
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400بهمن ماه  9



  شهرستان سردشت به سفر استاندار آذربایجان غربی  مصوباتاقدامات  

بند 

 مصوبه
 مهلت اقدام دستگاه اجرایی مرتبط متن مصوبه
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جاری مبلغ یک میلیارد تومان  می باشد. در سال %50مجتمع اداری وزینه سردشت : این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی 

 .با تخصیص صد در صد انجام شوداعتبار 

  راه و شهرسازی  سپس ط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راه و شهر سازی انجام ،سابتدا برآورد مشترک ریالی تو: مصوب شد

 مین اعتبار نماید.نسبت به پیمان سپاری جهت ادامه عملیات اجرایی اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا

 راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 پایان سال

نتیجه 

 اقدام

اری مناقصه جدید و پیمان سپاری و اتمام زشرایط عمومی پیمان از طرف شورای فنی استان به پیمانکار پروژه، اعتبار مورد نیاز جهت برگ 46با عنایت به اعمال ماده  :راه و شهرسازی

 ر حال سیر مصوبهد ود مبلغ صد میلیارد ریال میباشد که می بایست سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص اعتباری الزم را انجام دهد . حدبر اساس برآورد ریالی پروژه، 
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است. دارای ردیف  تخریبی اعالم شده و هم اکنون تخلیه گردیده 1397در سال سردشت : این کتابخانه  یکتابخانه ابن سینا

 اعتباری استانی برای تخریب و بازسازی می باشد.

  :اقدام و  بهسازی و مرمتراه و شهرسازی نسبت به مطالعات  ،حسب بازدید میدانی بعمل آمده مصوب شد

 و بهسازی تغییر یابد. مرمتدرصورت تجدیدنظر پیرامون تخریب ، عنوان پروژه به 
 

 راه و شهرسازی

 لیف ین تکروز تعی 10

شش ماه در صورت 

 مرمت

نتیجه 

 اقدام

راه و شهرسازی: جهت تصمیم گیری نهایی در این خصوص تیمی متشکل از کارشناسان متخصص راه و شهرسازی در 12 بهمن ماه 1400 در محل پروژه 

 حاضر و تصمیم نهایی به اطالع عموم مردم خواهد رسید . 
 ر حال سیر مصوبهد
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پیشرفت فیزیکی می باشد. بازدید میدانی بعمل آمد متاسفانه  %97پروژه دارای  سالن یادمان مصدومان شیمیایی سردشت :

پروژه بخشی از ساختمان اعم از سقف و دیوارها در حال تخریب می باشد.  بهره برداری بدلیل عدم مشخص بودن متولی

 قرار گرفته است.برخی از اقالم و تاسیسات نیز مورد سرقت 

  : دفتر بازرسی استانداری نسبت به بررسی علل عدم نگهداری ساختمان توسط فرهنگ و ارشاد 1مصوب شد )

 اسالمی اقدام و با متخلفین برخورد نماید .

  2  توسط فرهنگ و ارشاد اسالمی  پروژه اقدام و مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص اعتبار( سازمان

 تکمیل گردد . 

 اه و شهرسازیر

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 دفتر بازرسی استانداری

 دوهفته تعیین تکلیف 

آغاز بهره برداری تا 

 پایان سال 



نتیجه 

 اقدام 

درصدی تحویل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  100با تشکلیل کمسیون رفع نقص با پیشرفت فیزیکی  96سال  آذرماهپروژه یاد شده در  راه و شهرسازی:

اعمال از سوی شهداری مربوطه مورد یمانکار محوطه سازی و دیوار محوطه پ ،محوطه سازی پروژه مذکور به علت داشتن معارض همچنین گردیده است و

 که می بایست دفتر بازرسی استانداری سریعا به موضوع ورود کند .  گردیده است 48ماده 

 ر حال سیر مصوبه د
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 –داود آباد  –اجرای طرح هادی در روستاهای : باریکائی روستای شهرستان طرح هادی اجرا شده است. 37تاکنون در 

 می باشند. دیواالن که دارای ردیف اعتباری استانی

  مصوب شد : برای رسیدن سردشت به میانگین استان ، بنیاد مسکن مطالعه و اقدام الزم را در تهیه طرحهای هادی انجام

 توسط بنیاد مسکن و در صورت نیاز از سوی استان هم اعتبار تامین خواهد شد(دهد . )پیگیری از اعتبارات ملی 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 بنیاد مسکن

 یک هفته

نتیجه 

 اقدام

در راستای اجرای طرح هادی روستا های شهرستان سردشت به هر تعداد که در کمیته برنامه ریزی شهرستان الویت بندی و نسبت به              بنیاد مسکن انقالب اسالمی:  

 ت تخصیصی به همین منوال عمل نموده است. داشته و تا کنون نیز با جذب کامل اعتبارااعالم  تصویب و تامین اعتبار آن اقدام گردد، آمادگی خود را 

ا های پر جمعیت آن شهرستان بوده در حال اجرا می باششد که برای آغاز       روستای شهرستان سردشت که به لحاظ جمعیت و خانوار از جمله روست        37طرح هادی در 

 طرح در سه روستای ذکر شده در حال پیگیری منابع اعتباری مباشد .

 حال سیر مصوبه رد
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 ملک آباد -5شندره  -4بیلوش  -3دوله گرم  -2اسالم آباد  -1ایمن سازی روستاها و احداث دیوار ساحلی در روستاهای : 

  : پس از برآورد ریالی توسط بنیاد مسکن، پیگیری الزم جهت تامین اعتبار از محل منابع مصوب شد

 آغاز گردد. 1401معمول و در صورت تامین اعتبار عملیات اجرایی در سال ،ملی و مدیریت بحران استانی

 1401تا پایان سال  بنیاد مسکن

نتیجه 

 اقدام

به منظور ایمن سازی و احدث دیوار ساحلی در روستا های اسالم آباد، دوله گرم، بیطوش، شندره و ملک        د انجام یافتهطی برآور بنیاد مسکن انقالب اسالمی:  
ن بنیاد آمادگی از هر منبعی در اختیار بنیاد قرار گیرد، آچنانچه اعتبار مذکور برای روستا های فوق الذکر   میباشد. مورد نیاز میلیارد ریال  200آباد اعتباری بالغ بر 

 اعالم میدارد. برای اجرای طرح مد نظر خود را 

 در حال سیر مصوبه

35 

 

  مصوب شد : تولیت بهره برداری از سد سردشت از شرکت منابع آب و نیروی ایران به شرکت آب منطقه ای

 استان انتقال یابد.

 

شرکت منابع آب و نیروی 

 ایران و شرکت آب منطقه ای
 یک ماه

نتیجه 

 اقدام

 در دیدار اخیر استاندار محترم با وزیر نیرو تولیت بهره برداری به شرکت آب منطقه ای واگذار گردیده است  :نشرکت آب منطقه ای استا
 انجام یافته است 
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به لحاظ طولی آسفالت هستند. از محل اعتبارات آسفالت راههای روستایی  شهرستان از راههای روستایی %42در حال حاضر 

 میلیارد تومان اعتبار ابالغ شده است. 25

 کیلومتر روکش  اقدام و  48و نقل جاده ای نسبت به تعیین پیمانکار و اجرای  : راهداری و حمل مصوب شد

 درصد را منظور نماید. 50سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص باالی 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 تا پایان شهریور 

 1401سال 

نتیجه 

 اقدام

 میلیارد 250 روستایی  راههای آسفالت  اعتبارات محل از که روستایی  راه روکش کیلومتر 48 اجرای و پیمانکار تعیین خصوص  در ی:راهداری و حمل و نقل جاده ا

ست  شده  ابالغ ریال صوبه  گرفتن نظر در با ا صیص  م صد  50 باالی تخ ستان  ریزی برنامه و مدیریت سازمان  سوی  از در سط  ا  می پیگیری و اجراء حال در کل اداره آن تو

 . باشد

 در حال سیر مصوبه
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 روستایی محسوب می شود.بوکان : این محور به لحاظ درجه بندی جاده  –ارتقای جاده سردشت 

 جهت: به منظور ارتقای محور به جاده فرعی، راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدامات الزم  مصوب شد 

 عملیاتی نمودن پروژه معمول نماید.و  50/50استانی به صورت  ایجاد ردیف اعتباری از محل منابع ملی و

 

 

راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

شت   محور ارتقاء منظور به راهداری و حمل و نقل جاده ای: ستان  و ملی منابع محل از اعتباری ردیف شد  مقرر فرعی جاده به بوکان -سرد  که گردد تامین 50-50 صورت  به یا

 به نیاز مورد قیر و اعتبار افزایش درخواست  راهداری سازمان  فرعی و روستایی  راههای نگهداری و ساخت  محترم معاون به  08/09/1400 مورخ 43599/57 شماره  نامه طی کل اداره آن
ست  نموده ریال میلیون 350000 تقریبی میزان صوبه  به عنایت با لذا ا ست  می کورمذ م صف  بای  مجموع در که گردد تامین سازمان مدیریت و برنامه ریزی   طریق از ، شده  برآورد مبلغ ن
 گردیده تامین استان  ریزی برنامه و مدیریت محترم سازمان  طریق از( استانی  اعتبارات کشوری  امکانات از متوازن استفاده  قانون و روستایی  راههای)   محل از ریال میلیون 66368 مبلغ
 . است شده اقدام  02/11/1400 مورخه 55495/57 شماره نامه طی ریال میلیون 108632   میزان به مذکور اعتبارات افزایش الذ ، است

 مصوبه سیر حال رد
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 6با اعتبار مورد نیاز به مبلغ کیلومتر  4)ره( بطول  خمینی شهر سردشت تا بیمارستان امام حدفاصل  تامین روشنایی

 :میلیارد تومان

 راهداری و حمل و نقل جاده ای ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی  ب شدمصو :

ق در این زمینه شهرستان ضمن پیگیری تامین اعتبار مورد نیاز از منابع استانی با هماهنگی شرکت توزیع بر

 اقدام نماید

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 شرکت توزیع برق

 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

شنایی  تامین خصوص  در راهداری و حمل و نقل جاده ای: صل  رو ستان   حدفا شت   شهر ستان  تا سرد  را کامل همکاری آمادگی کل ادارهآن  کیلومتر 4 طول به خمینی امام بیمار

شنایی  اجرای همچنین و اعتبار پیگیری جهت صل  کیلومتر 4 طول به رو شت    شهر  حدفا ستان  تا سرد جهت اجرا و  همچنین. دارد را برق نیروی توزیع شرکت  با(  ره)  خمینی امام بیمار

 است.مان مدیریت و برنامه ریزی استان شده میلیارد ریالی از سوی ساز 60خواستار تامیت اعتبار  05/11/1400مورخ  56167/57اتمام طرح مد نظر طی نامه شماره 

 مصوبه سیر حال در



مکاتبه صورت  30/10/1400مورخ  1200/66200/1400جهت تبادل موافق نامه و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره  ق:شرکت توزیع بر

 .گرفته است
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کیلومتر می  8 طول کل مسیرکیلومتر ، شایان ذکر است  6اجرای روکش آسفالتی مسیر دسترسی به آبشار شلماش بطول 

 کیلومتر آن قبالً اجرا شده است. 2باشد که 

 فرمانداری در کمیته برنامه ریزی شهرستان نسبت به جابه جایی اعتبار از سایر پروژه ها اقدام و  مصوب شد :

 راهداری و حمل و نقل جاده ای پیگیری الزم را جهت اجرای پروژه معمول نماید.

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 نداریفرما
 سه ماه

 نتیجه

 اقدام

سفالت  روکش اجرای خصوص  در راهداری و حمل و نقل جاده ای: سیر  آ سی   م ستر شار  به د  از  30/10/1400 مورخه 55234/57 شماره  نامه طی کیلومتر 6 طول به شلماش  آب

 . است شده دسترسی مسیر آسفالتی روکش اجرای جهت اعتبار جابجایی درخواست سردشت شهرستان محترم فرمانداری
 مصوبه سیر حال رد
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 نقطه شهرستان : 2اصالح نقاط حادثه خیز در 

  : به منظور ارتقای ایمنی گردنه زمزیران نسبت به تعمیر و  راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب شد

 ی گردد.برقراری سیستم روشنایی گردنه مذکور مبادرت نموده و روشنایی زمزیران در دو فاز اجرای

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 فرمانداری

اتمام عملیات تا پایان 

 1401سال 

 نتیجه

 اقدام

 مبلغ به   11/08/1400 مرخه  37884/57 و 17/08/0014 مورخه  39006/57 و 01/09/1400 مورخه  42167/57 های  شمممماره  های  نامه   طی راهداری و حمل و نقل جاده ای:    

 در کل اداره آن توسط  نیز اکنون هم و است  شده  پیمانکار انتخاب جهت مناقصه  برگزاری صدور  درخواست  کشور  ای جاده و نقل و حمل و راهداری محترم سازمان  از ریال میلیارد 200

میلیارد ریالی از سموی سمازمان مدیریت و    50خواسمتار تامیت اعتبار   05/11/1400مورخ  56166/57رح مد نظر طی نامه شمماره  جهت اجرا و اتمام طهمچنین  . باشمد  می پیگیری حال

 برنامه ریزی استان گردیده است.

 مصوبه سیر حال رد

55 

 

 تعمیر و تجهیز ماشین آالت راهداری :

  اعتبار مصوب اقدام و راهداری و  درصدی 100مصوب شد:سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص

 حمل و نقل جاده ای نیز پیگیری نماید.

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

 

 سه ماه

 

 



 نتیجه

 اقدام

 تا بوده شهرستان   راهداری آالت ماشین  تجهیز و تعمیر اراعتب درصدی  100 تخصیص  منتظر راهداری آالت ماشین  تجهیز و تعمیر خصوص  در راهداری و حمل و نقل جاده ای:

   . نماید اقدام موضوع تکمیل به نسبت وقت اسرع در بتواند
 مصوبه سیر حال در
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 را از کیلومتر  10و پارسیان تا نوآباد به طول  و نقل جاده ای مسیر روستای ولیو مصوب شد: راهداری و حمل

 زمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبار نماید.محل اعتبارات استانی انجام و سا

 راهداری و حمل نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401تا پایان 

 نتیجه

 اقدام

 احداث  جهت ریال میلیون 022500 مبلغ تامین آن اداره کل خواستار کیلومتر 10 طول به نوآباد تا پارسیان و ولیو روستایی محور خصوص در راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 .است نموده استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان از 02/11/1400 مورخه55495/57 شماره نامه طی کیلومتر 10 بطول نوآباد تا پارستان – ولیو مسیر
 مصوبه سیر حال در
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 کیلومتر 5/1آسفالت مسیر روستای جبرند تا نالس به طول 

     ضم سازمان مدیریت  شد:  صوب  صوب)     م صدی اعتبار م صدر صیص  میلیون تومان(، اقدام الزم در  500ن تخ

   میلیارد تومان برای سال آتی معمول و راهداری و حمل و نقل جاده ای 5/1خصوص افزایش اعتبار به مبلغ 

 نسبت به اتمام عملیات آسفالت ریزی محور مذکور مبادرت نماید. 1401اردیبهشت ماه تا پایان 

 نقل جاده ایراهداری و حمل 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

تا پایان اردیبهشت ماه 

1401 

 نتیجه

 اقدام

 مرحله در مذکور پروژه اینکه به باتوجه و گردیده اعتبار تامین ریال میلیون5000 که کیلومتر 1.5 بطول ناالس تا جبرند روستایی محور آسفالت راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 مورخه  55495/57 شماره نامه طی استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان طریق از آتی سال برای تومان میلیارد 1.5 مبلغ تا اعتیار افزایش جهت الزم اقدامات  ، باشد می مناقصه
 . است شده درخواستتوسط آن اداره کل  02/11/1400

 مصوبه سیر حال در
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 کیلو متر 3به طول  بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به روستای رشه هرمه

   :میلیون  500مبلغ ، ن آالت مورد نیاز یبه منظور انجام عملیات خاکی و استقرار پیکور و سایر ماش مصوب شد

سفالت آن نیز اعتبار ویژه در نظر گرفته    صاص یافته و برای آ تومان به راهداری و حمل و نقل جاده ای اخت

 شود.

 راهداری و حمل نقل جاده ای

ت و برنامه سازمان مدیری

 ریزی

 سه ماه

 نتیجه

 اقدام

 انجام منظور به آن ادراه کل کیلومتر 3 طول به هرمه رشه روستای به دسترسی جاده آسفالت و بهسازی خصوص در راهداری و حمل و نقل جاده ای:
 مه ریزی می باشد . نیازمند تخصیص سازمان مدیریت و برنا بوده که  اعتبار ریال میلیون 5000 به نیاز آالت ماشین سایر و پیکور استقرار و خاکی عملیات

 مصوبه سیر الح رد
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 شهرک صنعتی سردشت اقدام نماید. و محیط  2ان در خصوص اجرای فاز مصوب شد : شهرک صنعتی است

 یندگی واحدهای شهرک موجود اقدام نماید .به بررسی آال تزیست نسب

 

 

 شهرک صنعتی

 محیط زیست
 سه ماه

نتیجه 

 اقدام

در زمان حال هیچ یک از آن واحد ها دارای آلودگی زیست محطی واحد فعال، نیمه فعال و فصلی فعالیت دارند که  21در شهرک صنعتی شهرستان سردشت تعداد  محیط زیست:

  نمیباشد.
 در حال سیر مصوبه
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 شهید هاشمیبرجک مرزی برق رسانی به 

 برنامه ریزی نسبت به تامین برق  مصوب شد: شرکت توزیع برق با جذب اعتبار مورد نیاز از سازمان مدیریت و

 مرزی  اقدام نماید. برجک

 شرکت توزیع برق

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

شده که مکاتبه  28/10/1400مورخ  1200/65731/1400جهت تبادل موافق نامه و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره  شرکت توزیع برق:

 در صورت تخصیص اعتبار مشکلی در اجرا نخواهد بود . 
 ر حال سیر مصوبهد
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  سازمان مدیریت و برنامه ریزی درراستای تکمیل پارک های میر آباد ، نالس مصوب شد: اعتبارات تخصیصی

 میلیارد ریال( 12، ربط و سردشت اعتبارات صد درصد تخصیص گردد.)جمع اعتبار 

                       میلیون تومان مازاد بر اعتبارات جاری به چهار شهررداری سردشت ، ربط ، نالس و میرآباد  500ضمنا                

 اختصاص داده شود . 

 

شهرداریهای سردشت، 

نالس، ربط و میرآباد 

سازمان مدیریت و برنامه و

 ریزی

 پایان دوره مالی

نتیجه 

 اقدام

ارات جاری از میلیون تومان مازاد بر اعتب 500خواستار تخصیص  1400/19751در راستای تکمیل پروژه های مد نظر طی نامه شماره آن شهرداری  شهرداری سردشت:

 سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گردیده است.
 در حال سیر مصوبه
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  :در راستای عمران شهری از جمله برای تکمیل کمربندی دوم شهر سردشت و آسفالت معابر شهری مصوب شد

در نظر  سردشت هم چنین احداث دیوار ساحلی بلوار ورودی شهر میر آباد تخصیص اعتبارات صد در صد

 میلیارد ریال ( 400/41گرفته شود جمع اعتبار مبلغ 

هرداری سردشت و میرآباد ش

سازمان مدیریت و برنامه و 

 ریزی

 پایان دوره مالی

 

نتیجه 

 اقدام

شت:    سرد شت                شهرداری  سرد ستان  شهر سبز و پارکهای عمومی  ضای  سعه ف سه پروژه اعم از ایجاد و تو ستای اجراء و اتمام  سعه راهای فرعی و   ایجاد –در را و تو

سردشت       شهرستان  شبکه حمل و نقل د   –کمربندی دوم  سوی        توسعه و بهبود  سردشت از  شهرستان  شهری  سه   شهرداری  رون  برآورد اعتبار گردیده، که جمعاً برای هر 
 و برنامه ریزی میباشد.میلیون ریال از سوی سازمان مدیریت  50566پروژه فوق تاذکر نیازمند تخصیص اعتبار صد در صدی به مبلغ 

 ر حل سیر مصوبهد
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ده درخارج محدوده شهر نالس قرار داشته و دارای انشعابات آب و برق و گاز موقت بوده و خدمات اخانو 300با توجه به اینکه 

ت های خانواده موجود در محل که فاقد انشعابات شرک 40میگیرند نسبت به الحاق منطقه مورد نظر و همینطور برخورداری 

 خدمات رسان هستند

  : اقدام گرددبا طی فرآیند قانونی  نسبت به بازنگری طرح هادیمصوب شد 
 

راه  –شهرداری نالس

 وشهرسازی
 اسرع وقت

نتیجه 

 اقدام

در حال موضوع از طریق شهرداری نالس و دفتر امور شهری استانداری  ونفر برخوردار است  25000با توجه به این شهر نالس از جمعیت کمتر از  راه و شهرسازی:

  پیگیری می باشد.
 ر حال سیر مصوبهد
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 لیتر  برای ماشین آالت خود 4500ی معدنی  با وجود دریافت واحدها سوخت تأمین مشکل

ر مقررات درخواست خود را در سامانه صعب العبور و سردسیر بودن منطقه مقرر شد واحد های معدنی شهرستان براب به توجه با

صدف در موعد مقرر قانونی اقدام و شرکت پخش فراورده های نفتی نسبت به تامین سوخت مورد نیاز آنها اقدام و نظارت 

  الزم برای مصرف آن به عمل آورد.

 جهاد - تجارت و معدن صنعت،

 پخش ملی شرکت - کشاورزی

 میاندوآب مرکز نفتی های فراورده
 فتهیک ه

نتیجه 

 اقدام

 آنها نام ثبت و متولی دستگهای  توسط  عمده و جزء کنندگان مصرف  نیاز مورد سوخت  تایید صورت  در تا گردیده متعهد  :منطقه میاندوآب نفتی های فرآورده پخش شرکت 

 .نماید اقدام وقت اسرع در نیاز مورد سوخت تامین به نسبت صدف سامانه در
 ر حال سیر مصوبهد
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 درخصوص مرز کیله

مقرر گردید با حضور مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در سطح استان و شهرستان جلسه ای در معاونت اقتصادی استانداری 

ت معبر مرزی کیله نسبت به ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت تصویب در شورای ساماندهی      تشکیل و با احصاء مسائل و مشکال    

 مبادالت مرزی استان اقدام گردد.

 

 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

 دو هفته استانداری

نتیجه 

 اقدام
 در حال سیر مصوبه کالت مرز کیله تصمیم گیری خواهد شد.ار و نسبت به مشبرگز 11/11/1400جلسه ای در مورخ  :دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 


