مصوبات جلسه شورای اداری بخش هرمز شهرستان بندرعباس 8018/18/81
مصوبات جلسه

رديف

مقرر گرديد ،شرکت توزيع نیروی برق نسبت به جابجايی  81اصله پايه تیر برق
8

در مسیر پروژه رينگ دور جزيره ( )0/1kmاقدام نمايد.
مقرر گرديد ،مجوز  01111تن برداشت از معادن از محل هايی که قبلا" برداشت

2

1
0

مسئول اقدام
شرکت توزيع نیروی برق
استان

مهلت اقدام
8018/2/81

سازمان صنعت  ،معدن

صورت گرفته و با هماهنگی سازمان صمت صرفا" جهت اجرای پروژه رينگ دور وتجارت استان-اداره کل راه و اسرع وقت
جزيره صادر گردد.
شهرسازی استان
مقرر گرديد ،راه و شهرسازی  0/1کیلومتر پروژه رينگ دور جزيره را تا تاريخ
نهم شهريور ماه به اتمام رساند.
مقرر گرديد ،راه و شهرسازی تا اول خرداد ماه اقدامات لازم در خصوص برآورد و
تشريفات مناقصه  7/7کیلومتر پروژه رينگ دور جزيره بعمل آورد.

اداره کل راه و شهرسازی
استان
اداره کل راه و شهرسازی
استان

8018/10/10
8018/11/18

مقرر گرديد ،شرکت توزيع نسبت به اجرای  5کیلومتر روشنايی رينگ دور استانداری-سازمان مديريت و
5

جزيره اقدام نمايد و منابع مالی از محل زيرساخت های گردشگری تامین گردد.

برنامه ريزی -شرکت توزيع

اسرع وقت

نیروی برق استان
0

7

مقرر گرديد ،راه و شهرسازی نسبت به تشريفات اولیه بازنگری طرح تفصیلی و
طرح جامع شهر هرمز اقدام و تا پايان سال بازنگری صورت پذيرد.

استان

تا پايان 8018

مقرر گرديد ،میراث فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی استان تا تاريخ
 8018/18/18نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذار مدرسه جری پولاک منعقد میراث فرهنگی ،گردشگری و
نمايد.ضمنا" مدير کل عمران و جزاير به عنوان نماينده استانداری جهت پیگیری صنايع دستای استان-اداره 8018/18/18
موضوع بین دستگاهی معرفی می گردد.

1

اداره کل راه و شهرسازی

کل عمران و جزاير استانداری

مقرر گريد ،میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنايع دستی تا پايان خرداد ماه

اداره کل میراث فرهنگی ،

نسبت به ساخت غرفه های صنايع دستی اقدام نمايد.

گردشگری و صنايع دستی

8018/11/11

استان
0
81

مقرر گرديد ،فرمانداری بندرعباس نسبت به آزادسازی حريم قلعه پرتقالی ها
اقدام نمايد.
مقرر گرديد ،زمین نزديک اسکله جهت احداث غرفه های صنايع دستی مشخص
گرديده و صورتجلسه جانمايی توسط اداره کل عمران و جزاير تهیه گردد.

فرمانداری بندرعباس
اداره کل عمران و جزاير
استانداری

اسرع وقت
اسرع وقت

مقرر گرديد ،مبلغ  0میلیارد تومان بودجه تکمیل پروژه مرمت قلعه پرتقالیها تا
88

تاريخ  8018/10/81توسط استانداری تامین و پروژه مذکور تا تاريخ 8018/11/85

استانداری

8018/11/85

به اتمام برسد.
82
81
80

مقرر گرديد ،مبلغ  51میلیون تومان توسط استانداری جهت تعمیر مکان صنايع
دستی بانوان به حساب تعاونی واريز گردد.
مقرر گرديد ،پروژه اتصالات شبکه آب شرب با اعتبار  1میلیارد تومان آغاز و
حداکثر تا تاريخ  8018/10/18به اتمام برسد.
با توجه به تخصیص پساب فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز جزيره هرمز مقرر
گرديد ،با هماهنگی فرمانداری بندرعباس ،دستگاههای ذيربط نسبت به

استانداری

8018/18/21

شرکت آب و فاضلاب استان 8018/10/18
فرمانداری بندرعباس-منابع

سريعا

شناسايی درخت مثمر سازگار با محیط جزيره هرمز جهت کاشت در معابر و

طبیعی -شهرداری-جهاد

رينگ جزيره اقدام و تعداد و گونه های نهال به منابع طبیعی جهت تامین اعلام

کشاورزی

گردد و آبیاری آن شهرداری هرمز توسط تانکر سیار اقدام نمايد.
مقرر گرديد ،شهرداری هرمز تابلو و علائم راهنما و هشداردهند را در اختیار
85

مديريت بندر شهید باهنر جهت نصب قرارداده و ظرف مدت  2هفته نسبت به
نصب تابلو و علائم اقدام گردد.

80
87

سوله جهت پروژه بازيافت پسماند شهرداری اقدام نمايد.
مقرر گرديد ،اداره کل بازرسی استانداری نسبت به بررسی اسنادمالی و هزينه
کرد پروژه های شهرداری هرمز اقدام و نتیجه را اعلام نمايد.
فرمانداری اعلام نمايد و سازمان نوسازی نسبت به تامین تجهیزات مورد نیاز
اقدام نمايد.

80

مقرر گرديد ،قرارگاه مدينه منوره نسبت به ساخت  0چشمه سرويس بهداشتی
در مسجد صاحب الزمان اقدام نمايد.
مقرر گرديد ،دانشگاه علوم پزشکی تاريخ  8018/1/1عملیات اجرايی مرکز جامع

21

سلامت جزيره هرمز با زيربنای  111متر مربع در  2طبقه را آغاز نمايد و منابع
مالی پروژه  %71سهم دانشگاه علوم پزشکی و  %11سهم استان تعیین گرديد.

28

شهید باهنر

مقرر گرديد ،ظرف مدت يک هفته معاونت عمرانی استانداری نسبت به تهیه معاونت هماهنگی امور عمرانی

مقرر گرديد ،بخشداری هرمز سريعا" تجهیزات مورد نیاز مدارس جزيره به
81

شهرداری هرمز-مديريت بندر

مقرر گرديد قرارگاه مدينه منوره نسبت به بهسازی گلزار شهدا هرمز اقدام نمايد.

استانداری
اداره کل بازرسی استانداری
سازمان نوسازی مدارس -
بخشداری هرمز
قرارگاه مدينه منوره سپاه
دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان -استانداری
قرارگاه مدينه منوره

دو هفته

يک هفته
اسرع وقت

اسرع وقت

اسرع وقت

8018/11/11
اسرع وقت

مقرر گرديد معاونت عمرانی استانداری نسبت به بازبینی طرح مصلی جزيره
22

هرمز اقدام و پس از برآورد هزينه اجرای پروژه با مشارکت قرارگاه مدينه منوره

معاونت عمرانی استانداری

اسرع وقت

درخصوص نحوه چگونگی اجرا تصمیم گیری خواهد شد.
21
20
25

مقرر گرديد اداره کل عمران جزاير استانداری نسبت به عقد قرارداد لندينگ
کرافت به مدت 0ماه اقدام نمايد.
مقرر گرديد جلسه کمیسیون ماده  11جهت تعیین تکلیف طرح های سرمايه
گذاری (علی الخصوص ايستگاه های گردشگری)جزيره هرمز برگزار گردد.

اداره کل عمران جزاير

يک هفته

معاونت عمرانی استانداری

8018/18/20

مقرر گرديد فراخوان های سرمايه گذاری گردشگری جزيره هرمز در سطح ملی

دفتر هماهنگی امور سرمايه

صورت پذيرد

گذاری و اشتغال استانداری

اسرع وقت

مقرر گرديد فرمانداری بندرعباس و میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنايع دستی فرمانداری بندرعباس -میراث
20

بررسی لازم درخصوص ايجاد راه دسترسی پیاده رو به ساحل مفنغ اقدام نمايند

فرهنگی  ،گردشگری و صنايع اسرع وقت
دستی

27

مقرر گرديد معاونت سیاسی،امنیتی اجتماعی استانداری با هماهنگی گمرک
استان پیگیری لازم درخصوص مشوق های پیله وری اقدام نمايند.

معاونت سیاسی،امنیتی
اجتماعی استانداری

اسرع وقت

مقرر گردی معاونت عمرانی استانداری به استناد مصوبات سفر رياست محترم
21

جمهور مکاتبه ای با معاونت بهداشت  ،وزارت بهداشت درخصوص شبانه روزی

معاونت عمرانی استاندرای

اسرع وقت

کردن درمانگاه و اختصاص پرستار بعمل آورد.
20
11

مقرر گرديد يک دستگاه سونوگرافی حداکثر تا اواسط ارديبهشت ماه در اختیار
درمانگاه جزيره قرارگیرد.
مقرر گرديد به منظور بهره برداری از پدبالگرد جزيره هرمز  ،راه و شهرسازی
نسبت به اجرای گراول و شن و يا آسفالت در محوطه پیرامونی پد بعمل آورد.

دانشگاه علوم پزشکی

8018/12/85

راه وشهرسازی استان

 81روز

مقرر گرديد طراحی منازل  151واحدی توسط راه و شهرسازی انجام و در تاريخ
18

 8018/1/1کلنگ زنی پروژه صورت پذيرد و راه و شهرسازی از ظرفیت اجرايی
قرارگاه مدينه در ساخت منازل مذکور استفاده نمايد
مقرر گرديد جلسه ای درخصوص لندينگ کرافت  ،بامحوريت اداره کل عمران

12
11
20
25
20
27
21
20
11
18

مقرر گرديد بنادر و دريا نوردی نسبت به اجرای اسکله گردشگری اقدام نمايد.

اداره کل عمران جزاير-

مديريت بندر شهید باهنر

مقرر گرديد جلسه ای درخصوص رفع مشکل اختلاف فی مابین مالکیت بنادر

معاونت عمرانی استانداری-

دريانوردی و شیلات در محل دفتر استاندار محترم برگزار و تصمیم گیری شود.

بنار و دريانوردی – شیلات

مقرر گرديد شهرداری هرمز میزان قیررنگی مورد نیاز خود به معاونت اقتصادی
استانداری اعلام نمايد.
مقرر گرديد بخشداری هرمز نسبت به تهیه شناسنامه جزيره هرمز اقدام نمايد.
مقرر گرديد چمن مصنوعی زمین ورزشی محله صحرا از محل اعتبارات صنايع
پشتیبان تامین و اجرا گردد.
مقرر گرديد معاونت اقتصادی استانداری درخصوص واگذاری اردوگاه دانش
آموزی پیگیری لازم جهت سرمايه گذاری بخش خصوصی اقدام نمايد.
مقرر گرديد شهرداری هرمز نسبت به جانمايی سرويس های بهداشتی در سطح جزيره
اقدام و منابع مالی آن تا سقف  211میلیون تومان ازسوی استانداری تامین میگردد.

مقرر گرديد کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به اصلاح تفاهم نامه فی مابین
قرارگاه مدينه منوره موضوع ساخت منازل  811واحدی اقدام نمايد.
مقرر گرديد از تاريخ  8018/8/21عملیات اجرايی شبکه آب پروژه  811واحدی
شروع و ظرف مدت  81روز به بهره برداری برسد.

تشريفات جهت اجرا به قرارگاه مدينه واگذار گردد.

يک هفته

شهرداری هرمز

 2روز

بخشداری هرمز

يک هفته

معاونت عمرانی استانداری

اسرع وقت

معاونت اقتصادی استانداری

يک هفته

معاونت عمرانی استانداری-
شهرداری هرمز
کمیته امداد امام خمینی-
قرارگاه مدينه منوره

اسرع وقت
اسرع وقت

شرکت آب و فاضلاب استان 8018/18/21
معاونت عمرانی استانداری-

قرارگاه مدينه به صورت ترک تشريفات پس از ابلاغ معاونت عمرانی استانداری قرارگاه مدينه منوره-شرکت
اجرا گردد.
آب و فاضلاب استان
مقرر گرديد پروژه ساماندهی رودخانه شهرک  811واحدی به صورت ترک

11

وشهرسازی

 85روز

جزاير و حضور قرارگاه مدينه منوره و مديريت بندر شهید باهنر برگزار و نتیجه قرارگاه مدينه منوره-مديريت يک هفته
به معاون محترم عمرانی استاندار اعلام گردد
بندر شهید باهنر

مقرر گرديد پروژه فاضلاب شهرک  811واحدی موقتا به صورت سپتیک توسط
12

قرارگاه مدينه منوره-راه

 81روز

معاونت عمرانی استانداری-
قرارگاه مدينه منوره -آب

اسرع وقت

منطقه ای
مقرر گرديد قرارگاه مدينه نسبت به زيرسازی و اماده سازی زمین ورزشی
10

شهرک  811واحدی اقدام و اداره کل ورزش و جوانان نسبت به تهیه و اجرای
چمن مصنوعی اقدام نمايد.

15
10
17
11

قرارگاه مدينه
اداره کل و رزش و جوانان

مقررگرديد نمايندگی اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنايع دستی از تاريخ میراث فرهنگی گردشگری و
 8018/12/81در جزيره هرمز فعال گردد.
مقرر گرديد شهرداری هرمز و راه و شهرسازی نسبت به تعیین تکلیف پروژه
سرمايه گذاری بازارچه خلیج فارس اقدام نمايند.
مقرر گرديد تا پايان خرداد ماه  0مگاوات برق به ظرفیت جزيره هرمز اضافه گردد
مقرر گرديد ظرفیت تولید آبشیرين کن از  8011متر مکعب به  2511متر مکعب
افزايش يابد.

صنايع دستی
راه و شهرسازی –شهرداری
هرمز

اسرع وقت

8018/12/18
 81روز

شرکت برق منطقه ای

8018/1/11

شرکت آب و فاضلاب استان

اسرع وقت

10

مقرر گرديد جانمايی احداث بازار ماهی فروشان در جوار بازارچه فعلی در نظر
گرفته شود.

شهرداری -بخشداری

اسرع وقت

