
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400بهمن ماه 14

 2گزارش 



  شهرستان سردشت به سفر استاندار آذربایجان غربی  مصوباتگزارش 

بند 

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

 .د انجام شودبا تخصیص صد در صاعتبار 

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

راه و شهرسازی نسبت به پیمان سپاری جهت ادامه عملیات اجرایی اقدام و سازمان مدیریت و برنامه  سپس

 ریزی تامین اعتبار نماید.

 راه و شهرسازی

نامه سازمان مدیریت و بر

 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

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

 ردیف اعتباری استانی برای تخریب و بازسازی می باشد.

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

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

 راه و شهرسازی

 ین تکلیف روز 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 . 
 در حال سیر مصوبه
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انی بعمل آمد پیشرفت فیزیکی می باشد. بازدید مید %97پروژه دارای  سالن یادمان مصدومان شیمیایی سردشت :

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

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

  : فرهنگ و  ( دفتر بازرسی استانداری نسبت به بررسی علل عدم نگهداری ساختمان توسط1مصوب شد

 ارشاد 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 . 

 

 راه و شهرسازی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 دفتر بازرسی استانداری

 دوهفته تعیین تکلیف 

ری تا آغاز بهره بردا

 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 محوطه یمانکار محوطه سازی و دیوار پ ،محوطه سازی پروژه مذکور به علت داشتن معارض همچنینگردیده است و 

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

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستار تخصیص اعتبار  06/11/1400مورخ  11120/10/1400طی نامه شماره اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

صورت  جهت تکمیل ساختمان یادمان مصدومان شیمیایی سردشت شده است. همچنین رایزنی با اداره کل راه و شهرسازی جهت تکمیل و اتمام پروژه مذکورمصوب 

 گرفته است.

داره کل راه و شهر از ا 25/03/1395ضمن پیگیری های صورت گرفته مشخص گردید ساختمان مد نظر طی صورت جلسه ای در مورخ  دفتر بازرسی استانداری:

پیگیری و با عاملین  سازی تحویل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گردیده که خسارات وارده به ساختمان مذکور میبایست از طرق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 این قضیه پیگرد قانونی نماید.

 در حال سیر مصوبه 
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 مجتمع فرهنگی و هنری سردشت :تعمیر و تجهیز 

  : میلیون  425درصدی اعتبار مصوب ) 100سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص مصوب شد

 تومان( مبادرت و فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدامات الزم را معمول نماید.
 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 پایان سال

نتیجه 

 اقدام

میلیون ریال جهت تعمیر و تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان سردشت به اداره کل فرهنگ و  3000اعتباری بالغ بر ان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی است

 ارشاد اسالمی تخصیص یافت.

انه نسبت به تعمیر و اعتبار مصوب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص یافته که به محض دریافت نقدینگی از خزاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

 در حال سیر مصوبه



 تجهیز مجمع مد نظر اقدام خواهد شد.
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 –داود آباد  –اجرای طرح هادی در روستاهای : باریکائی روستای شهرستان طرح هادی اجرا شده است. 37تاکنون در 

 دیواالن که دارای ردیف اعتباری استانی می باشند.

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

 توسط بنیاد مسکن و در صورت نیاز از سوی استان هم اعتبار تامین خواهد شد(انجام 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 نسببت ببه    می:نیاد مسکن انقالب اسالب

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

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

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

 حال سیر مصوبه در
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-7ورده  -6سنجوه -5دوله گرم  -4عباس آباد -3ولیو -2لیالنه-1: روستای شهرستان  10بازنگری طرح هادی در 

 نیوژ-10داود آباد  -9دولکان -8 بناوه)آالن(

 : بنیاد مسکن نسبت به پیگیری موضوع جهت اخذ اعتبارات ملی و عملیاتی نمودن پروژه اقدام نماید.( 1مصوب شد 

فرآیند الحاق و سایر دستگاه های ذیربط طبیعیجهاد کشاورزی ومنابع  ،راه و شهرسازی،بنیاد مسکن ( به ریاست فرمانداری و عضویت 2

 به محدوده روستاها در شهرستان بررسی و جهت طی مراحل قانونی اقدام گردد.

 1401تا پایان سال  بنیاد مسکن

نتیجه 

 اقدام

محل اعتبارات ملی محقق و در مرحله انتخاب نقشه بردار و مشاور مطالعاتی  روستا اعم از لیالته، سنجوه، ورده و بناوه از 4اعتبار  (1بنیاد مسکن انقالب اسالمی: 

 روستای دیگر در حال پیگیری میباشد. 6بوده و تامین اعتبار 

 23/10/1400مورخ  13797/11هماهنگی الزم در سطح استان و شهرستان با مراجع ذیربط منجمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان طی نامه شماره  (2

 انجام صورت گرفته و در مرحله نیازسنجی و شناسایی روستاهای مورد هدف میباشد.

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

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

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

 در حال سیر مصوبه



 رد.اعالم میدا برای اجرای طرح مد نظر خود را 
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 در  ی مطالعه و اجرای طرح هادیمصوب شد : بنیاد علوی نسبت به هماهنگی و بررسی جهت بهبود شاخصها

 حوزه بنیاد مسکن و انجام عملیات اجرایی اقدام نماید. 

 

 بنیاد مسکن

 بنیاد علوی

 یک ماه بررسی 

 شش ماه اجرا

نتیجه 

 اقدام

صورت گرفته و گزارشی از شاخصهای مربوط به فعالیتهای  12/11/1400مورخ  14729/11کاتبات الزم با بنیاد علوی طی نامه شماره مبنیاد مسکن انقالب اسالمی: 

 عمران روستایی این بنیاد به منظور بهبود و ارتقاء وضعیت حاضر ارائه گردیده است.
 در حال سیر مصوبه
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  : انجام و پس از تامین اعتبار از منابع استانی در سال مطالعات طرح هادی روستای رشه هرمه مصوب شد

 .عملیاتی شود 1401

 بنیاد مسکن 

 
 دوماه

نتیجه 

 اقدام

نقشه بردار طرح مد نظر در محل مستقر و مشاور طرح اجرایی نیز انتخاب گردیده که در مرحله جمع آوری اطالعات و مطالعات اولیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی: 

 میباشد.
 ل سیر مصوبهدر حا
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 به منظور جبران عقب ماندگی شاخص های بهداشتی در روستاهای شهرستان

 با هماهنگی روستا  5 مصوب شد : دانشگاه علوم پزشکی استان اقدامات الزم برای احداث خانه بهداشت در

 ل آورد.بعم فرمانداری

 

  1401پایان سال  دانشگاه علوم پزشکی   

نتیجه 

 اقدام

دانشگاه علوم شهرستان سردشت به  بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانهایمیلیون ریال جهت  5000اعتباری بالغ بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

 تخصیص یافت.پزشکی استان 
 در حال سیر مصوبه
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  : تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی )اکسیژن ساز و ایزوگام(به منظور مصوب شد 

 درصدی اعتبار مصوب اقدام نماید. 100سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص                 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1400پایان سال



نتیجه 

 اقدام

دانشگاه علوم پزشکی استان شهرستان سردشت به  تعمیر مراکز بهداشتی شهریمیلیون ریال جهت  5000اعتباری بالغ بر نامه ریزی استان: سازمان مدیریت و بر

 تخصیص یافت.
 درحال سیر مصوبه
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 -3هنرستان عالقه مندان  -2خدیجه کبری  -1ن : شهرستانیمه تمام و در حال اجرای  مدرسه  6، احداث اتمام پروژه

 ) یک کالسه(مرانه -6کالسه استثنایی ده -5متوسطه ساوان جدید-4 مولوی نالس

  : نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان نسبت به پیگیری تامین اعتبار و اجرا و اتمام پروژه های موصوف مصوب شد

 اقدام نماید.

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 ارسمد

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

خدیجه کبری) مهر -1

1401) 

هنرستان عالقه -2

 سال( 2مندان)

مولوی نالس)مهر -3

1401) 

ساوان جدید)مهر -4

1402) 

ده کالسه -5

 (1401استثنائی)مهر 

 (1401مرانه)مهر -6

نتیجه 

 اقدام

اداره شهرستان سردشت به  کالسه ابتدایی روستای مرانه از توابع 1احداث مدرسه یال جهت میلیون ر 1500اعتباری بالغ بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

 تخصیص یافت.کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
 در حال سیر مصوبه
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 کالسه برای شهرهای ربط و میرآباد : 10احداث مدارس ابتدایی 

  مصوب شد : نوسازی مدارس با همکاری نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی  اقدامات الزم

 ن راستا من جمله تامین اعتبار از منابع ملی را انجام دهد.در ای
 

نوسازی ، توسعه و تجهیز 

 مدارس

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401تا پایان سال 

نتیجه 

 اقدام

اداره کل شهرستان سردشت به  کالسه ابتدایی استثنایی 10احداث مدرسه میلیون ریال جهت  20000اعتباری بالغ بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

 تخصیص یافت.نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
 در حال سیر مصوبه
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 هکتار از اراضی شهرستان. 7800انتقال آب به اراضی سردشت : پوشش 

  مصوب شد : جهاد کشاورزی پیگیری های الزم درخصوص اتمام مطالعات انجام دهد و اقدامات مقتضی

 درراستای عملیاتی نمودن پروژه معمول نماید. تخصیص آب با شرکت آب منطقه ای خواهد بود.

 

 کشاورزی جهاد

 آب منطقه ای
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

برابر اعالم نماینده محترم شرکت مدیریت منابع آیران، با تخصیص اولیه آی برای انجام این پروژه موافقت گردیده و مقرر گردید در جلسه  جهاد کشاورزی استان:

ت پس از صدور تخصیص آب توسط وزارت نیرو، پیگیری های الزم از وزارت نیرو، وزارت اطالعات موضوع نهایی و ابالغ گردد. بدهی اسبا تدقیق  11آتی کارگروه ماده 

 جهاد کشاورزی و سازمان مدریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار مطالعاتی و اجرایی صورت خواهد گرفت.

 در حال سیر مصوبه
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هکتار از اراضی  1500آالن و تحت پوشش درآوردن مترمکعب در ثانیه از سد سردشت به اراضی  2تخصیص آب به میزان 

 روستا. 30در قالب 

  مصوب شد : شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی پیگیری های الزم در راستای عملیاتی شدن موضوع

 معمول نمایند.

 جهاد کشاورزی

 آب منطقه ای
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

ت مدیریت منابع آیران، با تخصیص اولیه آی برای انجام این پروژه موافقت گردیده و مقرر گردید در جلسه برابر اعالم نماینده محترم شرک :جهاد کشاورزی استان

 با تدقیق اطالعات موضوع نهایی و ابالغ گردد. بدهی است پس از صدور تخصیص آب توسط وزارت نیرو، پیگیری های الزم از وزارت نیرو، وزارت 11آتی کارگروه ماده 

 سازمان مدریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار مطالعاتی و اجرایی صورت خواهد گرفت. جهاد کشاورزی و

 در حال سیر مصوبه
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 انجام مطالعات شیالت و پرورش آبزیان در پایاب سد سردشت :

 مصوب شد : جهاد کشاورزی موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید 

 

 سه ماه جهاد کشاورزی

نتیجه 

 اقدام

 میلیارد ریال میباشد. 3در رابطه با موضوع مد نظر منوط به انجام مطالعات میدانی بوده و نیاز اعتباری جهت انجام مطالعات مذکور معادل  جهاد کشاورزی استان:
 در حال سیر مصوبه
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 آب و نیروی ایران به شرکت آب منطقه ای  مصوب شد : تولیت بهره برداری از سد سردشت از شرکت منابع

 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  شرکت آب منطقه ای استان:
 فته است انجام یا

36 

با توجه به اینکه مسیر سیالب در شهر نالس در انتها مسدود گردیده است و در ازلب بارندگی ها به جهت باال آمدن 

 .سیالب بخش زیادی از مساکن مردم زیر آب می روند

 مصوب شد : شرکت آب منطقه ای نسبت به رفع انسداد اقدام نماید. 

 

 یکماه شرکت آب منطقه ای

نتیجه 

 اماقد

پیشنهاد و جهت اجرا به شهرداری نالس ارسال گردیده است، لیکن به دلیل  مد نظرهای اجرای عملیات ساماندهی برای مسیل شرکت آب منطقه ای استان:
 نیاز تاکنون اقدام عملی در این خصوص از سوی شهرداری نالس صورت نپذیرفته است. عدم تأمین اعتبارات مورد

 در حال سیر مصوبه
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هر دو : درصد 40درصد و سالن جوانان ربط با پیشرفت فیزیکی  60با پیشرفت فیزیکی  سالن  ورزشی جوانان سردشت

 درارای ردیف اعتبار استانی می باشند.

 ی پیگیر با هماهنگی سازمان مدیریترا تعیین تکلیف نموده و های فوق مصوب شد : ورزش و جوانان پروژه

 اعتبار آن معمول نماید. و تخصیصهای الزم جهت افزایش
 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه

نتیجه 

 اقدام

میلیون ریال به اداره کل ورزش و جوانان استان جهت تکمیل سالن ورزشی شهرستان سردشت  10000اعتباری بالغ بر  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

 ص یافت.اختصا

 مصوب اعتبار جهت تخصیص ریزی برنامه و مدیریت سازمان با مکاتبهدر خصوص سالن ورزشی جوانان شهرستان سردشت : اداره کل ورزش و جوانان استان

تی به سر میبرد و همچنین در یال از سوی آن سازمان تخصیص یافت که پروژه در مرحله عملیار میلیون 11.000صورت گرفته و اعتباری بالغ بر  ریال میلیون 52.709

صورت گرفته که با  ریال میلیون 20.000 جاری سال مصوب عتبارجهت تخصیص ا ریزی برنامه و مدیریت سازمان با مکاتبهخصوص سالن ورزشی جوانان شهر ربط 

این  آن موجب به.نمیگردد میسر حاضر حال در پیمان نرخ با کار ادامه ،امکان پروژه مشاور نظریه مطابق و پیمان خاتمه بر مبنیپیشین  پیمانکار درخواست توجه به

 .صورت پذیرد را جدید پیمانکار به کار ارجاع اسناد تهیه و پیمان خاتمه جهت الزم قانونی اقدام ،در نظر دارد اجرایی عملیات ادامه در جهت دستگاه

 

 درحال سیر مصوبه
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 48می باشد. پیمانکار ماده  %30اعتباری استانی و پیشرفت فیزیکی  سالن ورزشی چند منظوره اسالم آباد ، دارای ردیف
 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 
 سه ماه



 شده است.

  و راهداری در مصوب شد : ورزش و جوانان پروژه را تعیین تکلیف و نسبت به ادامه و اتمام عملیات اقدام

 خصوص حمل و نقل سوله ها مساعدت نماید.

 

 ریزی

حمل و نقل جاده راهداری و 

 ای

نتیجه 

 اقدام

 ارجاعو  جراییا عملیات ادامه جهت پروژه محل روستای به سازه انتقال بر مبنی شهرستان راهداری مسئولین باالزم  هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان:

 .صورت گرفته است جدید پیمانکار به کار

آمادگی خود را نسبت به حمل نقل سوله مد نظر پس از قطعه بندی توسط اداره کل ورزش و جوانان را اعالم  تان:اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس

  میدارد.

 درحال سیر مصوبه
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می باشد. در سالجاری بعلت اینکه منبع اعتبار  %97سالن ورزشی بیوران ، دارای ردیف اعتباری استانی و پیشرفت فیزیکی 

 است تخصیص ندارد. ارزش افزوده محلاز 

  مصوب شد : ورزش و جوانان نسبت به پیگیری تخصیص و اتمام پروژه اقدام نماید 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 

 ده روز

نتیجه 

 اقدام

اداره ورزش و جوانان استان سردشت به  شهرستان احداث سالن ورزشی بیورانمیلیون ریال جهت  3000اعتباری بالغ بر : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 تخصیص یافت.

 و جاری سال در ریال  میلیون 13.000 مصوب اعتبار با نامه موافقت مبادله راستای در ریزی برنامه و مدیریت سازمان با مکاتبه :اداره کل ورزش و جوانان استان

 .برای اتمام پروژه صورت گرفته است ریال میلیون 3.000 تخصیص ابالغ

 در حال سیر مصوبه
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 تامین خوابگاه ورزشی :

  : واحد از خانه های سازمانی راه و شهرسازی به منظور ایجاد خوابگاه ورزشی در اختیار  2مصوب شد

 ورزش و جوانان قرار گیرد و اداره کل ورزش و جوانان تجهیز نماید . 

 ورزش و جوانان

 راه و شهرسازی
 سه ماه

نتیجه 

 اقدام

 و راهاز اداره  سازمانی خانه واحد 2 واگذاری دستور شهرسازی و راه و پیرانشهر شهرستان جوانان و ورزش اداره هماهنگی با رزش و جوانان استان:اداره کل و

 جهت تامین خوابگاه ورزشی گرفته شده که در مرحله قانونی به سر میبرد. شهرسازی
 در حال سیر مصوبه
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 اران :تهیه وسیله ایاب و ذهاب ورزشک

  .مصوب شد : ورزش و جوانان نسبت به تعمیر و تخصیص یک دستگاه خودرو مینی بوس اقدام نماید 

 به از رده خارج کردن ماشینهای مشمول قانون و خرید یک دستگاه مینی بوس برای سردشت اقدام نماید .  همینطور نسبت

 یک ماه ورزش و جوانان



نتیجه 

 اقدام

وسایل حمل  مابقی تامینبرای  وتامین اعتبار گردیده است  اسقاطی خودروی دستگاه سه فروش محل از بوس مینی دستگاه یک استان:اداره کل ورزش و جوانان 

 و نقل میبایست تامین اعتبار صورت پذیرد.
 در حال سیر مصوبه
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  : احداث  زمین چمن مصنوعی در روستاهای برژه ، بیوران سفلی ، قلعه رش و ساوان جدید 4مصوب شد

میلیون تومانی برای هر روستا تکمیل و اتمام  500گردد . بعد از تخصیص زمین ، زیر ساختها با تامین اعتبار 

 گردد.

 ورزش و جوانان 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 شش ماه 

نتیجه 

 اقدام

زمین چمن مصنوعی در روستاهای برژه، بیوران، سفلی، قلع رش و میلیون ریال حهت احداث  20000اعتباری بالغ بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: 

 ساوان جدید از توابع شهرستان سردشت به اداره کل ورزش و جوانان استان اختصاص یافت.

 مبلغ استان ریزی رنامهب و مدیریت سازمان سوی از ریال میلیون 20.000 اعتبار ابالغ و محترم استاندار سفر مصوبات برابر اداره کل ورزش و جوانان استان:

 مسئولین طریق از الزم زمین تامین و شناسایی بر مبنی سردشت شهرستان جوانان و ورزش اداره پیگیری نینهمچ.است یافته تخصیص اعتبار ریال میلیون 10.000

 صورت گرفته است. پروژه جانبی های هزینه کاهش هدف با حداقلی شیب با یا و صاف هایی زمین انتخاب بر تاکید ضمن مذکور روستاهای در پروژه اجرای جهت محلی

 درحال سیر مصوبه
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 سالن ورزشی سردشت : جزء مصوبات سفر مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان بوده است.

  مصوب شد : موضوع از طریق ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تخصیص

به منظور انجام مطالعات مقاوم سازی و اتمام عملیات مورد نیاز پیگیری شود.  ستانیااعتبار از منابع 

 1401و یک میلیارد سال  1400تخصیص یک میلیارد تومان در سال 

 ورزش و جوانان

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه

نتیجه 

 اقدام

 برآورد تهیهحاضر در مرحله  حال درصورت گرفته  ریال میلیون 5.000 تخصیص ریزی جهت مهبرنا و مدیریت سازمان با مکاتبه اداره کل ورزش و جوانان استان:

 انجام پروژه مد نظر به سر میبرد. جهت پیمان اسناد و
 درحال سیر مصوبه
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  اله برای تامین آب توسط روستا در حوزه شهرستان در قالب پروژه شهدای ژ 52+41مصوب شد :اعتبار اجرایی

 سه ماه آب و فاضالب .پیگیری و اجرایی گردد و اعتبارات محرومیت زدایی روستایی شرکت آب و فاضالب از محل منابع ملی

نتیجه 

 اقدام 

و  26/10/1400مورخ  56387/1400/14الحاق روستاهای دارای تنش آبی به طرح ملی ، طی نامه های شماره  الب استان:شرکت آب و فاض

 از سازمان برنامه بودجه کشور و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور درخواست  گردیده است.  13/9/1400مورخ  24355/100/1400
 در حال سیر مصوبه
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جهت جلوگیری از آلودگی آب دریاچه پشت سد سردشت ، افزایش بهداشت عمومی ، بازچرخانی پساب تصفیه خانه 

 تحت پوشش تاسیسات فاضالب. فاضالب افزایش شاخص جمعیت

 1: شرکت آب و فاضالب تامین اعتبار جهت اجرای پروژه های ذیل را از محل منابع ملی پیگیری و عملیاتی نماید.  مصوب شد- 

کیلومتر احداث ایستگاه پمپاژ  22تکمیل سامانه فاضالب سردشت ، شامل احداث خطوط اصلی و شبکه جمع آوری فاضالب بطول 

اجرای سامانه فاضالب ربط شامل احداث تصفیه خانه فاضالب اجرای خطوط انتقال  -2میلیارد تومان  35عتبار واحد با ا 1

واحد  1احداث ایستگاه پمپاژ  –کیلومتر  46اجرای خطوط اصلی و شبکه جمع آوری فاضالب بطول  –فاضالب بطول یک کیلومتر 

 11نالس شامل : اجرای خطوط اصلی و شبکه جمع آوری فاضالب بطول  تکمیل سامانه فاضالب -3میلیارد تومان  150با اعتبار 

 میلیارد تومان 69کیلومتر ، احداث ایستگاه پمپاژ یک باب با اعتبار 

 سه ماه آب و فاضالب

نتیجه 

 اقدام

توسط وزیر   28/9/1400 مورخ 100/20/42851/1400 شهرهای ربط و نالس طی نامه شمارهطرح فاضالب  23کلیه اسناد و مدارک ماده  الب استان:شرکت آب و فاض

 محترم نیرو به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

شناسایی و فراخوان جذب سرمایه گذار طرح های فاضالب در شهرهای تکاب ، »   همچنین به منظور جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ،آگهی

کار و کارگر به چاپ رسید که بعد از اتمام مهلت اعالم آمادگی سرمایه گذاری ،  دیماه سال جاری در روزنامه 23و  22در « خوی و سردشت 

 . هیچ سرمایه گذاری اعالم آمادگی ننمود

 در حال سیر مصوبه
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 باتوجه به توافقات صورت گرفته مابین اهالی روستای بناوه و  شرکت آب و فاضالب شهرستان

 :میلیون تومان هزینه حفر چاه آب شرب  45مبلغ هزینه شده )  شرکت آب و فاضالب استان نسبت عودت مصوب شد

 که توسط اهالی روستای بناوه آالن پرداخت شده است( و صدور پروانه بهره برداری چاه مذکور اقدام نمایند.

 شرکت آب و فاضالب

 شرکت آب منطقه ای
 ماه 2

نتیجه 

 اقدام

ررسی می باشد. مدارک صدور پروانه بهره برداری جمعبندی و به شرکت آب منطقه ای عودت هزینه حفر چاه درحال ب الب استان:شرکت آب و فاض

 ارسال خواهد شد.

با توجه به اینکه درخواستی در خصوص صدور پروانه حفر چاه برای مصارف شرب و بهداشت روستای بناوه از سوی شرکت  : شرکت آب منطقه ای استان:

 .د شده واصل نگردیده، لذا اقدامی نیز در این خصوص توسط این شرکت بعمل نیامدهآب و فاضالب یا شورای اسالمی روستای یا

 در حال سیر مصوبه
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 : و نالس ، ربطسردشتکمبود سرانه مخزن ، احداث مخزن ذخیره رفع  

 :دو ماه البآب و فاض شرکت آب و فاضالب جهت احداث مخازن فوق ، تخصیص اعتبار از منابع ملی را پیگیری نماید. مصوب شد 

 در حال سیر مصوبه و ،بوکان نالس ، سردشت ، ربط شهرهای مخازن تکمیل  برای ریال میلیارد 140 مبلغ راستا دراین و انجام الزم پیگیری الب استان:شرکت آب و فاضنتیجه 



 حال در نیز شرکت راستا این رد.  است یافته تصویب29/10/1400 مورخ300/1400/ 20624 شماره نامه طی شرکت، به آبی تنش اعتبارات محل از قطور اقدام

 . باشد می مصوبه نمودن اجرایی برای ، مناقصه اسناد تهیه

48 

شده است. عملیات باقیمانده  48، پیمانکار ماده  متر مکعب 2000با حجم  مخزن ذخیره شیوه ابراهیم و فرهنگیانتکمیل 

 باشد. قف مخزن و خط انتقال رفت و برگشت میشامل اجرای س

 :میلیارد تومان  3میلیارد تومان برای سالجاری و  1شرکت آب و فاضالب موضوع تخصیص اعتبار  مصوب شد

 پیگیری نماید. و برنامه ریزی برای سال آتی را از سازمان مدیریت

 

 آب و فاضالب

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401پایان شهریور 

نتیجه 

 اقدام

 از  سردشت فرهنگیان و ابراهیم شیوه ذخیره مخزن تکمیل  برای ریال میلیارد 10 مبلغ راستا دراین و انجام الزم یگیریپ الب استان:شرکت آب و فاض

 با) قرارداد انعقاد درحال و مشخص آن برنده که نموده مناقصه برگزاری به اقدام شرکت متعاقبا و شده انجام گاز و نفت درصد 3 نقدی تخصیص محل

 . باشد می( ریال میلیارد 38 حدود در مبلغ

 در حال سیر مصوبه
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 که دارای ردیف اعتبار استانی می باشند. دولی خانوان -نیسک آباد -نشگوالن -شموله -تامین آب شرب روستاهای اشخل

  ،به  1401پروژه تا پایان تیر ماه سال عملیات اجرایی مصوب شد:  ضمن پیگیری تخصیص اعتبار

 اتمام برسد.

 

 

 1401پایان تیر ماه  ضالبآب و فا

نتیجه 

 اقدام

 –میلیارد ریال اعتبار بصورت اسناد خزانه تخصیص داده شده است  14از محل اعتبارات استانی برای این پروژه ها مبلغ  الب استان:شرکت آب و فاض

 در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد.
 در حال سیر مصوبه
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به لحاظ طولی آسفالت هستند. از محل اعتبارات آسفالت راههای  شهرستان از راههای روستایی %42در حال حاضر 

 میلیارد تومان اعتبار ابالغ شده است. 25روستایی 

 ام و کیلومتر روکش  اقد 48: راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به تعیین پیمانکار و اجرای  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

 میلیاارد  250 روستایی راههای آسفالت اعتبارات محل زا که روستایی راه روکش کیلومتر 48 اجرای و پیمانکار تعیین خصوص در راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 مای  پیگیاری  و اجارا   حال در کل اداره آن توسط استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان سوی از درصد 50 باالی تخصیص مصوبه گرفتن نظر در با است شده ابالغ ریال
 در حال سیر مصوبه
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 روستایی محسوب می شود.ر به لحاظ درجه بندی جاده بوکان : این محو –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

 

 

ه راهداری و حمل و نقل جاد

 ای
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

 کاه  گردد تامین 50-50 صورت به استانی و ملی منابع محل از اعتباری ردیف شد مقرر فرعی جاده به بوکان -سردشت محور ارتقا  منظور به راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 به نیاز مورد قیر و اعتبار افزایش درخواست راهداری سازمان فرعی و روستایی راههای ینگهدار و ساخت محترم معاون به  08/09/1400 مورخ 43599/57 شماره نامه طی کل اداره آن
 مجماوع  در کاه  گردد تامین سازمان مدیریت و برنامه ریزی  طریق از ، شده برآورد مبلغ نصف بایست می مذکور مصوبه به عنایت با لذا است نموده ریال میلیون 350000 تقریبی میزان
 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 ونمیلی 66368 مبلغ
 . است شده داماق  02/11/1400 مورخه 55495/57 شماره نامه طی ریال میلیون 108632   میزان به مذکور اعتبارات افزایش لذا ، است

 مصوبه سیر حال در
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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  مصوب شد :

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

 اقدام نماید

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 شرکت توزیع برق

 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

 را کامال  همکااری  آمادگی کل آن اداره کیلومتر 4 طول به خمینی امام بیمارستان تا سردشت تانشهرس حدفاصل روشنایی تامین خصوص در راهداری و حمل و نقل جاده ای:

جهات اجارا و    همچناین . دارد را بارق  نیروی توزیع شرکت با(  ره)  خمینی امام بیمارستان تا سردشت شهر حدفاصل کیلومتر 4 طول به روشنایی اجرای همچنین و اعتبار پیگیری جهت

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

مکاتبه صورت  30/01/1400مورخ  1200/66200/1400جهت تبادل موافق نامه و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره  شرکت توزیع برق:

 گرفته است.

میلیون ریال جهت تامین روشنایی ورودی شهر سردشت به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  30000اعتباری بالغ بر  :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 ای اختصاص یافت.

 مصوبه سیر حال در
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کیلومتر می  8 طول کل مسیرکیلومتر ، شایان ذکر است  6ول اجرای روکش آسفالتی مسیر دسترسی به آبشار شلماش بط

 کیلومتر آن قبالً اجرا شده است. 2باشد که 

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

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

 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 فرمانداری
 سه ماه

 نتیجه

 اقدام

 از  30/10/1400 مورخاه  55234/57 شاماره  نامه طی کیلومتر 6 طول به شلماش آبشار به دسترسی مسیر آسفالت روکش اجرای خصوص در راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 . است شده دسترسی مسیر آسفالتی روکش اجرای جهت اعتبار یجابجای درخواست سردشت شهرستان محترم فرمانداری
 مصوبه سیر حال در
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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

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

 راهداری و حمل و نقل جاده ای

 فرمانداری

اتمام عملیات تا پایان 

 1401سال 

 نتیجه

 اقدام

 مبلاغ  باه   11/08/1400 مرخه 37884/57 و 17/08/1400 مورخه 39006/57 و 01/09/1400 مورخه 42167/57 های شماره های نامه طی راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 در کال  اداره آن توساط  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 ریاالی از ساوی ساازمان مادیریت و      50خواستار تامیت اعتبار  05/11/1400مورخ  56166/57همچنین جهت اجرا و اتمام طرح مد نظر طی نامه شماره  . باشد می پیگیری حال

 برنامه ریزی استان گردیده است.

 مصوبه سیر حال در
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 تعمیر و تجهیز ماشین آالت راهداری :

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

 ای نیز پیگیری نماید. حمل و نقل جاده

 

 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 اعتبار 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 دبتوان
 مصوبه سیر حال در
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 را کیلوومتر   10و پارسیان تا نوآباد به طول  و نقل جاده ای مسیر روستای ولیو مصوب شد: راهداری و حمل

 از محل اعتبارات استانی انجام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبار نماید.

 مل نقل جاده ایراهداری و ح

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 1401تا پایان 

 نتیجه

 اقدام

 احداث  جهت ریال میلیون 225000 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 ولبط نوآباد تا پارستان – ولیو مسیر
 مصوبه سیر حال در
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 کیلومتر 5/1آسفالت مسیر روستای جبرند تا نالس به طول 

  (اقودام الزم  500مصوب شد: سازمان مدیریت ضمن تخصیص صدرصدی اعتبار مصوب ،)در  میلیون تومان

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

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

 راهداری و حمل نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

ماه  تا پایان اردیبهشت

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 توسط آن اداره کل درخواست 02/11/1400

اداره کل دشت به شهرستان سر راهای روستایی 2و  1نگهداری و بهسازی نوع میلیون ریال جهت  50000اعتباری بالغ بر : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 صیص یافت.راهداری و حمل و نقل جاده ای تخ

 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

و حمل و نقل جاده ای اختصاص یافته و برای آسفالت آن نیز اعتبار ویژه در نظر گرفته  تومان به راهداری

 شود.

 راهداری و حمل نقل جاده ای

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 سه ماه



 نتیجه

 اقدام

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

 مصوبه سیر حال در
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 اجرای عملیات گاز رسانی می باشد.روستا آماده  33روستای شهرستان گازدار است. 44

 شرکت گاز در خصوص پیمان سپاری یا اخذ ترک تشریفات مناقصه از وزارت متبوع اقدام  مصوب شد :

 نماید.

 سه ماه شرکت گاز

نتیجه 

 اقدام

انده انتخاب پیماندار در دستور کار میباشد. هچنین روستای باقیم 28روستا پیمانکار اجرایی انتخاب گردیده و برای  5روستا جهت گازرسانی، برای  33از تعداد  شرکت گاز استان:

 بوع درخواست گردیده شده است.آمار خانوار جدید از فرمانداری مت 10/11/1400مورخ  31/216/1635طی نامه شماره 
 در حال سیر مصوبه
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با شهرداری سردشت اجرا شده  50/50تعیین تکلیف ساختمان مهمانسرای مروارید سردشت، پروژه به صورت مشارکتی 

 است.

 بت به تعیین تکلیف نهایی مصوب شد : سازمان همیاری شهرداری های استان با محوریت فرمانداری نس

 موضوع و حل و فصل مشکالت موجود اقدام نماید.

سازمان همیاری شهرداریهای 

 استان

 فرمانداری

 شهرداری سردشت

 دو ماه

نتیجه 

 اقدام

هایی از مدیر عامل سازمان همیاری ضمن اعالم آمادگی جهت تعین تاکلیف ساختمان مهمانسرای مروارید به فرمانداری مطبوع در جهت تعیین تاکلیف نشهرداری سردشت: 

  برای شرکت در جلسه در محل فرمانداری سردشت دعوت به عمل آمده است. 11/11/1400مورخ  1400/20062شهرداری های استان طی نامه شماره 

 ار خواهد گردید.فرمانداری سردشت برگز در محل 18/11/1400: جهت تعیین تاکلیف نهایی جلسه ای در روز دو شنبه مورخ سازمان همیاری شهرداری های استان

 در حال سیر مصوبه
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  شهرک صنعتی سردشت اقدام نماید. و محیط  2مصوب شد : شهرک صنعتی استان در خصوص اجرای فاز

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

 

 

 شهرک صنعتی

 محیط زیست
 ماه سه

نتیجه 

 اقدام

واحد فعال، نیمه فعال و فصلی فعالیت دارند که در زمان حال هیچ یک از آن واحد ها دارای آلودگی زیست محطی  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  از سازمان مدیریت ومصوب شد: شرکت توزیع برق با جذب اعتبار مورد نیاز

 مرزی  اقدام نماید. برق برجک

 شرکت توزیع برق

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 شش ماه

نتیجه 

 اقدام

شده که مکاتبه  28/10/1400خ مور 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 . 

جهت برق رسانی به پاسگاه مرزی سردشت به شرکت توزیع نیروی برق استان اختصاص میلیون ریال  6130اعتباری بالغ بر  :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 یافت.

 در حال سیر مصوبه
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  ، مصوب شد: اعتبارات تخصیصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درراستای تکمیل پارک های میر آباد

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

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

 اختصاص داده شود . 

 

شهرداریهای سردشت، 

نالس، ربط و میرآباد 

سازمان مدیریت و برنامه و

 ریزی

 پایان دوره مالی

نتیجه 

 اقدام

میرآباد، ربط و نالس جهت توسعه  سردشت، ام از شهرداریهایمیلیون ریال مازاد به اعتبارات جاری به هر کد 5000مبلغ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

 شبکه معابر حمل و نقل عمومی تخصیص یافت.
 اقدام نهایی

نتیجه 

 اقدام

از میلیون تومان مازاد بر اعتبارات جاری  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

70 

 

  :در راستای عمران شهری از جمله برای تکمیل کمربندی دوم شهر سردشت و آسفالت معابر مصوب شد

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

 میلیارد ریال ( 400/41فته شود جمع اعتبار مبلغ نظر گر

 

شهرداری سردشت و میرآباد 

سازمان مدیریت و برنامه و 

 ریزی

 پایان دوره مالی



نتیجه 

 اقدام
 سیر مصوبهدر حال  میلیون ریال به شهرداری سردشت جهت احداث کمربندی دوم تخصیص یافت. 2000اعتباری بالغ بر  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

 

نتیجه 

 اقدام

ایجااد و توساعه راهاای فرعای و      –در راستای اجرا  و اتمام سه پروژه اعم از ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عماومی شهرساتان سردشات     شهرداری سردشت:

برآورد اعتبار گردیده، که جمعاا  بارای هار ساه      رون شهری شهرستان سردشت از سوی شهرداریتوسعه و بهبود شبکه حمل و نقل د –کمربندی دوم شهرستان سردشت 
 میلیون ریال از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد. 50566پروژه فوق تاذکر نیازمند تخصیص اعتبار صد در صدی به مبلغ 
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ات آب و برق و گاز موقت بوده و ده درخارج محدوده شهر نالس قرار داشته و دارای انشعاباخانو 300با توجه به اینکه 

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

 شرکت های خدمات رسان هستند

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

راه  –شهرداری نالس

 وشهرسازی
 رع وقتاس

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.
 در حال سیر مصوبه
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قانون  6درصد زمین معوض به استناد تبصره 10هزار متر مربع زمین به شهرداری سردشت ازمحل  5درخصوص واگذاری 

  28/08/1370نحوه تقویم ابنیه و امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 

  : داری ، راه و شهرسازی و شهرداری سردشت با تشکیل جلسه ای در فرمانداری تعیین موضوع با محوریت فرمانمصوب شد

 تکلیف گردد.
 

شهرداری سردشت و 

 فرمانداری
 ماه 1

نتیجه 

 اقدام

شهرداری سردشت: جلسه ای در مورخ 1400/11/10 در محل دفتر فنی فرماندای سردشت تشکیل و مقرر شد ))اداره راه و شهرسازی شهرستان مراتب تاییدمطالبات 

را طی  28/08/1370ماده واحده قانون نحوه تقویم انبیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب  6شهرداریسردشت از بابت ده درصد معوض امالک موضوع تبصره 

ح و تایید در هیات مذکور نتیجه را به ادرات کل نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی استان جهت طرح در هیئت نمایندگی زمین آن اداره کل ارسال و پس از طر

 مرتبط اعالم نماید((. 
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  شرکت شهد سردشت:

در ارتباط با شرکت شهد سردشت مقرر گردید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به بررسی دقیق  دالیل تعطیلی و راکد 

  راهکارهای الزم درخصوص نحوه راه اندازی اقدام نماید.بودن شرکت و ارائه 

 شرکت - تجارت و معدن صنعت،

 روز 10 ( مستضعفان بنیاد) پاکدیس

نتیجه 

 اقدام

 لیکن. باشد می تعطیل سال از ماه 7 از بیش در واحد این تولیدی واحد های فعالیت بودن فصلی دلیل به صرفا که گردید مشخص و بررسی واحد تعطیلی موضوع صمت:

 .باشد می فعالیت برای خوبی پتانسیل از واحد الزم مالی تامین درصورت ، سردشت در تولیدی واحد موردنیاز اولیه مواد وجود به توجه با
 اقدام نهایی

 : گلدیس طالی معدن

با مجوز استفاده از دو و با پرداخت حقوق دولتی و ارائه طرح آبخیزداری توسط بهره بردار،اداره کل منابع طبیعی   مقرر شد

نیم هکتار زمین برای دپوی باطله معدنی گلدیس موافقت نمایدوضمناً متقاضی متعهد است پس از پایان بهره برداری زمین 

 مورد بهره برداری را  به وضعیت قبل برگرداند.

 و معدن صنعت، معدنی حوزه

 یک ماه طبیعی منابع - تجارت

نتیجه 

 اقدام

از ادره کل منابع طبیعی استان خواستار تخصیص دو و نیم هکتار زمین به بهره بردار معدن طالی گلدیس  02/11/1400مورخ  534692/7/112اره طی نامه شم صمت:

 جهت دپوی باطله معدنی، طی مدت زمان درج شده متن مصوبه گردیده است.

از بهره بردار طرح مد نظر خواستار تهییه طرح آبخیز داری با همکاری  04/11/1400مورخ  535367/14/112طی نامه شماره  اداره صمت شهرستان سردشت:

 کارشناسان اداره منابع طبیعی و همچنین پرذاخت حقوق دولتی ظرف مدت یک هفته گردیده است.

 درحال سیر مصوبه

 : دیواالن آهن معدن

متر مربع برای ایجاد  2000ابع طبیعی در درخواست متقاضی مبنی بر صدور مجوز فعالیت از سوی اداره کل من مقرر گردید

  امکان بهره برداری تونلی از ذخایر معدنی مطرح و مورد موافقت قرار گیرد. 

 یک ماه طبیعی منابع

نتیجه 

 اقدام

متر مربع مورد تقاضا از  2000از بهره بردار طرح مد نظر خواستار ارائه کروکی  03/11/1400مورخ  535333/14/112طی نامه شماره  اداره صمت شهرستان سردشت:

 ظرف مدت یک هفته گردیده است.اداره منابع طبیعی جهت بهره برداری تونلی از ذخایر معدنی 
 

 : نقشبندی آقای موتور روزن تولیدی واحدمشکل در تامین مواد اولیه از پاالیشگاه تبریز برای 

مواد پتروشیمی صرفاً از طریق بورس قابل واگذاری می باشند و   اینکه برابر دستورالعمل های موجود فروش انواع به عنایت با

درخواست متقاضی به علت تعارض با مقررات جاری  قابلیت اجرایی ندارد،لذا مقرر گردید   درخواست متقاضی مبنی بر تامین 

 تاد متناظر ملی پیگیری شود مواد اولیه تولید وازلین و پارافین به صورت مستقیم و خارج از بورس ، توسط سازمان صمت  از س

 روز 10 صنعت معدن و تجارت 



نتیجه 

 اقدام

از جناب آقای علی اکبری معاون محترم امور صنایع سازمان صمت استان  04/11/1400مورخ  535374/14/112 طی نامه شماره اداره صمت شهرستان سردشت:

 رج از بورس گردیده است.تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت مد نظر به صورت خاخواستار 
 

 : بخش یزدان خالد آهن شمش تولیدی واحد

نسبت به مراجعه و ارائه درخواست تعیین تکلیف بدهی خود به بانک ملی تا قبل از پایان سالجاری اقدام  متقاضی مقرر گردید

سویه بدهی بدهکاران بانکی بدهی نماید و بانک ملی ضمن ارائه راهنمایی های الزم به متقاضی بر اساس مفاد قانون تسهیل ت

 مدیون را تسویه نماید.

 دو هفته ملی بانک - تجارت و معدن صنعت،

نتیجه 

 اقدام

بلغ بدهی از طرف با اخذ درخواست از مدیون پرونده مبنی بر استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی اقدام نموده که در صورت واریز م بانک ملی:

 جری طرح آن بانک نسبت به تسویه بدهی اقدام خواهد نمود.م
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 لیتر  برای ماشین آالت خود 4500 ی معدنی  با وجود دریافتواحدها سوخت تأمین مشکل

صعب العبور و سردسیر بودن منطقه مقرر شد واحد های معدنی شهرستان برابر مقررات درخواست خود را در سامانه  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 

  ای مصرف آن به عمل آورد.الزم بر

 جهاد - تجارت و معدن صنعت،

 پخش ملی شرکت - کشاورزی

 میاندوآب مرکز نفتی های فراورده
 یک هفته

نتیجه 

 اقدام

 آنها نام ثبت و متولی دستگهای توسط عمده و جز  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
 در حال سیر مصوبه
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 درخصوص مرز کیله

تگاه های اجرایی ذیربط در سطح اسوتان و شهرسوتان جلسوه ای در معاونوت اقتصوادی      مقرر گردید با حضور مدیران دس

استانداری تشکیل و با احصاء مسائل و مشکالت معبر مرزی کیله نسبت به ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت تصویب در شورای 

 ساماندهی مبادالت مرزی استان اقدام گردد.

معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

 دو هفته نداریاستا

نتیجه 

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

 


