وقت نهایی گردد. 30اتمام فرآیند واگذاری 



 اهالی منطقه لکستان در ارتباط با تداخالت زمینهای منابع طبیعی و زمینهای زراعی آن منطقه.مشکالت  -5

پالک از  17با توجه به درخواست جمعی از اهالی روستای لکستان در ارتباط با مغایرتهایی که در تعداد شد  مصوب 

مقرر گردید با توجه به تأیید موضوع ایجاد شده بود  1398زمینهای منطقه در مصوبات کمیسیون رفع تداخالت سال 

توسط اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان رئیس 

کمیسیون رفع تداخالت مجوز رسیدگی مجدد توسط دبیرخانه مذکور از ستاد مرکزی رفع تداخالت اخذ و برابر مقررات 

 خاص مجدداً رسیدگی گردد.با رعایت حقوق قانونی اش
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مترمربع در حال اجرا می  2000طرح بسته بندی عسل: این طرح توسط آقای ناصر صمدی در زمینی به مساحت  -1

میلیارد  200هزار دالر برای واردات دستگاه و  800میلیارد ریال )  400باشد حجم سرمایه گذاری برای اجرای طرح 

تن عسل در سال می باشد. درحال  1000بندی ریال برای تأسیسات زیر بنایی ( خواهد بود. ظرفیت کارخانه بسته 

حاضر موافقت اصولی و بهداشتی اخذ شده و در کمیته اهلیت سنجی استان نیز بررسی و اهلیت متقاضی تأیید 

گردیده است. جواز تأسیس طرح صادر گردیده و از محل اعتبارات اشتغال پایدار در سامانه کارا ثبت شده و پس 

هرستان جهت تأیید نهایی به کمیته فنی استان ارسال شده و لیکن به دلیل اتمام اعتبارات از تأیید در کمیته فنی ش

همچنان راکد باقی مانده است. درخواست مجری طرح از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت تسهیالت و 

 بستر سازی برای واردات دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز می باشد. 

عنایت به اینکه درخواست مبلغ مورد نیاز برای تکمیل طرح بسته بندی عسل در جهاد کشاورزی استان با  شد مصوب 

 18بررسی و مورد تأیید قرار گرفته لذا مقرر شد جهاد کشاورزی در اولین فرصت طرح را به دبیرخانه بند الف تبصره 

 م را اتخاذ و به مبادی ذیربط ابالغ نماید.پارائه و آن دبیرخانه در اولین جلسه موضوع را بررسی و تصمیمات الز

 بانك كشاورزي

 صنعت، معدن و تجار 

 شركت توزيع برق استان

 ماه 3



شرکت به مدیریت آقای جعفری کارخانه تولید پیچ و مهره را احداث نموده و در         -2 سلماس: این  سون  شرکت ایل 

شین آالت و        شتن ما سائل مربوط به تولید داخل دا شد و در ارتباط با م شین آالت مورد نیاز می با حال واردات ما

 مصوب گردید: آنها با سازمان صمت مشکل دارد.ثبت سفارش جهت ورود 

شرکت را از انجمن            -1 ساخت داخل کوره وارداتی  ستعالم  سخ عدم ا ساعدت الزم برای دریافت پا صمت م سازمان 

 مربوطه بعمل آورد

کیلوواتی مورد نیاز سرمایه گذار مقرر شد شرکت توزیع  200با عنایت به تقاضای متقاضی مبنی بر اخذ انشعاب برق  -2

 ق استان در اسرع وقت نسبت به اعطای انشعاب مورد نیاز شرکت ایل سور اقدام نماید.بر
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هکتار و حجم سرمایه گذاری بالغ بر  1جدید شهرستان: شرکت آلتین دام غرب سلماس در زمینی به مساحت  کشتارگاه

میلیارد ریال و با توجه به عدم وجود کشتارگاه مناسب در شهرستان اقدام به اجرای طرح نموده است. با اجرای این  335

ال ایجاد شده و در زمینه ارتقاء کیفیت گوشت مصرفی گام نفر اشتغ 30تن تولید گوشت برای  4000طرح با ظرفیت ساالنه 

های مؤثری برداشته خواهد شد. درخواست مجریان طرح از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پرداخت تسهیالت مورد 

 نیاز برای تکمیل و راه اندازی طرح می باشد.

با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط دو نفر از فعالین صنعت دامداری در جهت ایجاد واحد کشتارگاه  شد مصوب 

بانک کشاورزی تقاضای مقرر گردید مدرن در شهرستان سلماس در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای شهرستان 

 ارکان خود در تهران ارسال و پیگیری نماید.شرکت آلتین دام غرب را با نظر مساعد برای تأیید طرح توجیهی به 
 
 

 

 جهاد كشاورزي

 بانك كشاورزي
 ماه 1
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صادرات       سلماس به عاملیت بانک  سورت  سردخانه آذر  شکالت  ستان       م شهر سردخانه های  سردخانه از مجهزترین  : این 

است در حال حاضر راکد می باشد    بوده و به دلیل دو بار آتش سوزی و مشکالتی که فی مابین سهامداران آن بوجود آمده    

و فقط بخش کوچکی از ساختمان قدیمی آن و با ظرفیت کم در حال بهره برداری می باشد. در سفر تیم بررسی مشکالت      

شکالت پیش آمده           سائل و م سی گردید و با توجه به م شکالت مرتبط برر سردخانه مالقات و م ستان با مدیریت این  شهر

 مجموعه با مدیریت فعلی قادر به فعالیت نخواهد بود.چنین بنظر می رسد که این 

 بانک صادرات:شد  مصوب 

 نسبت به عدول از اجراییه صادره اقدام نماید -1

ضی و دبیرخانه          -2 سبه و به متقا شورای پول و اعتبار و ابالغیه بانک مرکزی محا صوبات  ساس م شرکت را برا بدهی 

 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعالم نماید.

مانده بدهی شرکت پس از کسر مبلغ پرداختی متقاضی به بانک و مبلغ خسارت قابل وصول از شرکت بیمه توسط  -3

بانک ) براساس مقررات مربوط به بیمه می بایست نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام نماید ( محاسبه و با 

 هماهنگی متقاضی تعیین تکلیف شود.

 

 
 
 
 

 

 ماه 3 بانك صادرا 
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به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و    1382مشکالت منطقه ویژه اقتصادی: منطقه ویژه سلماس در اردیبهشت سال      

نیز عملیات اجرایی آن به شهرداری    1390به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. در اوایل دهه       1389در دی ماه 

ی اخیر در این باره انجام نشده است. منطقه ویژه سلماس  سلماس محول شد که با این وجود اقدام عملی خاصی طی سالها

ست . این منطقه       صوب هیأت دولت و مجلس در آذربایجان غربی ا ستین منطقه م ساحت دارد که   260، نخ  120هکتار م

ساختها آماده شده و عالوه بر فنس کشی    120هکتار از این  50هکتار آن آماده سرمایه گذاری شده است. در     ،  هکتار زیر 

جدول گذاری، تیرگذاری برق، آبرسانی و گازرسانی صورت گرفته است. به منظور ارائه خدمات به سرمایه گذاران ساخت         

 ساختمان گمرک و منطقه ویژه اقتصادی ضروری می باشد که نیاز به تخصیص اعتبار دارد.    

 : مصوب شد 

اجرای زیر ساختهای منطقه ویژه اقتصادی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کل مبلغ مصوب جهت    شد   مصوب  -1

 سلماس را تخصیص داده و شهرداری سلماس موظف گردید کل مبلغ تخصیص یافته را هزینه نماید.

شرکت شهرکهای صنعتی استان پیرو مذاکره مقام عالی استان با مدیرعامل محترم سازمان صنایع کوچک شد مصوب  -2

 پروژه منطقه ویژه اقتصادی سلماس اقدام نماید.و شهرکهای صنعتی کشور نسبت به اجرای 

 شهرداري سلماس

سلزمان مديريت و برنامه 

 ريزي 

شركت شهرک هاي 

 صنعتي 
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