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 به نام خدا

خدمت به مردم شریف شهرستان توفیق دو سال از حدود اکنون که 

ه بکه خلاصه عملکرد این دوره را  ددانگذرد بر خود فرض میمیاندورود می

 ارائه نماید. در این هستندها شایسته بهترینکه بزرگوار استحضار مردم 

 کارشناسانه و پیگیری مجدانه و با ریزیبا برنامهمدت سعی بر این بوده که 

های شهرستان به ویژه منابع انسانی و با رویکرد گیری از تمامی ظرفتبهره

ه حق مردم محقق همگرایانه و هماهنگی و انسجام در عمل، مطالبات ب

 «سالاریمردم»با رویکرد عملکردی  مثلث. برای تحقق این امر مهم، شود

س دیگر آن مردم و راس سوم که یک راس آن دولت و راتدوین شده 

بر اساس های اجرایی عملکرد دستگاهنظارت بر لذا  قرار دارد.ریزی برنامه

-تگف ،جمعی، تعاملبا تاسی از هم اندیشی، استفاده از خرد الگوی فوق و 

  .گو، پیگیری مستمر شکل گرفته استو

به مصداق سخن معروف: لم یشکر در ابتدا لازم و شایسته است 

المخلوق و لم یشکر الخالق از مردم خوب و شریف، دهیاران محترم، 

های محترم خانواده، محترم بسیجیانشوراهای اسلامی شهرها و روستاها، 

های مدیران و کارشناسان محترم دستگاهشهدا و ایثارگران و رزمندگان، 

اجرایی، اعضای محترم شورای تامین، نمایندگان محترم مجلس شورای 

که محترم اسلامی، امام جمعه محترم، استاندار، معاونین و مدیران کل 

ان در شهرست همکاری و مساعدت نمودند تا شاهد ارائه خدمات بهتری

  م.میاندورود باشیم سپاسگزار
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 هایرغم مشکلات اقتصادی و تحریمعلیدر این گزارش سعی شده 

امات اهم اقد ،اندهای عمرانی تاثیر منفی داشتههژظالمانه که در پیشبرد پرو

ابل تر و قملموسها و موضوعی تنظیم شود تا بر اساس شرح وظایف دستگاه

احب نظران و خوانندگان محترم با نقد صامید است در پایان باشد. ارزیابی 

 ند.مدیران را در بهتر شدن عملکرد یاری نمایسازنده خویش 

 فرماندار شهرستان میاندورود -منفردی حسین

 حوزه کشاورزی و امور آب

تن به  11111از  گذشته سال برابر نیم و دو 1۹۱۱ سال در مرکباتصادرات  (1

ه دشصادر  %11تن حدود  00۹111کل تولید داشته و از   افزایشتن  00111

 .است

میلیارد  ۹هکتار با اعتبار حدود  3۹به میزان بندان آبدو واحد احیای  بازسازی و (0

 تومان

میلیارد  01با تسهیلات حدود کشت گلخانه ای هکتار  0/3اندازی حمایت و راه (۹

 تومان

سرمادهی برای اولین رنگ آوری تکنیک  تن با 1۹11 نارنگی به میزانات صادر (4

 با تاسی از کشور ترکیهاستان  در بار

انع مورفع وگو دولت و بخش خصوصی استان، و از طریق شورای گفتپیگیری  (0

خش در ب تضامین بانکی برای سرمایه گذاران روستاییپذیرش سند به منظور 

ده شمشکل کل استان این اقدام منجر به مرتفع شدند که  کشاورزی و صنعتی

 است.

 ۹۳ زمین به میزان درکشور کشاورزی ع تبدیلی ایاولین شهرک صن مجوز اخذ (0

 گهربارانبخش  در هکتار
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 ظرفیت شهرستانیتکیه بر لایه روبی مستمر رودخانه های شهرستان با  (3

 میاندورود.های کشاورزی در شهرستان فعالیتدرصد  ۱0مکانیزه نمودن  (۳

شهرستان و ارسال به  ءبرنج در بانک نشا ءبذر نشاهزار هکتار  111تولید  (۱

 شهرستان های همجوار.

 بهداشت و درمان

 زاریبرگمیاندورود اولین شهرستان استان بوده که با شهرستان فرمانداری  (1

که  ورود پیدا کندبه حوزه کرونا توانست پیشگیرانه، و اقدامات به موقع جلسات 

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آن پس از یک و سال و اندی هنتیج

 نبه عنوان بهتریهای استان شهرستان میاندورود را در بین شهرستانعملکرد 

 .کرده استمعرفی 

و مرتفع نمودن مشکلات فراروی بیمارستان میلاد نور بادله، به عنوان پیگیری  (0

  .مجهزترین و بهترین بیمارستان روستایی کشور

 پیگیری و راه اندازی داروخانه شبانه روزی در شهر سورک (۹

میلیارد  0/4پیگیری و راه اندازی بخش دیالیز در مرکز درمانی آشوری بالغ بر  (4

 .تومان با مشارکت خیرین محترم

پیگیری و اخذ مجوز احداث کلینیک درمانی تامین اجتماعی برای مردم  (0

که اکنون در حالی انتخاب زمین  هزار کارگر شهرستان ۹۱شهرستان به ویژه 

 مورد نظر برای ساخت می باشیم.

که طرح نسخه نویسی  ههای استان بودجزء اولین شهرستانمیاندورود  (0

 .ه استکی را اجرا کردالکترونی

 1411از اول خرداد طرح کاهش کاربرد دفترچه بیمه به منظور حذف نهایی آن،  (3

  در شهرستان آغاز شده است.
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به آسیب دیدگان ویروس کرونا به ویژه رانندگان و با بهره کم پرداخت تسهیلات  (۳

 افراد نیازمند.

تحویل  وتهیه در ایام کرونایی میلیارد تومان  3به مبلغ سبد کالا  01111تعداد  (۱

 خانواده های محترم نیازمند شده است.

 های کرونایی در شهرستان.تهیه و تجهیز غسالخانه مستقل برای متوفی  (11

 طرح واکسیناسیون جامعه هدف در شهرستان بر اساس برنامه پیش بینی شده  (11

 به صورت کامل اجرای گردید.

 و ترانزیت حمل و نقلراه، 

 RVRو سامانه  ILSو نصب سیتم کنترل ناوبری اجرای طرح توسعه فرودگاه  (1

خانوار با  011با جابجایی بیش از  میلیارد تومان اعتبار 101بالغ بر  هواشناسی

 .کنده، چوکلا و بیشه سر و پلنگ آزادرشهریامشارکت خوب مردم روستاهای 

 0۳با اعتبار به ساحل و بندر امیرآباد تعریض فاز دوم جاده گهرباران شروع  (0

 میلیارد تومان

تخریب شده بود. با اعتبار یک  ۱3 ساخت پل دنگسرک که بر اثر سیل سال (۹

 میلیون تومان ۹11میلیارد و 

ی بالادست با اعتبار یهای روستاجاده پیگیری و ساخت دو دیواره حفاظتی در (4

 میلیارد تومان 0/0

در محور امام احداث میدان ورودی شهر سورک  و شروع بکار اخذ مجوز ،پیگیری (0

 .(ع)رضا

پل دارابکلارود که سال ها تعطیل بود با اعتبار یک میلیارد و عملیات تکمیل  (0

 .استآغاز شده میلیون تومان  011

 آغاز تعریض پل جاده سورک به اسلام آباد در مقابل شرکت نکا چوب. (3
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که  ناولین شرکت مسافربری بین شهری در شهرستا و افتتاح اندازیراه، پیگیری (۳

 در صدد هستیم مشکل روستایی ما نیز به واسط همین شرکت حل شود. 

ساماندهی تردد و دوربرگردان های بلوار امام رضا)ع( شهر سورک و کاهش قابل  (۱

 توجه تصادفات و خسارت جانی و مالی شهروندان.

 و علم آموزش و پرورش

شهرستان و پیگیری شورای آموزش و پرورش برگزاری منظم و منسجم جلسات  (1

ترین شورای آموزش و پرورش یکی از منظم ترین و فعالجدی مصوبات آن که 

 استان است.

رتبه استانی از سوی دانش آموزان و معلمین و  ۹11رتبه کشوری و  3کسب  (0

 .فرهنگیان شهرستان

 .ه استتکمیل و افتتاح شددر دو بخش شهرستان میاندورود مدرسه  3تعداد  (۹

کلنگ زنی محترم در روستای دارابکلا لاسه با مشارکت خیر ک 10یک مدرسه  (4

 .ه استشد

 تکمیل و افتتاح یک سالن ورزشی برای دانش آموزان در بخش گهرباران. (0

دستگاه تبلت و گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان بالغ بر  ۹40تهیه و خرید  (0

 ی درس.های مجازبه منظور حضور در کلاس میلیون تومان 411یک میلیارد و 

 11به مبلغ  مساعدت و مشارکت خیرین برای ساخت مدارسگیری از بهره (3

 میلیون تومان بوده است. ۳00میلیارد و 

 روستای اسرم ی کشور توسط یروستاکتابخانه برتر  10کسب عنوان  (1

 برق

مگاوات تولید برق که با اعتبار  0هر کدام با  نیروگاه مقیاس کوچک 0 ساخت (1

لیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی در بخش گهرباران احداث و تا می 101
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پایان دولت تدبیر و امید به شبکه سراسری متصل خواهد شد. با راه اندازی این 

 بخش گهرباران حل خواهد شد. برق دو نیروگاه مشکل کاهش ولتاژ 

 مرتفع نمودنبه بخش گهرباران و از مرکز شهرستان مگاوات  01انتقال برق  (0

 .میلیارد تومان 0/0نارسایی های برقی با اعتبار 

برطرف کردن افت ولتاژ برق در اکثر روستاهای و بر طرف شدن مشکلات عمده،  (۹

میلیارد  0/1باری بر تترانس رسیده با اع ۱ترانس به  4ولوجا از روستا از جمله 

لازم به  و ... میلیارد تومان ۹/1رسیده با  ۳ترانس به  4برگه از روستای تومان، 

 41برابر خواهد بود با خدمات بیش از  ۱۱و  ۱۳ذکر است اقدامات سال های 

 ساله گذشته در این خصوص.

سطح روستاها و شهرهای ترانس در  30 تعداد ۱۱و  ۱۳های  در طول سال (4

 شهرستان نصب شده است.

 حوزه مسکن و طرح های هادی و جامع شهری

در بخش مرکزی و گهرباران با  بازنگری و اجرای طرح های هادی روستایی (1

روستاهای لالیم، مرسم، در از جمله که بوده  تومانمیلیارد  0/4اعتباری بیش از 

 در حال اجرا است. سیاه چنار، ورندان و ...

واحدی در شهر سورک برای  40۳مسکن ملی  ساختآغاز و  ، اخذ مجوزپیگیری (0

 .شهرستان جوانان و نیازمندان

طرح جامع شهری سورک در استان و ارسال برای تهران نهایی نمودن تصویب  (۹

 به منظور تایید.

 تقسیمات کشور

که خواسته چندین  در بخش گهرباران هدطبق شهرداری تاسیس و مجوز اخذ (1

 ساله مردم شریف در این دولت تدبیر و امید تحقق پیدا کرده است.
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رکزی در بخش م بادآصفر روستاهای برایبه منظور اخذ شناسه روستایی پیگیری  (0

ششمین در انتخابات که از طریق وزارت کشور  گوهرباران بخش در محمدآباد و

صورت مستقل برگزار خواهد به  1411در سال شورای اسلامی شهر و روستا دوره 

 شد.

 

 ادارات در شهرستان استقرار

تقرار استحقق بزرگترین خواسته روستائیان در خصوص طرح های هادی مبنی بر  (1

 که این امر انجام شده است. انقلاب اسلامی در شهرستان مسکن بنیاد

درخواست چندین ساله دامپروران، دامداران و پرورش دهندگان طیور مبنی بر  (0

 که این امر نیز تحقق پیدا کرده است. شهرستان در دامپزشکی ادارهاستقرار 

 گاز

ب سنه کوه( و نص)بازیارخیل، جناسم، وارمی و بالادست روستا چهار به گاز انتقال (1

 تومان میلیون  411و میلیارد  0با اعتبار  علمک 011

ال س که ازنمودن آنان در مسیر بالادست گازدار گذاری و کیلومتر شبکه  ۹1اجرا  (0

 شده بود. شروع 1۹۱۳

 آب و فاضلاب )آب شرب(

و تحقق بخش مرکزی  بالادست روستاهای به آبرسانیاجرای پروژه مجتمع  (1

 خواسته چندین سال آنان.

هره ببه ای نزدیک یندهآروستا که در  0اجرای مجتمع آبرسانی اسلام آباد برای  (0

 برداری خواهد رسید.
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از لیتر در ثانیه  01تا  10به میزان انتقال آب و  گرفتن مجوز  ،مکررپیگیری  (۹

آباد سولرنسام و کویرای روستاهای بادله، کیاپی، لالیم، انجیلشهرستان ساری ب

 ها از کمبود آب در مضیقه بودند.سالکه  میاندورود شهرستان

با مشارکت در حوزه آب و فاضلاب برگزاری اولین مانور استان پیشنهاد و  (4

لیتر  10و جلوگیری از پرت آب به میزان در میاندورود شهرستان های همجواز 

 .برای اولین بار در استان در ثانیه

شهرستان به منظور رفع کمبود به شبکه آبرسانی اتصال چندین چاه آب احیا و  (0

 شهر سورک و...دارابکلا، جامخانه، آب از جمله روستا باله، 

 های مرکزی و گهرباران.بخشدر  روستاهافرسوده اصلاح برخی از شبکه های  (0

 منابع طبیعیمحیط زیست و 

در  توساکالیپ و صنوبر های نهال هکتار 141 در درخت هزار 141 کاشت (1

شهرستان. لازم به ذکر است سهمیه ای که استانداری برای شهرستان در نظر 

 درصد 11۱ از بیشهکتار بوده که میاندورود موفق شده  101گرفته بودند 

 ببخشد. تحققاهداف زراعت چوب را 

تنها شهرستانی هست که در خصوص مازندران پاک طرح اجرایی تحت میاندورود  (0

 تدوین کرده و در حال اجراست. ی و استقبال از فصول(عنوان )پاکیزگی، آراستگ

رای ب ماپپیگیری و اجرای طرح ساماندهی پسماند و زباله روستایی تحت عنوان  (۹

عرفی م اولین بار در استان در روستای دارابکلا و به عنوان نمونه استانی به کشور

در حال حاضر در روستاهای گهرباران با پیگیری دریافت زمین از منابع  .شد

 ت.اسپیگیری در دست های اولیه استانی انجام شده است طبیعی که موافقت

 گوزن زرد ایرانی در باغ وحشت دشت نازتکثیر فراهم نمودن شرایط زیست و  (4

گوزن زرد به راس  0تعداد  1۹40سال  بخش گهرباران. لازم به توضیح است در
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-راس رسیده 01به راس و اکنون  ۹1به  1۹۱۳آورده شده که تا سال این منتقل 

 سال گذشته بیشتر بوده است. 00به عبارتی عملکرد این دو سال با  .ندا

 در بخش مرکزی شهرستان میاندورود از اراضی ملی هکتار 0۳آزاد سازی بیش از  (0

ص جلسات مکرر در شورای توسط اشخاص، در این خصو سال تصرف 41پس از 

 کم اجرا شده است.در نهایت بدون خشنونت و درگیری ح تامین تشکیل و

های بالادست به منظور پیشگیری ساخت دیوارهای حفاظتی در مسیر رودخانه (0

-های سالگیری از تجربیات سیلابهای احتمالی از وقوع سیل، با بهرهاز خسارت

 . 1۹۱3های گذشته به ویژه سال 

 و جوانانورزش 

بار با اعتشهر سورک سالن ورزشی امام رضا بازسازی پروژه فیزیکی پیشرفت  (1

 .میلیون تومان ۹01هزینه شده یک میلیارد و 

 بزمین آبادروستای  سالن ورزشیدرصدی پروژه احداثی  ۳0پیشرفت فیزیکی  (0

 در بخش گهرباران.

با جامخانه روستای سالن ورزشی درصدی پروژه احداث  00پیشرفت فیزیکی  (۹

 میلیون تومان. ۹41اعتبار هزینه شده یک میلیارد و 

در بخش مرکزی سالن ورزشی کیاپی درصدی  00پیشرفت فیزیکی پروژه  (4

 شهرستان.

این چهار پروژه از سال های گذشته آغاز و هر ساله بر اساس اعتبار شهرستانی،  نکته:

 استانی و ملی تکمیل تر شده است.

 هایکشوررشته پومسه در بین المللی تکواندوکاران در کسب دو مقام قهرمانی  (0

 .روسیه و دانمارک

 مدال طلا و برنز توسط تکواندوکاران شهرستان در لیک کشور 0کسب  (0
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 .تیم ملیو دعوت از او برای یک کشتی گیر شهرستانی قهرمانی  (3

 ن دختر در لیک کشوراوکاردکسب مقام سومی تکوان (۳

ه در دشهر طبقکشوری در  بزرگسالانوالبیال گروه ب برگزاری لیک دسته اول  (۱

 شهرستان میاندورود. بخش گهرباران 

تجهیز خانه ورزشی محله کوی شهید آهنگری شهر سورک و روستاهای  (11

 شهریارکنده در بخش مرکزی و چمازتپه در بخش گهرباران.

های محلی استان مازندران در افتتاح و تجهیز اولین خانه ورزشی روستایی بازی (11

 روستای بزمین آباد بخش گهرباران.

 امنیتی

 ریبه سیستم پایش تصویشهر سورک تجهیز پیگیری مکرر شورای تامین برای  (1

به شرق کشور و بالعکس که پروژه فوق محور بین المللی تردد به منظور کنترل 

 مرحله پایانی است.

به پایش تصویری که عملکرد  بخش مرکزی و گهربارانروستاهای تجهیز  (0

 های استان می باشد.ینبرترشهرستان در این حوزه جزء 

های برتر در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی سال کسب رتبه شهرستان (۹

 درحوزه انتظامی. 1۹۱۳

 و اصناف صنعت

 (نکاچوب و پارس کرومبودند )ها تملک بانکه که در کارخان 0آزادسازی و احیای  (1

 و اشتغال مجدد صدها کارگر.

خواسته چندین  ، کهساری و مستقل شدن از تشکیل خانه اصناف شهرستان (0

 .بودشهرستان صنوف و مردم  ساله
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به ویژه کالاهای اساسی جزء نظارت و کنترل بازار شهرستان میاندورود در  (۹

 های استان بوده است.بهترین

 فرمانداریهای بخش خصوصی توسط از اهالی به شرکتنفر  03اشتغال معرفی و  (4

 .شهرستان

 مخابرات و اینترنت

به  های هواییتعویض سوئیچ های فرسوده، تبدیل کابلپروژه به منظور  0اجرای  (1

، افزایش پهنای باند در سطح شهرستان بالغ بر  ADSLپورت  ۱0خاکی، توسعه 

که برای اولین بار در این حوزه همزمان چنین  میلیون تومان ۹01میلیارد و  ۱

 پروژه هایی انجام شده است.

 شیلات و پرورش ماهی

به منظور تولید و تکثیر بچه ماهی و آزادی  شیل گذاری دو استخر در شهرستان (0

 سازی آنها به دریا برای تقویت آبزیان.

های صیادی در بخش گهرباران توسط پره درصد از صید ماهی دریایی 11رشد  (۹

 .کیلوگرم 100۳11به میزان 

تن ماهی  ۹311تن ماهی سردابی و بیش از  11 ، تن ماهی خاویاری 10تولید  (4

ها و مزارع پرورش ماهی شهرستان و عرضه گوشت به بازار گرمابی در آب بندان

 کشور.

 گردشگری

شهرستان در ساحل بخش گهرباران تفریحی اخذ موافقت احداث دو اسکله  (1

 برای بخش خصوصی. میاندورود
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 در روستای دارابکلا بخش اخذ مجوز برای کشف و حفظ آثار باستانی کیجا قلعه (0

  مرکزی.

 اجتماعیاداری و فعالیت های 

اختصاص  انزنیتی شهرستان، به مدیرهای سمتدرصدی  ۹۳انتصاب انتخاب و  (1

انتصابات را به زنان تخصیص  درصد ۹1 اعلام کرده بود در صورتی که دولتیافته 

 دهید.

های مردم نهاد روستایی در شهرستان)طی اعلام استانداری قرار تشکیل سازمان (0

 10۳بیش از بوده در هر روستا یک سمن تشکیل شود که در بخش مرکزی 

های بهترینزء درصد تحقق یافته که میاندورود ج 1۹۳و بخش گهرباران درصد 

ثبت در شهرستان  هیچ سمن 1۹۱۳تا قبل از سال در ضمن  .(استان بوده است

 نشده بود.

دیگری در حوزه آسیب های اجتماعی و یکی دادن مجوز به دو سمن شهرستان  (۹

 .شورای توسعه و حمایت شهرستاناز سوی  خیرین کتابخانه سازدر حوزه 

تشکیل شورای حل اختلاف به منظور پیشگیری و بررسی تخلفات شوراهای  (4

سال از  11پس از  و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی اسلامی روستاها

 .تاسیس فرمانداری

به ویژه در حوزه اقتصادی. شهرستان  اتاق فکرظرفیت  بهره گیری ازحمایت و  (0

میدان تره بار و پایانه صادراتی به منظور احداث سرمایه گذاری در حال حاضر 

 در اولویت بوده و در حال پیگیری است.

میلیون تومان به افراد کم توان تحت پوشش  000میلیارد و  0از پرداخت بیش  (0

 .از جمله اشتغال به منظور گذراندن معیشت زندگی بهزیستی
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 درصد411میلیون تومان و با  01به مبلغ  ۱۳اماکن مذهبی در سال  4کمک به  (3

از طریق اداره میلیون تومان  011اماکن مذهبی به مبلغ  14به  ۱۱رشد در سال 

 اوقاف.

 3معرفی ایثارگران و نفر از  0نفر، وام خوداشتغالی  01پرداخت وام مسکن به  (۳

 .برای اشتغالخصوصی به شرکت ها آز آنان نفر 

زایی از سوی طرح اشتغال 1۳۳میلیون تومان به  011میلیارد و  0پرداخت مبلغ  (۱

 شغل در روستاهای شهرستان. 100بنیاد برکت و ایجاد 

 ایثارگران. حمایتی به خانوادهکالا مورد سبد  011تحویل تهیه و  (11

 جا در بخش گهرباران.وساماندهی و افتتاح گلزار شهدای روستای ول (11

 و بررسی مشکلات.تکریم ایثارگران به منظور و خانواده شهدا  100دیدار با  (10

در انتخابات مجلس شورای اسلامی درصد مشارکت  ۹/0۳شهرستان میاندورود با  (1۹

 داشته است. 1۹۱۳را در سال جزء بالاترین مشارکت استان 

ای برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، دومین میان دوره (14

پنجمین دوره مجلس خبرگان و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا با مشارکت 

 درصد. ۱/3۹


