مصوبات سومین جلسه شورای اداری استان درشهرستان بندرخمیر(بخش رویدر) 0010/10/10
ردیف

1

شرح مصوبات

مقرر گردید اداره کل راهداری نسبت به اجرا و تکمیل پل فلزی کروئیه اقدام نماید.

پیگیری کننده

مهلت

اداره کل راهداری

 51فرودین
1042

(اعتبار پروژه  53میلیارد تومان)
تبصره  :1اداره کل راهداری مکلف است حداکثر مبلغ  13میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر هزینه
نموده و مابقی اعتبار پروژه از محل اعتبارات ملی(سازمان حمل و نقل و راهداری کشور) تأمین نماید.
تبصره  :2اداره کل راهداری مکلف است از محل اعتبارات ملی(سازمان حمل و نقل و راهداری کشور)
نسبت به تءمین  13میلیارد تومان جهت بهسازی محور رویدر اقدام نماید.
2

مقرر گردید مبلغ  04میلیارد تومان از محل اعتبار مصوبات سفر و مبلغ  13میلیارد تومان از اعتبارات
شرکت آبفا به منظور تهیه لوله خط انتقال آب محور کهورستان رویدر اختصاص یابد.

5

مقرر گردید نسبت به احداث راه روستایی پرکان -گیشو -تنگ اشکن به طول  0کیلومتر آسفالت

شرکت آب و

1041/40/51

فاضلاب
اداره کل راهداری

بهمن 1041

گردد.
0

مقرر گردید راه روستایی گیشی  -بستویه به طول  8کیلومتر آسفالت گردد.

اداره کل راهداری

بهمن 1041

3

مقرر گردید بهسازی محور رویدر به طول  7کیلومتر انجام پذیرد( .تخصیص  18میلیارد تومان از محل

اداره کل راهداری

بهمن 1041

اعتبار مصوبات سفر)
تبصره  : 1مقرر گردید بهسازی محور رویدر به طول  3.3کیلومترصورت پذیرد.
تبصره  : 2مقرر گردید مسیر رودبار و دوراهی گوین به طول  1.3کیلومتر پس از رفع معارض آسفالت
گردد( .فرمانداری خمیر نسبت به رفع معارض تا تاریخ  1041/40/51اقدام و راهداری در زمام مقرر
نسبت به انجام آسفالت مسیر اقدام نماید)
6

مقرر گردید راه روستایی بستو -درواخانی به طول  8کیلومتر آسفالت گردد(.اعتبار  21میلیارد تومان)

اداره کل راهداری

پایان 1041

7

مقرر گردید اداره راهداری نسبت به عملیات نصب روشنایی پل فلزی کشار اقدام و ایمن سازی پل از

اداره کل راهداری

هفته دولت 1041

منظر بصری با مشارکت شرکت توزیع و دهیاری اقدام نماید.

شرکت توزیع برق
و دهیاری کشار

8

مقرر گردید اداره کل ورزش و جوانان نسبت به احداث  0زمین چمن مصنوعی در روستاهای زیر اقدام
نماید.

اداره کل ورزش و

1041/40/51

جوانان

(بنو –  684میلیون تومان) (رودبار –  044میلیون تومان)
(کروئیه –  034میلیون تومان) (دهنو –  544میلیون تومان)
9

مقرر گردید اداره کل ورزش و جوانان نسبت به تعویض چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهر رویدر
اقدام نماید.
(اعتبار  544 :میلیون تومان از محل اعتبار شرکت صنایع پشتیبان استان)

اداره کل ورزش و

1041/40/51

جوانان
شرکت صنایع
پشتیبان استان

14

مقرر گردید اجرای راه روستایی مارو دریخا – چاری و پی پر ( به طول  8کیلومتر ابنیه فنی و طول 0

اداره کل راهداری

پایان 1041

کیلومتر آسفالت ) تا پایان  ،1041صورت پذیرد( .اعتبار  8میلیارد تومان)
11

مقرر گردید شرکت زیرساخت و راه های استان تا پایان خرداد سال  1041نسبت به آغاز عملیات اجرای
پل  664متری محور بندرخمیر – بندرعباس اقدام نماید.

شرکت زیرساخت

1041/40/51

ردیف

12

15

پیگیری کننده

مهلت

شرح مصوبات

مقرر گردید شهرداری بندرپل نسبت به تکمیل ساختمان فرهنگ سرای پل  ،و اداره فرهنگ و ارشاد

شهرداری بندرپل

دهه فجر1041

نسبت به تجهیز آن اقدام نمایند.

 -فرهنگ و ارشاد

مقرر گردید دهیاری کهورستان نسبت به تکمیل ساختمان فرهنگ سرای کهورستان و اداره کل
فرهنگ و ارشاد نسبت به تجهیز آن اقدام نمایند.

دهیاری

پایان 1041

کهورستان -
فرهنگ و ارشاد

10

مقرر گردید اداره کل ورزش و جوانان نسبت به آغاز عملیات ساخت زمین چمن طبیعی در روستای
کشار بالا اقدام نماید (.مهلت تکمیل طرح تا پایان )1041

13

مقرر گردید طرح مطالعه و اجرای بام شهر رویدر با محوریت سازه های آبخیزداری و مشارکت منابع
طبیعی و خیرین دردستور کار قرار گیرد.

16

اداره کل ورزش و
جوانان
اداره کل منابع

 5ماه بابت

طبیعی و

مطالعه و  12ماه

آبخیزداری

بابت اجرا

مقرر گردید لیست کلیه طرح های اشغال آفرین شهرستان که درخواست اعطای تسهیلات نموده اند

فرمانداری خمیر

ظرف مدت یک هفته توسط فرمانداری بندر خمیر تهیه و جهت اخذ تسهیلات به معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

استانداری ارجاع داده شوند(.کلیه پروژه ها ظرف یک هفته توسط معاون هماهنگی اموراقتصادی تعیین

1041/42/14

1041/42/13

استانداری

تکلیف شوند)
17

مقرر گردید لیست کلیه طرح های اشغال آفرین شهرستان که به دلیل عدم صدور مجوزبه اتمام نمی

فرمانداری خمیر

رسند ظرف مدت یک هفته توسط فرمانداری بندر خمیر تهیه شده و کلیه دستگاه های متولی ظرف

معاونت هماهنگی

مدت دو هفته نسبت به تعیین تکلیف پروژه و صدور مجوز اقدام نمایند.

امور اقتصادی

1041/42/13

دستگاه های
متولی
18

مقرر گردید بازبینی یک چهارم طرح های هادی روستاهای شهرستان بندرخمیر صورت پذیرد.

بنیادمسکن

دهه فجر 1041

19

مقرر گردید نسبت به تعیین تکلیف  114هکتار اراضی پس کرانه مجتمع بندری خمیر اقدام لازم صورت

فرمانداری

جمع بندی 2

پذیرد.

بندرخمیر

هفته آینده

مقرر گردید در خصوص پایانه صادراتی (بخش مرکزی) مواد معدنی یک کارگروه متشکل از مدیرکل

صمت  ،بنادر و

1041/40/13

صمت،مدیرکل بنادر و معاونت عمرانی استانداری و اداره کل محیط زیست تشکیل و نتیجه را به صورت

دریانوردی

24

طرحی جامع (ظرفیت  8میلیون تن) به استانداری ارائه نمایند.

معاونت عمرانی
استاندار

21

مقرر گردید اسکله بندرپل (بخش مرکزی) ( پهلو گیری لنج  ،قایق های صیادی و تفریحی) طی  2فاز به
صورت کامل انجام گیرد.

اداره کل بنادر و

فاز  :1بهمن

دریانوردی

1041
فاز  :2بهمن
1042

22

مقرر گردید دهیاری کهورستان نسبت به تکمیل ساختمان آتش نشانی اقدام نموده و تامین ماشین
آتش نشانی توسط استان صورت پذیرد.

دهیاری
کهورستان

هفته دولت 1041

ردیف

25

شرح مصوبات

مقرر گردید اداره کل محیط زیست طی یک هفته نسبت به تعیین تکلیف و ارائه جوابیه در خصوص
مشکل کانال سایت پرورش میگو(بخش مرکزی) اقدام نماید ،در غیر این صورت بازرسی استانداری به

پیگیری کننده

مهلت

اداره کل محیط

یک هفته

زیست

استناد مصوبات ملی نسبت به تعیین تکلیف پروژه اقدام می نماید .
20

23

مقرر گردید فرمانداری بندرخمیر ظرف مدت دو هفته نسبت به ارائه لیست متقاضیان کشت گلخانه ای

فرمانداری

به منظور شروع طرح مطالعاتی شهر گلخانه ای اقدام نماید.

بندرخمیر

مقرر گردید طرح دقیق و مطالعه شده (به همراه مطالعه مسائل حقوقی طرح در صورت لزوم تبدیل

جهادکشاورزی

وضعیت کشت از روباز به گلخانه ای) شهرگلخانه ای کهورستان (بخش مرکزی) انجام گردد.

آب منطقه ای

دو هفته

1041/40/51

26

مقرر گردیدنسبت به بازگشایی رشته نظری در روستای کشار(بخش مرکزی) اقدام لازم معمول نمایند.

آموزش و پرورش

مهر 1041

27

مقرر گردید که خیرین و نوسازی ساختمان هنرستان را تا مهر  1041آماده و تحویل نمایند و جهت

آموزش و پرورش

مهر 1041

تخصیص اعتبار به هنرستان شهررویدر اقدام لازم معمول نمایند(.مبلغ یک میلیارد تومان از محل و صنعت و معدن و
اعتبار سفر استاندار)
28

مقرر گردید با مشارکت خیرین و اداره کل نوسازی پروژه مدرسه استثنایی شروع به کار نماید.

29

مقرر گردید جلسه ای در خصوص مدرسه شبانه روزی دخترانه با خیرین برگزار گردد و نتیجه آن به

تجارت
نماینده خیرین

 5ماه

اداره کل نوسازی
مدارس
آموزش و پرورش

1041/40/51

فرمانداری اعلام نمایند.
54

مقرر گردید کمیته ای متشکل از استاندار محترم ،مدیرکل صمت و مدیرکل آموزش و پرورش در

مدیرکل صمت و

خصوص تعیین تکلیف هنرستان و رشته های مورد تقاضای شهرستان با محوریت بررسی و تامین

مدیرکل آموزش و

تجهیزات لازم صورت پذیرد.
51

مقرر گردید شهرداری رویدر زمینی جهت احداث بیمارستان (درمان بستر) در اختیار دانشگاه قرار دهد
و نتیجه آن به فرمانداری اعلام نماید.

یک هفته

پرورش
شهرداری رویدر

یک ماه

دانشگاه علوم
پزشکی

52

مقرر گردید در خصوص ظرفیت کشت گیاهان دارویی شهر رویدر توسط کارشناسان مربوطه بررسی
لازم صورت پذیرفنه و نتیجه را اعلام نمایند.

دانشگاه علوم

1041/40/51

پزشکی
سازمان مدیریت و

55

مقرر گردید اعتبار لازم جهت تکمیل گلزار شهداء خاتم الانبیاء روستای بنو انجام پذیرد.

50

مقرر گردید تعداد  0دستگاه کولر گازی جهت مسجد امام حسین(ع) شهرک خاتم الانبیاء روستای بناب

استانداری

تامین گردد.

هرمزگان

1041/40/51

برنامه ریزی

53

مقرر گردید اداره کل راهداری نسبت به تامین ماشین الات مورد نیاز به منظور فضا سازی و اجرای طرح
های سد ناخ روستای گوین اقدام نماید.

اداره کل راهداری

1041/42/51
1041/42/51

