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هبجمهورریاستعالینمایندهواستانبهجمهوررئیسسفرهماهنگیجلسه

حلمدرذیربطاداراتمسئولینحضورباوفرماندارریاستبهماکوشهرستان

.شدبرگزارفرمانداری

ایندرعلیزادهشاهین،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

اناستبهنزدیکآیندهدردولتهیاتوجمهورریاستسفربهاشارهباجلسه

کلنگوافتتاحعمرانیمهمپروژهچندینکهسفرایندر:گفتغربیآذربایجان

.ردکخواهندسفرشهرستانبهنیزجمهوررئیسویژهنماینده،شدخواهدزنی

،ایرانملتعلیهآمریکادولتظالمانههایتحریمدوره2ازبعداینکهبیانباوی

:  فرماندار شهرستان ماکو 

ند  اتحاد و همدلی دولت ، مردم و مجموعه نظام می تواند توطئه های دشمنان را نقش بر آب ک

تواندمینظاممجموعهومردم،دولتهمدلیواتحادگذشتههمچونزمانازبرههایندر:افزوداستجمهوررئیساستانیسفراولیناین

.کندآببرنقشرادشمنانهایتوطئه

مسئولینالزمستواستگرفتهصورتدولتهیاتازمناسباستقبالجهتالزمهایریزیبرنامه:ساختنشانخاطرماکوفرماندار

.باشندداشتهاستقبالستادباخوبیتعاملوهمکاریشدهبینیپیشهایبرنامهمطلوباجرایبمنظوراجراییدستگاههای

.ندنمودبیاندولتهیاتوجمهورریاستازاستقبالخصوصدرراخودنظراتنکتهوپیشنهادات،مسائلذیربطاداراتمسئولینادامهدر
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تان ماکو جلسه هماهنگی سفر رئیس جمهور به استان و نماینده عالی ریاست جمهور به شهرس

به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری 
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جلسه کمیته روستایی و عشایری استقبال از ریاست محترم جمهور

با حضور روحانیون اهل سنت و  به ریاست بخشداری مرکزی ماکو در محل فرمانداری 
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جلسه کمیته روستایی و عشایری استقبال از ریاست محترم جمهور

با حضور سران عشایر و  به ریاست بخشداری مرکزی ماکو در محل فرمانداری
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دبا استقبال فرماندار و اعضای شورای اداری ، دکتر اردکانیان وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور وارد شهرستان ماکو ش

ردکت،غربیآذربایجاناستانبهامیدوتدبیرکاروانسفرباهمزمان

ودارفرماناستقبالباجمهوررئیسویژهنمایندهونیرووزیراردکانیان

.شدماکوشهرستانوارداداریشورایاعضای

زارگلحضور،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

ریاداشورایجلسهدرشرکت،شهداءمزارغباروبیوافشانیعطر،شهداء

،یفرهنگواجتماعی،سیاسی،اقتصادیفعالینباصمیمینشست،

یکروزهفرسهایبرنامهازماکوترکیبیسیکلنیروگاهگازیواحددوافتتاح

ماکوشهرستانبهجمهوررئیسویژهنمایندهونیرووزیراردکانیاندکتر

.باشدمی

معاون-کشورحرارتیبرقشرکتعاملمدیر-ایرانآبمنابعمدیریتشرکتعاملمدیر-انرژیوبرقاموردروزیرمعاون،رااردکانیاندکترسفرایندر

عاملمدیر،برقتوزیعشرکتمدیرعامل-نیرووزارتمجلسامورکلمدیر-نیرووزارتعمومیروابطکلمدیر-کشورفاضالبوآبشرکتتوسعهوطرح

.کنندمیهمراهیغربیآذربایجاناستانروستاییفاضالبوآبشرکتعاملمدیروایمنطقهآبشرکتعاملمدیر،شهریفاضالبوآبشرکت
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حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو در گلزار شهداء شهرستان ماکو و ادای احترام به مقام شامخ شهداء 

اینشهدایامخشمقامبهفاتحهنثاروگلاهدایباشهداءگلزاردرحضورباماکوشهرستانبهورودبدودرجمهوررئیسویژهنمایندهونیرووزیراردکانیاندکتر

.نموداحترامادایشهرستان

،فرهنگیویاجتماع،سیاسی،اقتصادیفعالینباصمیمینشست،اداریشورایجلسهدرشرکت،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

ماکوهرستانشبهاردکانیاندکتریکروزهسفرهایبرنامهدیگرازاستاندرجمهورریاستحضورباماکوترکیبیسیکلنیروگاهگازیواحددوهمزمانافتتاح

.باشدمی
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:  فرماندار شهرستان ماکو در جلسه شورای اداری 

.  حل مشکالت مناطق مرزی ، نیازمند توجه ویژه و اختصاص اعتبارات الزم توسط دولت است 

ابماکوشهرستاناداریشورایجلسهپنجمین

یژهونمایندهونیرووزیراردکانیاندکترحضور

امام،فرماندار،وزیرمعاونین،جمهوررئیس

رسانیخدماتهایشرکتعاملمدیران،جمعه

لمحدرشهرستانیاداراتمسئولینواستانی

.شدبرگزارماکوفرمانداری

فرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

باهجلسایندرعلیزادهشاهین،ماکوشهرستان

دشهیوشریفمردممیزبانیازخرسندیابراز

یندهنماونیرومحترموزیرازماکوشهرستانپرور

،کردامیدواریاظهارجمهورمحترمریاستویژه

بهامیدوتدبیرکاروانبرکتوخیرپرسفرنتایج

وتوسعه،رشدموجبآذربایجان غربیاستان

یاسالمایرانازخطهاینپیشازبیشآبادانی

.باشد

ماکوشهرستانپرورشهیدمردماینکهبیانباوی

جمهوریمقدسنظامباهمگاموهمراههمواره

ثرموحضوریاجتماعیوسیاسیعرصه هایتمامیدرایراناسالمی

وژهویتوجهنیازمند،مرزیمناطقمشکالتحل:افزوداستداشته

.استدولتتوسطالزماعتباراتاختصاص

خروجعوارضبرابری1۵ازبیشافزایشاینکهبیانبا،ماکوفرماندار

برایراسختیشرایطگمرکیهایمحدودیتاعمالوکشوراز

عنایتبااستامید:گفتاستکردهفراهمشهرستاناینمردم

توانیمبذیربطدستگاههایتمامیهمکاریوامیدوتدبیردولتویژه

.کنیمفراهممرزنشینانبرایراخوبیشرایط

۴۰۰پستوخطاجرای،علیزاده

اظلحبهراماکو-خویولتیکیلو

دآزامنطقهبرقانرژینیازتامین

،یاژفروآل،پتروشیمیجملهازماکو

انسیموسنگصنایعکارخانجات

ضروریاتازکشاورزیبخشو

اظهارداشتعنوانطرحایناجرای

طرحاینانتقالخطاجرایبرای:

123حدودکیلومتر1۴۴طولبه

۴۰۰پستاحداثوتومانمیلیارد

تومانمیلیارد11۰ولتکیلو

بهرهباکهاستنیازمورداعتبار

انرژیتوانمیآنازبرداری

هبرامنطقههاینیروگاهتولیدی
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وکردایجادهمجوارکشورهایبابرقانرژیتبادلجهتمناسبیبسترومتصلسراسریشبکه

.کندمیسزاییبهکمکمنطقهبرقتامیناطمینانضریبافزایشبهطرحاینهمچنین

اییغذامنیتوسالمتتامینلزوموماکوفاضالبخانهتصفیهتکمیلضروریاتتشریحباوی

ملیمنابعمحلازوریالمیلیون281۷۷داخلیمنابعازاستفادهباتاکنون:گفتشهروندان

نیازمورداعتبارریالمیلیارد81۰حدودپروژهتکمیلبرایواستشدههزینهریالمیلیون1۰۰121

.بگیردقراردولتجدیتوجهموردواریمامیدکهاست

دلیلبه:ساختخاطرنشانروستائیانبرایبهداشتیوسالمشربآبتامینخصوصدرماکوفرماندار

کمدتشبهیا،خشکروستاهاشربآبتامینمنابععمده،زیرزمینیذخایرشدنکموخشکسالی

31ینساکنبرایبهداشتی.سالمشربآبتامینلذا،باشدمینامطلوبکیفیتداراییاوشده

.استهمواجنیازموردمالیمنابعتامینمشکلباکهداردقرارکاردستوردرماکوشهرستانروستای

موردانتقالخطکیلومتر8۰،ماکوروستای31بهآبرسانیپروژهاجرایبرای:افزودعلیزادهشاهین

وسالمشربآبنعمتازنفر6۵۰۰بربالغجمعیتیباخانوار13۰۰آنازبرداریبهرهباکهاستنیاز

.استنیازمورداعتبارریالمیلیارد1۴حدودپروژهایناجرایبرایشدخواهدبرخورداربهداشتی

هایطرحدیگرازراسدپایابزهکشیآبیاریشبکهوبدولیسداجرای،ماکوشهرستانفرماندار

شهرهایشربآبتامینمشکلتوانمیسدایناحداثبا:داشتاظهاروعنوانمنطقهنیازمورد

دشتاراضیازهکتار21۰۰کشاورزیآبتامین،آبانتقالمسیرروستاهایو،شوطبازرگان،ماکو

آبیازنازبخشیتنظیموتامینهمچنینوماکوآزادمنطقهدرصنایعنیازموردآبتامین،بازرگان

واردهمچنینوفصلیمخربسیالب هایشدنجاری،آبرفتهدرازوکردحلراماکوسدپایاب

.نمودجلوگیریارسمرزیرودخانهبهآبشدن
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: امام  جمعه ماکو در جلسه شورای اداری 

.حضور مسئولین در مناطق مختلف می تواند وحدت و همبستگی را بین مردم و دولتمردان منسجم تر کند 

اداریشورایجلسهپنجمیندرماکوجمعهامامهاشمیمحمدسیداالسالمحجت

یافتبترتیفرمانداریمحلدرنیرووزیراردکانیاندکترحضورباکهماکوشهرستان

وساریملتآحادبیندربایدونیستمذاهبوادیانمختصهمدلیووحدت:گفت

.باشدجاری

حمدمسیداالسالمحجت،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

یداموتدبیرکاروانسفرازخرسندیابرازضمنجلسهایندرماکوجمعهامامهاشمی

ندتوامیمختلفمناطقدرمسئولینحضور،زمانازبرههایندر:گفتاستانبه

.کندترمنسجمدولتمردانومردمبینراهمبستگیووحدت

بهلفمختهایبخشدرراخوبیبسیارخدماتامیدوتدبیردولتاینکهبیانباوی

بهلیواستشهرستانایندرخدماتترینشاخصجملهازنیروگاهوفرودگاه،مدرسهاحداث،روستاهابهرسانیبرقوآبرسانی:افزوداستدادهارائهمردم

.استزیادانتظاراتمشکالتومسائلبرخیلحاظ

سراسریشبکهبهآناتصالوآهنخطاحداث،بازرگان-تبریزاتوبانپروژهاجرای،روستا۴۰بهگازرسانی،(ره)خمینیامامخیابانتعریض،ماکوجمعهامام

.نمودعنوانشهرستانعمومیمطالباتجملهازراروستاییراهآسفالتوبهسازی،
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:  وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور در جلسه شورای اداری شهرستان ماکو 

.  روستای شهرستان ماکو در آینده نزدیک آغاز خواهد شد 31ماکو و همچنین آبرسانی به –کیلو ولتی خوی 400عملیات اجرایی خط انتقال و پست 

وغربیآذربایجاناستانبهسفردر

قمناط:گفتماکوشهرستاندرحضور

هماگروهستندکشورویترینمرزی

کوتاهی هاییدلیلهربهگذشتهدر

آنجبراندرصددگرفته،صورت

.هستیم

درکهکسانیاینکهبیانباوی

ییکعنوانبهآببامرتبطعرصه های

یمحیطزیستمنابعترینحیاتیاز

خارافتخودشانبهبایددارندفعالیت

باهمزمانسالجاریدر:افزودکنند

شکوهمندپیروزیسالگردچهلمین

حوزهدربزرگپروژه40اسالمیانقالب

ریبردابهرهبهوافتتاحفاضالبوآب

.رسیدخواهد

هماگروهستندکشورویترینمرزیمناطق:گفتماکوشهرستاناداریشورایجلسهدرجمهوررئیسویژهنمایندهونیرووزیراردکانیانرضا

.هستیمآنجبراندرصددگرفته،صورتکوتاهی هاییدلیلهربهگذشتهدر

امیدوبیرتدکاروانهمراهیازخرسندیابرازباجلسهایندرنیرووزیراردکانیانرضا،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

میداوتدبیردولتجدیاهتمامبهاشارهبااردکانیاندکتر

کشوردرخاکوآبمنابعتوسعههایطرحاجرایجهت

منابعتوسعههایطرحاجرایبمنظوردولت:داشتاظهار

میلیاردهزار۶بربالغغربیآذربایجاناستاندرخاکوآب

ازویرهبرمعظمتائیدمقامباودولتیعمومیمنابعازتومان

مهماینبهملیتوسعهمنابع

ازبخشیکهاستدادهاختصاص

قراربرداریبهرهموردامروزآن

اجراحالدرطرحمابقیوگرفت

.باشدمی

خپاسجمهوردررئیسویژهنماینده

وماکشهرستانعمومیمطالباتبه

الانتقخطاجراییعملیات:گفت

–خویولتیکیلو400پستو

31بهآبرسانیهمچنینوماکو

آیندهدرماکوشهرستانروستای

.شدخواهدآغازنزدیک

12
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استتانشهرسایندرنیرووزارتبامرتبطجدیموضوعاتازیکیفاضالباینکهبیانبانیزماکوفاضالبخانهتصفیهاحداثخصوصدروی

.یمباشمهماینپیگیراولویتباکنیممیسعیواستماکوآزادمنطقهسازمانمشارکتوترتفصیلیبحثنیازمندطرحاین:گفت

،(ره)امامخیابانتعریضبدولی،سدطرحاجرای:افزودشدخواهدمنتقلمرتبطهایوزارتخانهبهنیزمواردسایراینکهبیانبانیرووزیر

اجرایهتجماکوآزادمنطقهسازمانمشارکتوتردقیقمطالعهنیازمند...وروستاییمناطقبهگازرسانی،روستاییراههایآسفالتوبهسازی

.باشدمیآنها

بهرمنحصوخاصشرایطاروپاقارهمسیردرگرفتنقراروبودنمرزیلحاظبهماکوشهرستان:ساختنشانخاطرپایاندراردکانیاندکتر

.یابنددستمطلوبتوسعهوعمران،رشدبهتاباشنداستانیمسئوالنحددربایدمرزیمناطقمسئولینوداردفردی
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:نماینده ویژه رئیس جمهور درنشست با فعاالن سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی شهرستان ماکو 

مناطق مرزی بایستی ویترین رونق اقتصادی واشتغال کشور باشند

فعاالنباصمیمینشستدر،جمهوررئیسویژهنماینده

:گفتماکوشهرستانواقتصادیسیاسی،اجتماعی،فرهنگی

،گانهمسایباارتباطدرماکشورویترینبایستیمرزیمناطق

کمکبابنابراینباشندواشتغالاقتصادیرونق

مخواهیمرتفعحتمارامناطقایندرموجودیکدیگرمشکالت

.کرد

رضا،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

استانبهجمهورسفررئیسدرجریانکهاردکانیان

ماکودرشهرستاندولتنمایندهعنوانبهآذربایجان غربی

فعاالنباصمیمینشستیبودپیداکردهحضور

.برگزارکردشهرستانایناقتصادیوسیاسی،اجتماعی،فرهنگی

درهامدیریتسوءجملهازمختلفدرزمینه هایشهرستاناینمشکالتبیانبهماکوشهرستانشدهیادفعاالنازنفر10جلسهایندرابتدای

باسبنامتنامالیاتیسیستم،زیادبروکراسی،اقتصادیواحدهایمشکالتکاریورکود،کشورازخروجعوارضافزایش،هاحوزهازبخشی

.پرداختندورزشوجوانانزنان،حوزهمشکالتوآزادمنطقه

،خواهدکردمنتقلدولتبهرانشستایندرشدهمطرحمباحثبراینکهتاکیدبامنطقهفعاالنمشکالتازطرحپسوزیرنیرو

مشاور،ماکوشهرستانفرماندارباحضورمشترکینشستنیزآیندههفتهسهتادوطیدرصددیماساساینبر:گفت

رفعوبررسیمنظوربهنیرودروزارتبندهوشخصاقتصادیاقتصادیویژهوآزادمناطقعالیدبیرشورایوجمهوررئیس
14



امیدسفرنامه

.برگزارکنیمیادشدهمشکالت

بنابراینندباشواشتغالاقتصادیرونق،همسایگانباارتباطدرماکشورویترینبایستیمرزیمناطقسایروماکو:کردخاطرنشاناردکانیان

.کردخواهیممرتفعحتمارامناطقایندرموجودیکدیگرمشکالتباکمک
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امیدسفرنامه
با دستور رئیس جمهور؛

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو به بهره برداری رسید

سیکلنیروگاهگازبخش آذربایجان غربی،استانبهدولتهیئتاستانیسفرباهمزمان

بهکنفرانسویدئوارتباططریقازجمهوررئیستوسطمگاوات80ظرفیتبهماکوترکیبی

.رسیدبهره برداری

نمایندهعنوانبهکهنیرووزیر،ماکوشهرستانفرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

یروگاهنگازبخشخصوصدرراتوضیحاتیبودکردهپیداحضورماکوشهرستاندردولت

همزمانبهره برداریمراسمدرحاضرانبرایکنفرانسویدئوطریقازماکوترکیبیسیکل

رئیسوردستباسپسوکردارائهغربیآذربایجانزیربناییودرمانیعمرانی،طرحچنداز

.گردیدآغازواحداینازبهره برداریجمهور

رایبتاکنونوشدهاحداثخارجیوداخلیخصوصیبخشگذاریسرمایهبانیروگاهاین

40ظرفیتبههرکدامگازیتوربینواحددوشاملکهآنگازبخشراه اندازی واجرا

.استشدههزینهیورومیلیون40بربالغاست،(مگاوات80جمعا)مگاوات

ماکوآزادهمنطقومحلیشبکهدربرقکمبودتامینهدفباماکوترکیبیسیکلنیروگاه

جبرانراتولیدکمبودوولتاژافتازناشیدغدغه هایواستشدهاحداثبرقتامین

یاسمظرفیتکهشدخواهدعملیاتیآیندهسالطینیزنیروگاهبخاربخش.می کند

.رساندخواهدمگاوات120بهرانیروگاه

که، شببهاتصالونیروانتقالخطوطفرمان، اتاقنیروگاه، پست احداثسازی، محوطهکشی، دیوارساختمانی ،بخش هایاجرای

 ، ساختمهندسی،وطراحیواستبودهداخلیخصوصیبخشسرمایه گذارعهدهبرلیترمیلیون10ظرفیتبهمایعسوختمخزن

.استبودهطرحاینخارجیگذارسرمایهعهدهبرواحدهابهمربوطاصلیتجهیزاتوژنراتوروتوربیننصبوحمل
16



امیدسفرنامه
:وزیر نیرو در مراسم افتتاح بخش گاز نیروگاه  ماکو اعالم کرد

هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی استان تا پایان امسال44احداث / پروژه مهم صنعت آب و برق در آذربایجان غربی51اجرای 
وآبمهمپروژه۵1غربیآذربایجاناستاندرنیرووزارتاینکهبهاشارهبانیرووزیر

اینخاکوآبمنابعتوسعههایطرحزمینهدرتنها:گفتدارد،اجرادستدربرق

.استیافتهاختصاصاعتبارتومانمیلیاردهزار6بربالغاستان

اسممردراردکانیانرضا،ماکوشهرستانفرمانداریاطالع رسانیپایگاهگزارشبه

استاندررونیوزارتاینکهبهاشارهباماکوترکیبیسیکلنیروگاه گازبخشافتتاح

وشهریفاضالبوآبوبرقوآبمختلفهایبخشدرپروژه۵1غربیآذربایجان

خاکوآبمنابعتوسعههایطرحبخشدرتنها:گفتدارد،اجرادستدرروستایی

بالغاهآنبامرتبطتاسیساتوزهکشیوآبیاریهایشبکهسدها،احداثشاملکه

بخشنایبهملیتوسعهصندوقودولتیمنابعمحلازاعتبارتومانمیلیاردهزار6بر

.برسدکاملیبهره برداریبههاطرحاینتمامیزودترچههرامیدواریمکهاستیافتهاختصاص

باآبادچپروآبادکرمسدهایآبگیریمترمکعب،میلیون9۵1تنظیمیحجمباسردستوسیلوهسدهایبهتوانمیهاطرحاینجملهاز:افزودنیرووزیر

.کرداشارهمنطقهدرامسالانتهایتازهکشیوآبیاریشبکههکتارهزار۴۴بربالغاحداثهمچنینوسالپایانتامترمکعبمیلیون1۵۰حدودتنظیم

مناطقتمامیکهاینوجودبا:کردتصریحدارد،عمومیرفاهوآسایشامنیت،ارتقایدرایکنندهتعییننقشنیرووزارتهایپروژهاینکهبرتاکیدبااردکانیان

.تاسمناطقاینتوسعههایطرحپیدرجدیطوربهامیدوتدبیردولتوشوندمیمحسوبکشورویترینمرزینقاطولیهستنداهمیتدارایکشور

زادآمنطقهسازمانحضورواسطهبهمنطقهایندرویژهبه.استبرقوآببزرگهایطرحتوسعهشاهدامروزمرزیمناطقگوشهگوشه:کردخاطرنشانوی

مسئوالنهمتباوباشدآمدهدرگردشبهبیشتریسرعتباتولیدوجمعیتاستقرارآنسبببهومنطقهعمرانوتوسعهچرخرودمیانتظار

بیشترینشاطوامیدمنطقهایندرمولدنیروهایوجوانانگذاران،سرمایهمردم،کهباشیمآنشاهدمرتبطهایدستگاههمکاریوسازمان

.باشندداشتهکاربرای
17



امیدسفرنامه
:وزیر نیرو در حاشیه سفر به استان آذربایجان غربی

رهاسازی های تعهدشده آب برای احیای / وارد مدار می شود 98نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی در کشور تا قبل از تابستان سال 25

دریاچه ارومیه آغاز شده است

25تعداد:گفتماکودرسیماوصداخبرنگاربامصاحبهدرنیرووزیر

مگاوات223وهزار5ظرفیتباکشوردرترکیبیسیکلبزرگنیروگاه

لقبتاتجدیدپذیرنیروگاه هایمجموعههمراهبهکهاستاحداثحالدر

.آمدخواهندمداربه98سالتابستاناز

رضا"،ماکوشهرستانفرمانداریاطالع رسانیپایگاهگزارشبه 

100ویک هزارپروژهافتتاحبهاشارهباخبرنگاران،جمعدر"اردکانیان

درکوماترکیبیسیکلنیروگاهوزهکشیوآبیاریشبکه هایهکتاری

ویخارجوایرانیخصوصیبخشمشارکت:افزودغربیآذربایجاناستان

باهکعاملبانکوآزادمنطقهسازمانمحلی،مسئوالنحمایت هایالبته

.می آیدبه شمارطرح هااینویژگی هایازشده،اجرامنطقهعمرانتوسعهبرایمهمیطرح  هایچنینآنهادادندستبهدست

پروژه هایآینده،هایسالبرایسازیزمینهبه منظورهمچنینوشدهانجام98تابستاندربرقمدیریتبرایکهبرنامه ریزیبا:دادادامهوی

قدامادستدرخورشیدیوبادیتجدیدپذیروحرارتیفسیلی،نیروگاه هایساختبرایکشورخصوصیبخشمشارکتباعمدتاًرازیادی

.داریم

اصلیکانال هایسد،چندیناحداثجملهازغربیآذربایجاناستاندرنیرووزارتطرح هایاحداثبرای:کرداضافهنیرووزیر

اینازدیگریتعدادجاریسالپایانتاامیدواریموشدههزینهتومانمیلیاردهزار۶بربالغتاکنونزهکشیوآبیاریشبکه های

18.برسدبرداریبهرهبهنیزطرح ها



امیدسفرنامه

شیبخگذشتهروزچندازخوشبختانه:کردتصریحاخیربارش هایبرکتبهاشارهباارومیهدریاچهاحیایبرنامه هایدرخصوصاردکانیان

.می شوداجراپیش بینی هامطابقطرح هاوبرنامه هاوشدهآغازتعهدشدهرهاسازی هایاز

مجموعههمراهبهکهاستاحداثحالدرمگاوات223وهزار5ظرفیتباکشوردرترکیبیسیکلبزرگنیروگاه25تعداد:دادادامهوی

.آمدخواهندمداربه98سالتابستانازقبلتاتجدیدپذیرنیروگاه های

اغلببرنامه هااین:کرداظهارشد،خواهداطالع رسانیبه موقعکهداریممصرفمدیریتبرنامهمگاواتهزار3حدوداینکهبیانبانیرووزیر

گروهتشویقالبتهوتجهیزاتکردنمناسب ترخانگی،کشاورزی،صنعتی،مختلفبخش هایدرمصرفشیوه هایاصالحبهمعطوف

.خوش مصرف هاست

انجامخصوصیبخشتوسطکشورتولیدیبرقدرصد۶0ازبیش:کردعنوانودانستچشمگیربرق،تامیندرراخصوصیبخشنقشاردکانیان

بخشکهچراکندپیداتوسعهمشارکتاینکهاستمبتنیاینبردوازدهمدولتبرنامه هایواساسیقانون44اصلسیاست هایومی شود

.استبرقبزرگصنعتخانوادهعنوانبهدولتیبخشازجدانشدنیجزءایرانخصوصی

شورایمجلسنمایندگانحمایتباان شااهللوشدهبینیپیش97سالبودجهتبصره هایدرکهقانونیمکانیزم های:کردخاطرنشاننیرووزیر

خشببهبدهی هابیشتر،تسهیالتارائهطریقازبتوانیمماکهمی کندفراهمراامکاناینشد،خواهدمنظورهم98سالبودجهقانوندراسالمی

.کنیمتهاترراخصوصی
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امیدسفرنامه
:نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو رئیس جمهوری در آیین افتتاح 

قدردانی از صبر و همکاری مردم در طول تابستان/ باید از طرف مردم از وزارت نیرو تشکر کنم

طرح هایافتتاحآییندررئیس جمهوری

نیرووزارت:گفتغربیآذربایجانعمرانی

وتگذاشسرپشتراسختیخیلیتابستان

رتشکنیرووزارتازایرانمردمطرفازباید

.کنم

فرمانداریاطالع رسانیپایگاهبه گزارش

نالمسلمیواالسالمحجت،ماکوشهرستان

تاحافتآییندرشبدوشنبه"روحانیحسن"

ویدئوصورتبهکهاستانعمرانیهایطرح

بارهدرنیرووزیرتوضیحاتادامهدرکنفرانس

:داشتاظهارشد،برگزارماکونیروگاهیطرح

تابستانآبمنابعکمبودخاطربهامسال

نیزیآبنیرگاه هایآنطبعبهداشتیم،سختی

براینیرووزارتوباشندفعالنمی توانستند

.اددانجامفوق العاده ایتالشبرقوآبتامین

چگونهکهبودمشاهددولتدر:دادادامهوی

دیرنیرووزارتبرایروزهاوماه ها

رتوزابرایامابودماهسهمابرایتابستانمی گذشت،

مجموعهازمی دانمالزموکشیدطولسالچندنیرو

.کنمتشکرنیرووزارت

درمردمهمکاریوتحملوصبرازقدردانیباروحانی

نداشتههمکاریاگرمردم:دادادامهتابستانطول

قبروآبمصرفدروبودنخواهیمموفقجاهیچباشند

مردمرااصلینقشنیزسختتابستانگذراندنو

.داشتندبرعهده

اعالمطبقکهخوشحالیم:کردتصریحرئیس جمهور

میلیاردهزار۶دوازدهمویازدهمدولتدرنیرو،وزیر

طرح هایوآبزمینهدرتومان

فصرغربیآذربایجاناستانآبفای

تاسچشم گیریبسیاررقمکهشده

نعمتاینشکرگزاربایدهمهماو

درکهمی دهدنشانامراین.باشیم

یاربسکارتوانستیمسختشرایط

.دهیمانجاممهمی

ارتوزباهمگاماینکهبیانباروحانی

نقشخصوصیبخشبانک ها،ونیرو

وآبزیرساخت هایایجاددرمهمی

:دادادامهاست،داشتهنیروگاه ها

اربسیزمینهایندرخصوصیبخش

وآبزمینهدرآنهانقشوبودهکوشا

.تاسبودهارزشمندنیروگاه هاتوسعه
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امیدسفرنامه
: فرماندار شهرستان ماکو 

. تا پایان دولت دوازدهم بخش مهمی از مسائل و مشکالت شهرستان ماکو در حوزه آب و برق حل خواهد شد 

بطرواباگفتگودرماکوشهرشتانفرماندار

فرسنتایجخصوصدرماکوفرمانداریعمومی

ویژهنمایندهونیرووزیراردکانیاندکتر

ایانتاپ:گفتشهرستاناینبهجمهوررئیس

ومسائلازمهمیبخشدوازدهمدولت

برقوآبحوزهدودرشهرستانمشکالت

.شدخواهدحل

فرمانداریرسانیاطالعپایگاهگزارشبه

ایندرعلیزادهشاهین،ماکوشهرستان

شکوهبااستقبالوحضورازتقدیرباگفتگو

شهرستاندرجمهورریاستازشهروندان

شریفمردمدیگریکبار:گفتخوی

مراسمدرخودحضورباماکوشهرستان

بهخودپایندی،جمهورریاستسخنرانی

اثباتبهراشهداوامامهایآرمانونظام

نقشرادشمنانشومهایدسیسهورساندند

.کردندآببر

ویرونوزیراردکانیاندکترسفرنتایجبهاشارهباوی

:گفتماکوشهرستانبهجمهوررئیسویژهنماینده

خطازبرداریبهره،اداریشورایجلسهدرنیرووزیر

بیرتددولتپایانتاراماکو-خویولتکیلو400انتقال

سالپایانتاراولتکیلو400پستهمچنینوامیدو

ویدئوارتباطدرراموضوعاینوشدندمتعهد1398

روگاهنیافتتاحجریاندرکهجمهوررئیسباکنفرانس

.نمودندمطرحافتادانقاقترکیبیسیکل

:ساختنشانخاطرماکوفرماندار

هورجمرئیساستقبالباموضوعاین

سفرمصوباتجزودولتهیاتو

استانبهامیدوتدبیرکاروان

.گرفتقرارغربیآذربایجان

نیآبرساموضوعبهپایاندرعلیزاده

اشارهماکوشهرستانروستای31به

هبآبرسانیبمنظور:داشتاظهارو

ریالمیلیارد140حدودهاروستااین

رونیوزیرکهاستنیازمورداعتبار

کهدادندمساعدقولخصوصایندر

آیندهدرنیزراآناجراییعملیات

.شدخواهدشروعنزدیک

21



امیدسفرنامه

22

97آبان –مصوبات شورای اداری استان در جریان سفر رییس محترم جمهوری اسالمی ایران

مختلفهایبخشدرگردیدمقررومصوبغربیآذربایجاناستانبهدولتهیاتدومسفردرطرح40اجرایبرایتومانمیلیارد22۶4مبلغ-1

.شوددادهتخصیصغربیآذربایجاناستانبه.......وکشاورزی،درمانوبهداشتعمرانی،

برایملیتوسعهصندوقمحلازتومانمیلیارد113۶وخزانهمحلازتومانمیلیارد1128مبلغ،تومانمیلیارد22۶4ازجمعگردیدمقرر-2

.شودگرفتهدرنظرغربیآذربایجاناستانبهدولتهیئتوجمهورمحترمریاستسفردرشدهتعریفپروژه40اعتبارتامین

توضعیتثبیتوارومیهدریاچهاحیاءبمنظور،ملیتوسعهصندوقتومانمیلیارد113۶محلازشدهتعریفومصوباعتباراتازگردیدمقرر-3

.شوددادهاختصاصارومیهدریاچهحوزهبهزابرودخانهانتقالبرایاعتبارتومانمیلیارد۶00مبلغآن

.یابداختصاصسردشتسدتکمیلبرایشدهتعریفومصوباعتباراتازتومانمیلیارد100مبلغگردیدمصوب-4



امیدسفرنامه

23

دادهتخصیصشدهتعریفومصوباعتباراتازاعتبارتومانمیلیارد15آنتکمیلوعالیآموزشمصوبطرحدواجرایبرایگردیدمصوب-5

.شود

گرفتهنظردرشدهتعریفومصوباعتباراتازاعتبارتومانمیلیارد82پرورشوآموزششدهتعریفطرح3اجرایبمنظورگردیدمصوب-۶

.شود

.شوددادهتخصیصشدهتعریفومصوباعتباراتازاعتبارتومانمیلیارد35گردشگریوفرهنگیطرحششاجرایبرایگردیدمصوب-7

دادهاختصاصشدهتعریفومصوباعتباراتازتومانملیارد14مبلغجوانانوورزشحوزهدرپروژه4نمودنعملیاتیبمنظورگردیدمقرر-8

.شود

.گرددمنظورشدهتعریفومصوباعتباراتازتومانمیلیارد172درمانوبهداشتحوزهدرطرح7نمودنتکمیلواجرابرایگردیدمصوب-9

شدهتعریفومصوباعتباراتازروستاییوشهریعمرانحوزهدرطرحدواجرایبرایاعتبارتومانمیلیارد120مبلغگردیدمصوب-10

.یابداختصاص

.شودگرفتهنظردرشدهتعریفومصوباعتباراتازاعتبارتومانملیارد325استاندرنقلوحملبخشرونقبرایگردیدمصوب-11

شدهتعریفومصوباعتباراتازتومانملیارد529استانخاصهایویزگیبهتوجهباکشاورزیبخشتوسعهورشدبمنظورگردیدمصوب-12

.یابداختصاص

.شوددادهتخصیصشدهتعریفومصوباعتباراتازآبمنابعحوزهدراعتبارتومانملیارد8۶8بربالغمبلغیگردیدمصوب-13

.شودگرفتهنظردرشدهتعریفومصوباعتباراتازاعتبارتومانملیارد100بازرگانیحوزهدرطرحیکاجرایبرایگردیدمصوب-14

پروژه40نمودنعملیاتیجهتاستانعالیمقامناحیهازایوِیژهنظارتواهتمامالزماعتباراتتامینواجراحسنمنظوربهگردیدمقرر-15

.پذیردصورتمصوب
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بهراوعموضومعمولاعتبارتخصیصبارابطهدرکارپیشرفتجهتراالزمنظارتوکنترلاسالمیشورایمجلسنمایندگانگردیدمقرر-1۶

.نمایندمنتقلبودجهوبرنامهسازمان

وداشتهمالزاعتباراتتامینوهاپروژهنمودناجراییبهنسبتایویژهکنترلونظارتاستانریزیبرنامهومدیریتسازمانگردیدمقرر-17

.دهدارائهکشوربودجهوبرنامهسازمانبهیکبارهفتهدوهرراالزمگزارشات

وسایههمکشورهایبهانرژیصادراتیتوسعهومنطقهبرقپایداریافزایشهدفباگردیدمقررنیرووزارتداخلیمنابعمحلازهمچنین-18

غمبلبهاعتباریاولیهبرآوردباارومیهدریاچهاطرافمربوطههایپستوبرقولتکیلو400رینگخطتکمیلبهنسبتاستانصنایعیتوسعه

.بودخواهدماکووارومیه،تبریزخوی،شهرهایبینرینگاین.گردداقدامدوازدهمدولتپایانتاتومانمیلیارد800
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97آبان –مصوبات شورای اداری شهرستان ماکو در جریان سفر وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور

.1400سالامیدوتدبیردولتپایانتاماکو-خویولتکیلو400انتقالخطازبرداریبهرهجهتالزماعتباراتتخصیص-1

1398سالپایانراآنازبرداریبهرهوولتکیلو400پستاحداثجهتنیازمورداعتبارتامینوریزیبرنامه-2

.هستندمحرومبهداشتیوسالمشربآبنعمتازکهماکوشهرستانروستای31بهآبرسانیجهتنیازموردمالیمنابعتامین-3

اعتبارکلازو98-97سالهایدرماکوشهرداریطرفازدیگرتومانمیلیارد40وماکوآزادمنطقهطرفازتومانمیلیارد40تقبلبهتوجهبا-4

هورجمرئیسویژهنمایندهعنوانبهونیرومحترموزیرتوسطگردیدمقررتومانمیلیارد150مبلغبهامامخیابانبازگشاییبرایشدهبینیپیش

.گردداعتبارتامینوپیگیریکشوربودجهوبرنامهسازمانطریقازتومانمیلیارد70مبلغبهاعتبارمابقی

.دهدقرارخودکاردستوردرراآناحداثالزماعتباراتتخصیصوبدولیسداحداثمطالعاتدومفازاتمامبانیرووزارتگردیدمقرر-5

.شودانجاممرکزدرنیرووزارتسویازماکوفاضالبخانهتصفیهپروژهاتمامخصوصدرتریتفصیلیمطالعاتگردیدمقرر-۶

وزیراناردکانیدکترآقایجنابحضورباایجلسه،ماکوشهرستاندرمطروحهمشکالتومسائلپیگیریوبررسیبمنظورگردیدمقرر-7

.شودبرگزارنیرووزیردفتردرآتیهایهفتهطیماکوآزادمنطقهسازمانعاملمدیروآزادمناطقعالیشورایدبیر،فرماندار،نیرومحترم

هایپروژهوهایطرحسایروگازفاقدروستاهایبهگازرسانیهمچنینوروستاییراههایآسفالتوبهسازیخصوصدرگردیدمقرر-8

.شودنظرادلتبوبحثاندکردهسفرماکوشهرستانبهجمهوررئیسویژهنمایندهعنوانبهکهنیرووزیربامشترکجلسهدرشهرستانمحرک

.شودصادرخصوصایندرالزمدستوراتوپیگیریهاوزارتخانهسایرباارتباطدرماکوشهرستانمشکالتومسائلگردیدمقرر--9
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