گزارش عملکرد شاخص شهرستان های استان هرمزگان در سال 9911

شهرستان بندرعباس

�با پیگیری و تاکیدات دکتر همتی استاندار هرمزگان  ،تالش فرماندار و مسئوالن:

�در سال  11در شهرستان بندرعباس تعداد قابل توجهی پروژه تقدیم مردم شریف این شهرستان شده است:

اهم اقدامات �:

✅مسکن و عمران شهری و روستایی تعداد  1۹پروژه با اعتباری بالغ بر  ۵9۷/9۳میلیارد ریال

✅صنعت  ،معدن و تجارت تعداد  9۳پروژه

با اعتباری بالغ بر  ۷۸۷/91میلیارد ریال

✅انرژی تعداد  9۸پروژه با اعتباری بالغ بر

 ۱۳9/9۳میلیارد ریال

✅حمل و نقل تعداد  ۷۳پروژه

✅بهداشت و درمان

با اعتباری بالغ بر  19۸/۳میلیارد ریال

تعداد  ۱9پروژه با اعتباری بالغ بر  99۳/۱میلیارد ریال

✅آموزش تعداد  ۱1پروژه با اعتباری بالغ بر  ۸۵۹میلیارد ریال

✅منابع آب تعداد  ۹پروژه با اعتباری بالغ بر  ۳99میلیارد ریال

✅احداث و توسعه فضاهای فرهنگی ،هنری و مذهبی تعداد  ۳پروژه با اعتباری بالغ بر

 ۷۳میلیارد ریال

✅تربیت بدنی تعداد  99پروژه با اعتباری بالغ بر  ۳۹میلیارد ریال

� ۵مورد از شاخص ترین پروژه های عمرانی که در سال  9911در شهرستان بندرعباس افتتاح گردیده است به شرح ذیل می
باشد:

️♦افتتاح فاز دوم آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی با اعتبار  ۱۸۷۳میلیارد ریال
️♦افتتاح شرکت گندله سازی مادکوشبا ظرفیت تولید  ۱.۷میلیون تن گندله آهن در سال

️♦افتتاح بیمارستان شریعتی بندرعباس با اعتبار  9۷۳۳میلیارد ریال
️♦افتتاح فاز دو فوالد سازی در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با اعتبار  999میلیون یورو
️♦افتتاح میدان بزرگ میوه و تره بار بندرعباس با اعتبار  ۷۳۳۳میلیارد ریال
️♦افتتاح مجتمع بنکداران بندرعباس با اعتبار  99۱۳میلیارد ریال
️♦افتتاح بازار بزرگ ماهی فروشان بندرعباس با اعتبار  9۷۳۳میلیارد ریال
️♦افتتاح طرح آبرسانی به شهر بندرعباس بطول  99کیلومتر از طریق آبشیرین کن با اعتبار  91۹۳میلیارد ریال

شهرستان ابوموسی

�با پیگیری ها و تاکیدات دکتر همتی استاندار هرمزگان ،تالش فرماندار و مسئوالن:

�در سال 11در شهرستان ابوموسی تعداد قابل توجهی پروژه در حوزه های مختلف تقدیم مردم شریف این شهرستان شده
است .

�شاخص ترین پروژه ها:

✅اقدامات و تدابیر پیشگیرانه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان و همکاری بسیار خوب مردم در راستای رعایت پروتکل
های بهداشتی بنحوی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا مرداد ماه  11شهرستان ابوموسی تنها نقطه ای از کشور بود که در
وضعیت سبز قرار داشت و تاکنون در این شهرستان هیچگونه بستری و فوتی در زمینه ویروس کرونا نداشته است.

✅افتتاح و راه اندازی اولین هندلینگ خدمات هوائی فرودگاه ابوموسی که این مهم در گذشته توسط پرسنل زحمتکش اداره
عمران جزایر شهرستان صورت میگرفت.

✅نگاه ویژه استاندار محترم به موضوع حمل و نقل و ترابری ساکنین جزیره و مساعدت و دستور ایشان و پیگیری های
فرماندار محترم شهرستان بمنظور انعقاد قرارداد با شرکت هواپیمائی هما جهت ترابری مردم عزیز با انجام  ۷سورتی پرواز
در هفته که این مهم رضایتمندی شهروندان را در پی داشته است.

✅اجرای پروژه های در حال احداث بلوار خلیج فارس ،مدافعان حرم و ساحلی که در اردیبهشت ماه سال 9۳۳۳به دست
مبارک جناب آقای دکتر همتی افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید که این بلوارهای مهم نقش بسزایی در جهت پیشرفت و
توسعه و همچنین گردشگری این شهرستان خواهند داشت.

✅افتتاح و بهره برداری از  ۷۱واحد مسکونی که از سال  19کلنگ زنی شده بود اما بدلیل عدم اعتبار کافی روند پیشرفت
فیزیکی آن متوقف که با مساعدت و دستور اکید جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم و پیگیری های فرماندار شهرستان
این مهم تحقق یافت و این واحدها در اختیار جوانان و مردم شریف ابوموسی قرار گرفت.

✅افتتاح پارک بانوان در فضایی زیبا و مطلوب که باعث ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین بانوان شهرستان و همچنین
سپری نمودن اوقات فراغت آنها گردیده است.

✅ پیگیری های الزم جهت احداث ناحیه صنعتی ابوموسی که با مساعدت استاندار محترم بزودی افتتاح و راه اندازی خواهد
شد ،بدیهی است این پروژه مهم در راستای اشتغال جوانان بومی و رونق اقتصادی منطقه نوید بخش خواهد بود.

شهرستان سیریک

�با پیگیری ها و تاکیدات دکتر همتی استاندار هرمزگان ،تالش فرماندار و مسئوالن:

�در سال 11در شهرستان سیریک تعداد قابل توجهی پروژه در حوزه های مختلف تقدیم مردم شریف این شهرستان شده
است .

�شاخص ترین پروژه ها:

✅افتتاح مدرسه  1کالسه جالل آل احمد شهر بندر سیریک با حضور دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان به نمایندگی از
 ۱۳فضای آموزشی به تعداد 9۳۱کالس درس با اعتبار ۳9میلیاردی با مشارکت خیرین و نوسازی مدارس

✅گلنگ زنی فاز نخست گلخانه  ۷۳هکتاری هیدروپونیک روستای سردرنگ سیریک با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان
با اشتغالزایی  ۱۳۳نفری

✅با حضور دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی روستاهای پشت کوه به مرکز شهرستان
بطول  9۱کیلومتر و آغاز مطالعات احداث سد مرگ برای ذخیره سازی  9۹۳میلیون متر مکعب آب و تامین آب  ۱هزار
هکتاری زمین های پائین دست شهرستان سیریک دربهمن ماه سال 9911

✅آغاز عملیات اجرایی نیروگاه  9۳۳۳مگاواتی شهرستان سیریک که با مشارکت کشور ایران و روسیه در حال
اجراست،اعتبار این طرح 9.۳میلیارد یورو بوده که از این میزان  ۸۷درصد یعنی  9.۱میلیارد یورو توسط طرف روسی و
مابقی از منابع داخلی دولت تامین خواهد شد.

✅ آغاز عملیات اجرایی احداث اسکله  9۳۳متری مجتمع بندری سیریک دومین اسلکه بزرگ استان با اعتبار  9۱میلیاردی
برای پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت  ۷هزار تنی

✅احداث آب شیرینکن  9هزار متر مکعبی روستای زیارت با مشارکت بخش خصوصی برای تامین آب روستاهای بخش
مرکزی شهرستان سیریک با اعتبار ۱۳میلیار تومانی

✅افتتاح کارخانه دهکده غذایی نگین شهرستان سیریک برای تولید غذاهای انواع آبزیان و دام و طیور با ظرفیت  ۷تن در
ساعت با اعتبار  ۷۳میلیارد تومانی با حضور دکتر حیدری معاون اقتصادی استانداری هرمزگان

✅بهره برداری از چهارمین کارخانه تولید آجر های نما و سفال ماشینی با ظرفیت تولید  9۷۵هزار تن در سال ،که شهرستان
سیریک با داشتن  ۳کارخانه تولید آجرهای نما و سفالی قطب تولید آجر هرمزگان است  ،این کارخانه با سرمایه گذاری ۷۳
میلیاردی بخش خصوصی راه اندازی شده اند که ساالنه بیش از  ۱۸۸هزار تن آجر تولید و بیش از  9۳۳نفر در این کارخانه
ها مشغول فعالیت هستند

✅ افتتاح مرغداری  ۱۳هزار قطعه ای روستای گهردو بخش بمانی شهرستان با سرمایه گذاری یک میلیاردی بخش خصوصی
که در شهرستان سیریک بالغ بر 99مرغداری با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و دویست و بیست هزار قطعه ای و سرمایه
گذاری 9۸میلیاردی بخش خصوصی و تسهیالت اشتغالزایی با اشتغالزایی  ۷۹نفری

✅آغازعملیات اجرایی بزرگترین مجتمع خدمات رفاهی بین راهی استان با حضور دکتر حیدری معاون اقتصادی استانداری
هرمزگان در زمینی به مساحت  ۳هکتار با مشارکت بخش خصوصی با اعتبار  ۷۳میلیارد تومانی در شهرستان سیریک

✅افتتاح راه آسفالت و برق رسانی به تاالب بین المللی آذینی شهرستان سیریک با حضور دکتر علی رئوفی معاون سیاسی
امنیتی اجتماعی استانداری هرمزگان بطول  ۵کیلومتر با اعتبار  ۷میلیاردی ،تاالب آذینی سیریک از شگفت انگیز ترین تاالب
های گرمسیر کشور با وسعت  ۷۳۳هکتاری با درختان حرا و چندل در  9۷کیلومتری جنوب شهر بندر سیریک است

✅بهره برداری از مرکز تکثیر الرو میگو روستای کرپان با سرمتیه گذاری  9۳میلیاردی خش خصوصی با حضور دکتر علی
رئوفی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری هرمزگان ،شهرستان سیریک یکی از قطب های اصلی تولید الرو میگو
هرمزگان است که در حال حاضر در این شهرستان  1مرکز تکثیر الرو میگو با ظرفیت تولید ساالنه  ۱میلیارد قطعه الرو با
سرمایه گذاری  1۷میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی  99۷نفری مشغول فعالیت هستند

✅افتتاح اورژانس  ،بخش تاالسمی بیمارستان امام سجاد ،بخش دیالیز ،بخش زایمان ،ساختمان شبکه بهداشت و درمان ،
مرکز بهداشتی درمانی هرنگان بریزگ و  9۷خانه بهداشت و زیست پزشکان با اعتبار  ۱9میلیاردی با مشارکت خیرین و
دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان سیریک

✅ساخت و راه اندازی اسکله گردشگری در شهر بندر کوهستک با اعتبار دو میلیاردی برای استفاده گردشگران ،میهمان و
مردم شهرستان

✅احداث و افتتاح سه زمین چمن مصنوعی فوتسال در روستاهای روتان ،پالور گچینه و میشی با مشارکت خیرین ،دهیاریها و
اداره کل ورزش و جوانان با اعتبار سه میلیاردی

✅آسفالت 99کیلومتر راههای روستایی شهرستان سیریک با اعتبار ۷میلیاردی

✅عمران شهری (شهرهای بندر سیریک ،گروگ و بندر سیریک)
*احداث خیابان ها ،دهکده گردشگری،طرح مقابله با شن های روان ،آسفالت کوچه و معابر  ،احداث دیوار حفاطتی ،احداث
و توسعه پارک و بوستان های گردشگری در سواحل به مبلغ 9۱میلیارد تومان*

✅عمران روستایی (بنیاد مسکن انقالب اسالمی)
واگذاری ۱1۳قطعه زمین مسکونی برای احداث مسکن جوانان  ،اعطای تسهیالت بالعوض سیل به 9۳۳واحد مسکونی  ،اجرای
طرح هادی روستایی در روستاهای دودر ،بنداران کناردان ،زیارت بزرگ و خرگوشی و آغاز احداث  9۷۳واحد مسکونی در
روستای جدیدالتاسیس شهید سلیمانی(زاچ و داربست)

✅ برق :احداث ۳9کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی ،فشار متوسط زمینی ،فشار متوسط هوایی ،نصب 9۹دستگاه ترانس برق
و  9۹۳دستگاه روشنایی معابر به مبلغ ۷میلیارد تومان

شهرستان جاسک

�با پیگیری ها و تاکیدات دکتر همتی استاندار هرمزگان ،تالش فرماندار و مسئوالن:

�در سال 11در شهرستان جاسک اقدامات متنوعی صورت گرفته و تعداد قابل توجهی پروژه در حوزه های مختلف تقدیم
مردم شریف این شهرستان شده است .

�شاخص ترین پروژه ها:

✅آغاز بکار ساخت چهار مخزن ذخیره نفتی با ظرفیت دومیلیون بشکه

✅آغاز رسمی خط انتقال نفت از گوره به جاسک با دستور ریاست محترم جمهور

✅حضور دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون ریاست جمهور و بازدید از پروژه ساخت مخازن نفتی درجاسک

✅بازدید دکتر نوبخت از روستاهای سیل زده دیماه 1۸در سدیج جاسک

✅تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی استان در جاسک با حضور دکتر نوبخت و انعقاد قرار داد ساخت 9هزار مسکن محرومین
در هرمزگان با حضور رئیس کمیته امداد کشور و رئیس بنیاد مسکن کشور ،استاندار و نماینده مردم شرق در مجلس شورای
اسالمی

✅راه اندازی پرواز جاسک تهران با حمایت های استاندار

✅حضور معاون مناطق محروم ریاست جمهوری در روستاهای صعب العبور نوگین و گیشدان و پیگیری احداث راه دسترسی
مناسب و ارتباطی

✅تکمیل فازل اول مجتمع تفریحی سنگ سیاه در چهار هکتار با اعتباری بالغ بر ۳۳میلیارد ریال و شروع فاز دوم در سه هکتار
دیگر شامل فضای سبز جاده دسترسی ،سکوهای مسافر پارک کودک و پیست دوچرغه سواری

✅آغاز بکار پروژه بزرگ پترو پاالیش و همچنین مروارید مکران

✅افتتاح و بهره برداری از پروژه های راه و شهرسازی و پل های محور جاسک میناب به نمایندگی از پروژه های استان
هرمزگان در محدوده روستای گیگن با حضور معاون وزیر و استاندار و دستور مستقیم ریاست محترم جمهور از طریق ارتباط
زنده تلویزیونی و وئدیو کنفرانس

✅افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان و افتتاح بخش چشم پزشکی بصورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت  ،استاندار
و حضور فرماندار و امام جمعه و مسوولین دانشگاه

✅پروژه بهسازی و مرمت ده دهنه چشمه با اعتبار یک میلیارد ریال در منطقه نوگین گیشدان و جانوری

✅پروژه احداث سیل بند کشاورزی با اعتبار ۳میلیارد و  ۷۳۳میلیون ریال در روستای سدیج بخش لیردف

✅پروژه بازسازی جاده بین مزارع با اعتبار  ۳میلیارد و  ۷۳۳میلیون جاسک کهنه بخش مرکزی

✅پروژه احداث زمین چمن سدیچ و زمین لشکری مشارکتی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و دهیاران هرکدام ۳
میلیارد ریال درمجموع ۸میلیارد ریال

✅ 99۳میلیارد ریال بابت اجرای شبکه داخلی روستاهای مجتمع گابریک به طول  9۳کیلومتر در سال  11هزینه شده که
تعداد 9۷روستا  1۳۳خانوار با  9۳۳۳نفر جمعیت از آب شرب پایدار بهرمند شدند.

✅طرحهای تکمیل شده و افتتاح شده در سال  11اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان جاسک

�کارخانه یخسازی جاسک با سرمایه گذاری یک میلیارد وهشتصد میلیون تومان و اشتغال 1نفر (افتتاح در هفته دولت)

�یخسازی جاسک با سرمایه گذاری دومیلیارد ودویست میلیون تومان واشتغال ۹نفر(افتتاح در دهه فجر)

�کارخانه خرپای فلزی جاسک با سرمایه گذاری دومیلیارد و دویست میلیون تومان با اشتغال 99نفر(افتتاح دهه فجر)

✅افتتاح و بهره برداری جمعاً تعداد  9۳پروژه عمرانی (بهسازی و بازسازی معابر روستایی) توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی
با مبلغ بالغ بر  ۹۱میلیارد ریال که در دهه فجر توسط فرماندار محترم شهرستان جاسک افتتاح و مورد بهره برداری اهالی
شریف و صبور روستاهای هدف می باشد.

✅احداث ۳1۵هکتار مزارع پرورش میگو توسط سرمایه گذاران حوزه شیالتی با اعتباری بالغ بر ۸۳۳میلیارد ریال با حضور
معاونین استاندار

✅احداث راه روستایی بطول ۱9کلیومتر با اعتباری بالغ بر 9۳۳میلیارد ریال در گابریک  9۳کیلومتر ،سورگلم  1کیلومتر و
گیگن ۷/9کیلومتر

✅احداث بندو بندسارهای خاکی در سه منطقه باغان،مشکوهی و کیدر به مساحت  11۹هکتار با اعتبار 99میلیارد ریال توسط
منابع طبیعی و آبخیزداری

✅پروژه های احداث سازه آبخیزداری در حوزه های نوگین  ،گیشدان و سورک با اعتبار 9۳میلیارد و  ۵۳۳میلیون ریال

✅پروژه نهالکاری و آبیاری سورک با مساحت  ۱۳۳هکتار و اعتبار  ۳میلیارد و ۳۳۳میلیون ریال

✅راه اندازی خط کشتیرانی جاسک به بندر سویق عمان که بیش از  TEU ۵۷۳۳کانتینر در سال 11جابجا شده است.

✅سازمان بنادر و دریانوردی در سال  9911سه پروژه اجرایی با اعتباری بالغ بر 9۷۳میلیارد ریال را در اداره بندر و
دریانوردی جاسک داشته است:

� تعمیرات اساسی اسکله های بندر بطول  ۷9۳متر

�اجرای سیستم اعالم و اطفای حریق بندر جاسک

�احداث ساختمان مرجع دریایی جاسک
دو پروژه مطالعاتی

�تعمیرات اساسی ساختمان اداری و انبار بندر جاسک

� پروژه روشنایی محوطه بندر جاسک

✅افتتاح پنح واحد مسکونی در روستای مشکوئ حوز ه شرق جاسک توسط کمیته امداد امام خمینی ره با اعتباری بالغ بر
۱میلیارد ریال

✅افتتاح  1واحد با مشارکت خیر ،اعتبار کمیته امداد 9میلیارد و  ۸۳۳میلیون ریال و اعتبار خیر  9۸میلیارد ریال در  9۳اسفند
با حضور فرماندار امام جمعه بخشدار مدیرکل کمیته امداد و معتمدین منطقه و نماینده خیر

✅افتتاح  9۹خانه هالل با حضور فرماندار ،معاون فرماندار و بخشدار و مسولین و معتمدین جاسک در روستاهای بخش
مرکزی و لیردف

✅احداث  ۱۷دستگاه پست توزیع برق هوایی و زمینی

✅احداث  9۳کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی

✅احداث  ۳کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی و نصب  ۹۷۳دستگاه چراغ روشنایی معابر در بخش شهری و روستایی
با اعتباری بالغ بر  9۵۳میلیارد ریال در بخش های توسعه مشترکین جدید

✅اصالح شبکه های فرسوده،توسعه و اصالح شبکه های روشنایی معابر ،توسعه فیدر،ایجاد قدرت مانور ،کاهش تلفات و رفع
افت ولتاژ.

✅بهربرداری از کند روهای بلوار امام خمینی (ره) شهرلیردف با اعتباری بالغ بر ۱۱میلیارد ریال

✅افتتاح بلوار پیامبر اعظم ص با اعتباری بالغ بر  9۹میلیارد ریال

✅کلنگ ساختمان آتش نشانی و شهرداری 9۸میلیارد و ۷۳۳میلیون ریال

✅احداث مدرسه دوکالسه دکتر مصدق ،توسعه دوکالسه ابوعلی سینا و توسعه دوکالسه ام البنین در مجموع با اعتباری بالغ
بر 9۳ملیارد و ۷۳۳میلیون ریال

✅ احیای کشاورزی دشت جگین در 9۱۳۳هکتار و اصالح الگوی کشت و رونق تولید محصوالت کشاورزی در منطقه

شهرستان رودان

�با پیگیری و تاکیدات جناب آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان و تالش فرماندار و مسووالن:

�در سال  11در شهرستان رودان تعداد قابل توجهی پروژه تقدیم مردم شریف این شده است.

�اهم اقدامات:

�آموزش با تعداد  1پروژه با اعتباری بالغ بر  ۵میلیارد تومان

️⚡انرژی با تعداد  9۷پروژه با اعتباری بالغ بر  9۳۱میلیارد تومان

��دین و مذهب با تعداد یک پروژه و اعتباری بالغ بر  ۱9۳میلیون تومان

✅رفاه ،تامین اجتماعی و فرهنگی و گردشگری با تعداد  ۳پروژه و اعتباری بالغ بر  ۵میلیارد تومان

�بهداشت و درمان با تعداد  9۵پروژه با اعتباری بالغ بر  ۳میلیارد تومان

�کشاورزی و منابع طبیعی با تعداد  9۱پروژه با اعتباری بالغ بر  ۳۳میلیارد تومان

�مسکن  ،عمران شهری و روستایی با تعداد  99پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۵میلیارد تومان

️✅ورزش با یک پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۱9میلیون تومان

�شاخص ترین پروژه ها

✅اجرای گاز رسانی در سطح شهر رودان

✅اجرای شبکه فشار ضعیف هوایی به طول  ۱۸۳هزار و  ۹۷۱متر

✅بازارچه شهرداری رودان

✅مرکز نوآوری شرکت تاک سبز طبیعت رودان

✅مرکز جامع سالمت روستایی جغین شمالی

✅مرکز سالمت شهری پشته معزآباد رودان

✅احداث  9۳هکتار گلخانه سبزی و صیفیجات

✅تکمیل  ۹۳واحد مسکن مهر کارکنان جهاد کشاورزی

✅معدن کرومیت تنگ رود فاریاب

✅احداث زمین چمن فوتبال روستای آبنما

� *این پروژه ها در مجموع با بیش از  ۱۳۸میلیارد تومان اعتبار در سال  11تقدیم مردم شریف شهرستان رودان شده است
*.

شهرستان بندرلنگه

* �با پیگیری ،تاکیدات و حمایت های استاندار هرمزگان و تالش فرماندار و مسئوالن*:

�در سال  11در شهرستان بندرلنگه تعداد قابل توجهی پروژه تقدیم مردم شریف این شهرستان شده است.

�شاخص ترین پروژه ها:

️⚡درفصل انرژی

تعداد ۷۸پروژه بااعتبار بالغ بر 9۹میلیارد تومان

�کشاورزی  .منابع طبیعی و شیالت تعداد ۱۷پروژه با اعتبار بالغ بر 9۵میلیارد تومان

️⚙صنعت  .معدن و تجارت با تعداد9۱طرح سرمایه گذاری دربخش صنعتی ومعدن وخدماتی با اعتباربالغ
بر۱۵9میلیاردتومان

�راهداری وحمل و نقل جاده ای

با تعداد9پروژه با اعتباربالغ بر 9۱میلیاردتومان

�توسعه و خدمات شهری (شهرداری ها)

تعداد9۳پروژه با اعتبار بالغ بر ۸میلیارد تومان

�طرحهای آبرسانی شهری و روستایی به تعداد99پروژه با اعتباربالغ بر 9۱میلیارد تومان

️✅ورزش

وتفریحات سالم با تعداد9۸پروژه شامل استخرشنا ،سالن ورزشی وزمین چمن مصنوعی با اعتبار بالغ بر

۱۵میلیارد تومان

️⚓افتتاح تعداد ۸پروژه بندری با اعتبار بالغ بر 9۳میلیارد تومان

�توسعه و خدمات روستایی (دهیاری و بنیادمسکن)

تعداد 1پروژه با اعتباربالغ بر۹میلیاردتومان

�بهداشت و درمان وامدادجاده ای با تعداد ۹پروژه با اعتبار بالغ بر ۵میلیارد تومان

�منابع آب

با تعداد 9پروژه(تغذیه مصنوعی دشت گزیر)و با اعتبار بالغ بر ۳۳۳میلیون تومان

�افتتاح جاده چهارخطه محور بندرخمیر پارسیان بندرلنگه بطول99کیلومترواعتبار9۳۳میلیارد تومان وآغاز ساخت طرم
مسکن ملی بااعتبار۵۱میلیاردتومان باحضور وزیرراه وشهرسازی

✅ فصل آموزش عمومی با افتتاح 9۳پروژه احداث فضای آموزشی با اعتباری بالغ بر۹میلیاردتومان

شهرستان حاجیآباد

با پیگیری ،تاکیدات و حمایت های استاندار هرمزگان و تالش فرماندار و مسئوالن:

�در سال 9911در شهرستان حاجیآباد بیش از  9۳۳پروژه شاخص با اعتبار  9۳۳میلیارد تومان بهره برداری و تقدیم مردم
شهرستان شده است

�شاخص ترین پروژه ها

️❇احداث  ۳۳هکتار گلخانه ( در مجموع  9۸۳هکتار با تولید ساالنه  ۳۷هزار تن محصول و اشتغال ده نفر در هر هکتار)

️❇احداث  ۷۳کیلومتر جاده بین مزارع

️❇ توسعه کشاورزی صنعتی و صنایع زیرمجموعه کشاورزی و ارتقای ظرفیت سردخانه و بستهبندی به  9۳هزار تن

️❇ پیگیری راه اندازی کارخانه دولومیت سرچاهان با اشتغال  9هزار نفر

️❇راه اندازی کارخانه فرآوری سنگ آهن تنگ زاغ با اشتغال  9۳۳نفر

️❇اکتشاف و کلنگزنی معدن سنگ آهن روستای باغات (پهنه آباده -جازموریان) که اشتغال قابل توجهی را به دنبال
دارد

️❇اتصال روستاهای دهستان کوهستان به اینترنت(اتصال  ۸۳درصد روستاها به اینترنت) به صورت ویدیو کنفرانس با حضور
وزیر ارتباطات

️❇آغاز احداث  1۳کیلومتر راه روستایی دهستان کوهشاه

️❇آغاز آسفالت  ۵9کیلومتر راه های روستایی و  1۳درصد از کل راه های خاکی مصوب در بخش احمدی

️❇افتتاح پست  ۹9کیلو ولت دوراهی دهستان

️❇جلب مشارکت بنیاد مستضعفان جهت محرومیتزدایی بخش احمدی با اعتبار  ۹۳میلیارد تومان

️❇کسب رتبه اول اشتغال در بین شهرستانهای استان

️❇شهر سبز در گازرسانی

️❇راه اندازی کارخانه الکل

❇✅ ارتقا و توسعه بخش آی سی یو و سی سی یو بیمارستان با مشارکت خیرین

شهرستان قشم

�با پیگیری و تاکیدات دکتر همتی استاندار هرمزگان و تالش فرماندار و مسووالن دستگاه ها؛

�سال  11پروژه های قابل توجهی با نگاه عدالت محور و توزیع متوازن خدمات ،تقدیم مردم شریف شهرستان قشم شده
است...

�شاخص ترین پروژه ها در برخی از حوزه ها:

�انرژی

✅تولید  9۳۳مگاوات برق در شهرستان خودکفایی در تولید ،تغییر مسیر تامین انرژی از سرزمین اصلی به درون جزیره و
تزریق به سرزمین اصلی

✅تامین برق اسکله های گردشگری و  ۸پروژه دیگر در حوزه توزیع برق با اعتبار  9۱۳میلیارد ریال

�آب و فاضالب

✅توسعه شبکه آب روستاهای تورگان ،پی پشت ،نقاشه معتمد آباد و گیاهدان به طول  9۳کیلومتر با اعتبار نود و هفت میلیارد
و  ۹۸۳میلیون ریال

✅اصالح و بازسازی شبکه آب روستاهای جزیره قشم به طول  9۳کیلومتر و اعتبار  9۵میلیارد ریال

✅احداث ،انتقال و اصالح ایستگاه پمپاژ آب شیرینکن درگهان ،خط انتقال از پمپاژ درگهان به مخزن ،ایستگاه پمپاژ آب
شیرینکن مپنا و گوران و درکو با اعتبار  ۳۱میلیارد ریال

✅نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور در ایستگاه های پمپاژ طبل و سد خالصی

✅آغاز عملیات اجرایی یک آبشیرینکن یکهزار متر مکعبی در شهر سوزا و دو آبشیرینکن هر کدام با ظرفیت تولید روزانه9
هزار متر مکعب آب در روستاهای رمچاه و باسعیدو که ضمن افزایش میزان تولید آب با کوتاه کردن مسیر انتقال از هدر رفت
آب تا حد قابل توجهی جلوگیری می کند.

�دولت در سال های اخیر علیرغم محدودیت منابع مالی تالش زیادی در تامین آب شرب روستایی انجام داده و با ایجاد،
توسعه و اصالح شبکه آبرسانی روستایی میزان بهره مندی مردم را از  ۱درصد به  1۸درصد افزایش داده است.

✅خریداری  99هزار و  ۱۷۳متر مکعب آب در شبانه روز از شرکت مپنا عالوه بر  ۵۸۳۳متر مکعب آب تولیدی آبشیرینکن
های شرکت آب و فاضالب و عرضه به روستائیان با قیمت دولتی در همین راستا صورت گرفته است.

�بهداشت و درمان

✅افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت روستای رمچاه

✅افتتاح  ۸واحد محل زیست پزشک و پرسنل در درگهان

✅افتتاح  9۳واحد محل زیست پزشکان در بیمارستان پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله

✅خرید دستگاه پالسما فرز بمنظور درمان بیماران مبتال به کووید

✅خرید دستگاه ماموگرافی

✅اضافه کردن  ۸تخت به  ICUبیمارستان پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله

✅ 9۱پروژه عمرانی با اعتبار ۱۳۳میلیارد ریال اعتبار

✅ ۹پروژه عمرانی در حال ساخت با  9۳۳میلیارد ریال اعتبار

✅تامین دستگاه های مورد نیاز بیمارستانی به ارزش ۱۱میلیارد ریال اعتبار از طریق جذب مساعدت خیرین

✅آمبوالنس دریایی  ۸9۳میلیارد ریال اعتبار

✅ ۳پروژه در حال ساخت ساختمانی پایگاه فوریت های پزشکی  99۷در شهر درگهان و روستاهای دوالب ،رمکان ،و الفت

✅ ۷مرکز در حال ساخت جامع سالمت در روستاهای دوالب ،گوری ،کوشه  -کاروان ،گورزین ،و جزیره هنگام

✅۹ساختمان در حال ساخت محل زیست پزشک و ماما در روستای دوالب ،و جزیره هنگام هر کدام سه ساختمان

�آموزش و پرورش و آموزش عالی

✅اضافه شدن  ۳۱کالس درس در قالب احداث  ۳مدرسه با اعتبار قریب به  9۳۳میلیارد ریال و افتتاح آزمایشگاه زیست
فناوری پژوهش سرای جوان قشم با اعتبار افزون بر یک میلیارد ریال

✅سه پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور با اعتبار  9۳میلیارد ریال

�عمران شهری و بنیاد مسکن

✅عمران و خدمات شهری به ارزش هشتاد و سه میلیارد و  ۷۱1میلیون ریال توسط شهرداری قشم

✅عمران و خدمات شهری به ارزش  9۸۳میلیارد ریال توسط شهرداری درگهان

✅عمران و خدمات شهری به ارزش  ۱۳میلیارد ریال توسط شهرداری سوزا

✅عمران و خدمات شهری به ارزش  ۱۸میلیارد ریال توسط شهرداری طبل
بنیاد مسکن و عمران روستایی؛

✅واگذاری  1۳۳قطعه زمین به متقاضیان احداث مسکن روستایی

✅تعیین تکلیف  9۷۳۳قطعه زمین تصرفی قبل از تملک متقاضی برق

✅تخصیص  ۱۳میلیارد ریال اعتبارات عمرانی روستایی در روستاهای پی پشت ،زیرانگ ،تم سنتی ،درکو ،برکه خلف و هفت
رنگ

✅مشارکت در ساخت  ۱۹واحد مسکن خیر ساز به میزان دو میلیارد و  ۵میلیون ریال،

✅شناسایی  9۱۳واحد مسکن محرومین و عقد قرارداد  ۳۹فقره تسهیالت بانکی به ازا هر واحد  ۷۳۳میلیون ریال به اضافه
 9۳۳میلیون ریال بال عوض

✅99۷میلیارد ریال عمران روستایی ،اجرای طرح هادی و بهسازی محیط  9۳روستا و جزیره الرک در شهرستان

�هالل احمر

✅ساخت پایگاه امداد و نجات بین شهری جاده ای درگهان ،یادمان شهدای جزیره قشم با اعتبار  9۳۵9۳۳۳۳۳۳ریال با هدف
امداد رسانی در حوادث و سوانح محورهای درگهان_ الفت و درگهان به سمت فرودگاه

�راهداری و حمل و نقل جاده ای

✅احداث جاده آنتنی سه تا پنج کیلو متری و اتصال و تسهیل امکان دسترسی ساکنین چندین روستا و گردشگران ،کاهش بار
ترافیکی و پیشگیری و کنترل حوادث جاده ای

✅احداث راه جدید با اعتبار  9۷میلیارد ریال

✅ ۹۳میلیارد ریال آسفالت ۳۳۳ ،تن لکه گیری و نصب  ۷۳۳عدد تابلو  ،نصب تابلو رفع انسداد

�سرجمع پروژه و اعتبارات ۵ :پروژه احداث راه روستایی و روکش و آسفالت  ۸۷میلیارد ریال

✅افتتاح نخستین مرکز معاینه فنی و خدمات خودروهای سبک و نیمه سنگین بنزینی و گازوئیلی با مشارکت سرمایه گذار
خصوصی و بانک توسعه تعاون جمعا با اعتبار  ۷۳میلیارد ریال ،ظرفیت اشتغال  9۷نفر ،امکان معاینه یکصد دستگاه خودرو در
دو شیفت و ارائه خدمت  9۱ساعت در شبانه روز
پیش از این تنها امکان معاینه فنی و خودرویی برای خودروهای سبک بنزینی در شهرستان فراهم بود و سایر خودروها برای
دریافت خدمات ناچار از سفر به خارج شهرستان بودند.

�صنعت خدمات و گردشگری

✅ایجاد  ۹۱9۷اشتغال جدید توسط بخش خصوصی

�جهاد کشاورزی

✅ ۳پروژه با اعتبار  9میلیارد ریال توسط جهاد کشاورزی در کنار افتتاح و بهره برداری  9طرح در بخش صنایع تبدیلی و
غذایی با اعتبار افزون بر  ۹۳۳میلیارد ریال و اشتغالزایی  ۱۳۳نفر از طریق تسهیل و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

�منابع طبیعی و آبخیزداری

✅پروژه مدیریت منابع جنگلی و تولید نهال حرا ،کشت و حفاظت فیزیکی و اجرای سازه آبخیزداری با اعتبار  ۵میلیارد ریال

�شیالت

✅ ۱۵پروژه با سرمایه گذاری ارزی  9۹میلیون یورو و سرمایه ریالی  ۳1۸۳میلیارد ریال

�دامپزشکی

✅افتتاح نخستین کشتارگاه موقت دام توسط بخش خصوصی با اعتبار قریب به  ۳۳میلیارد ریال در زمینی به مساحت  ۷هزار
متر مربع که با ایجاد اشتغال مستقیم برای  9۷نفر ،ضمن تامین گوشت دام تازه سالم و بهداشتی ،شرایط افزایش ماندگاری و
کاهش هزینه های ورود گوشت از خارج شهرستان را فراهم ساخت .

�ورزش و جوانان

توسعه زیر ساخت های ورزشی روستایی

✅افتتاح  ۹زمین چمن مصنوعی محله ای و  ۱سالن ورزشی چند منظوره در روستاها با اعتبار  ۹۵میلیارد ریال

�تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

✅تشکیل چهار تعاونی جدید با گرایش های دهیاری ،خدمات صادرات ،واردات ،حمل و نقل دریایی بار و صیادی با  ۱۳نفر
اشتغالزایی مستقیم و یکصد و هشتاد نفر اشتغالزایی غیر مستقیم

✅تولید ،فرآوری و صادرات میگو توسط شرکت تعاونی مروارید شکیل به ارزش  ۱۳۳میلیارد ریال

✅راه اندازی سایت تعمیرات و شناورها در شرکت تعاونی مد کندالو با ظرفیت  ۳۳۳تن افزایش و اشتغال جدید  ۸۳نفر

✅افتتاح 9۳۳واحد مسکن مهر با اعتبار افزون بر  ۸۷میلیارد ریال

�کمیته امداد و بهزیستی

✅ایجاد بیش،از  9۳۳فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و اقشار نیازمند با اعتبار افزون بر
 ۸۳میلیارد ریال

✅جذب بیش از  9۷میلیارد ریال کمک حامیان برای  ۸۹۳نفر فرزندان ایتام

✅ساخت  9۳واحد مسکن مدد جویان با مشارکت خیرین قشمی با اعتبار افزون بر  ۳9میلیارد ریال

✅جذب  ۳9میلیارد ریال زکات مودیان قشمی در قالب نقدی ،کاالیی و توزیع بین مددجویان و نیازمندان

✅افتتاح و راه اندازی  9مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی در شهرهای قشم ،سوزا و روستای هلر با رویکرد تشکیل پرونده
الکترونیک ،افزایش دسترس پذیری جامعه هدف و مددکار محوری

✅پیگیری و ارزیابی مستمر اجرای طرح عمران جزیره الرک و تحقق پیشرفت  ۱۷پروژه در دست اجرا بر اساس برنامه
زمانبندی

شهرستان خمیر

�با پیگیری و تاکیدات دکتر همتی استاندار هرمزگان و تالش فرماندار:

�درسال  11در شهرستان خمیر به شرح ذیل تعداد قابل توجهی پروژه تقدیم مردم شریف شده است:

�در سال  9911تعداد  11پروژه در حوزه های حمل و نقل ،آب  ،مخابرات  ،مسکن  ،آموزش  ،بهداشت و درمان  ،کشاورزی
و منابع طبیعی  ،مددجویی و تامین اجتماعی ،تربیت بدنی ،عمران شهری و روستایی و برق با اعتباری بالغ بر ۱هزار و ۵۳۵
میلیارد ریال در شهرستان خمیر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

�مهمترین اقدامات و رویداهای شهرستان خمیر در سال11

✅بخش حمل و نقل با اعتباری بیش از  1۳9میلیارد ریال بیشترین اعتبار در سال گذشته هزینه شده است.

✅احداث  ،بهسازی و ایمن سازی راه ها بدلیل قرار گرفتن شهرستان خمیر در مسیر مهم مواصالتی همواره جزو خواسته های
عمومی و همچنین مورد تاکید دکترهمتی استاندار هرمزگان بوده که خوشبختانه با افتتاح و بهره برداری از محور قدیم
بندرخمیر به بندرعباس و همچنین دوبانده شدن مسیر بندرخمیر  -کهورستان  -الرستان یکی از خواسته های مهم مردم در
این مناطق محقق شده است.

✅احداث دو پروژه در حال احداث بلوار ساحلی و فاز دوم جاده کمربندی در بندرخمیر ،از دیگر پروژه های مهم این بخش
بوده که استاندار هرمزگان تاکید زیادی بر تکمیل آن دارد و بیش از  1۳درصد این پروژه آماده شده و قرار است به زودی
افتتاح و به بهره برداری برسد.

✅یکی دیگر از مهمترین اقدامات دولت در شهرستان خمیر ،تحول بزرگ در حوزه آب و پایان تنش آبی در شهر بندرخمیر و
روستاهای این شهرستان بوده است که بدون احتساب آب شیرینکن یک میلیون مترمکعبی ،اعتباری برابر با  ۷۳۵میلیارد و
 ۷۳۳میلیون ریال برای این بخش هزینه شده است.

✅افتتاح آب شیرینکن یک میلیون مترمکعبی و بهره مندی مردم شهرستان بندرخمیر به عنوان اولین شهرستان برخوردار از
آب این آب شیرین کن از مهم ترین پروژه ها سال 9911بود که با وارد مدار شدن آن ،تامین آب شهرهای بندر خمیر و
بندرپل و همچنین روستاهای همجوار به پایداری الزم رسید.

✅افتتاح آب شیرین کن سیمان خمیر با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری امید از مهم ترین پروژه
های شهرستان در حوزه آب رسانی بوده است که عالوه بر تامین آب صنایع ،باعث شد میزان برداشت آب از سفره های
زیرزمینی کمتر شود و کمک زیادی به سفره های زیرزمینی در دشت کهورستان شود.

✅اجرای طرح های توسعه آبرسانی به مجتمع کشار و روستاهای تحت پوشش و پایان تنش آبی در این روستاها و همچنین
اجرای خط انتقال آب از آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی به شهر رویدر با پیشرفت فیزیکی  1۳درصدی از دیگر اقدامات
مهم دولت در این حوزه بوده است.

✅در حوزه مخابرات  ،شهرستان خمیر در سال گذشته شاهد جهش خوبی در این حوزه بوده و اعتباری بیش از  ۷۳۳میلیارد
ریال در این حوزه هزینه شده است که اجرای فیبر پهنای باند به طول  9۷۳کیلومتر از مهم ترین اقدام در این حوزه بوده
است.

✅بخش مسکن و آموزش نیز به ترتیب با  91۳و  919میلیارد ریال از جمله بخش هایی بودند که اعتبارات خوبی در آن هزینه
شد.

✅ ۱۸۳واحد مسکن مهردر بندرخمیر و  ۳۸واحد مسکن روستایی در منطقه محروم جیحون شهرستان خمیر از جمله پروژه
هایی بود که افتتاح و به بهره برداری رسید.

✅افتتاح ساختمان دانشگاه آزاد بندرخمیر با حضور دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور و دکتر همتی استاندار
هرمزگان و همچنین احداث  ۸باب فضای آموزشی در شهرستان از جمله اقدامات مهم در بخش آموزشی بوده است.

✅بخش های بهداشت و درمان  ،کشاورزی و منابع طبیعی  ،مددجویی و تامین اجتماعی ،تربیت بدنی  ،عمران شهر و روستا و
برق از دیگر بخش هایی بودند که در مجموع حدود ۳۱1میلیارد ریال اعتبار برای آن ها هزینه شده است .

✅از مهمترین پروژه در این حوزه ها را می توان به احداث و تجهیز بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نیاپور خمیرو افتتاح ۷
زمین چمن مصنوعی در سطح محالت بندرخمیراشاره کرد.

�قابل یادآوری است شهرستان خمیر طی  ۸سال گذشته شاهد جهش عمرانی و توسعه زیرساخت های اساسی بوده به طوری
در این سال ها  ۹9۳پروژه با اعتباری نزدیک به ۹هزار میلیارد ریال آماده و به بهره برداری رسیده است.

�سوای از این پروژه ها  ،باید به این موضوع اشاره شود که مجتمع بندری خمیر به عنوان یکی از پروژه های مهم و کلیدی
شهرستان ،در حال احداث می باشد که قرار است به زودی افتتاح شود که با شروع به کار آن عالوه بر اشتغال زایی  ،تحول و
گشایش عظیمی در حوزه اقتصادی برای مردم شهرستان رقم خواهد زد.

�همچنین دو پروژه گردشگری در حال احداث کوهستان بام و اسکله گردشگری در بندرخمیر باعث توسعه گردشگری و رونق
شهرستان در این حوزه خواهد شد.

�مهم ترین رویداد شهرستان در سال :11

پیوستن شهر بندرخمیر در کنار تهران و اصفهان به شبکه شهرهای جهانی یونسکو از رویدادهای مهم شهرستان خمیر در سال
 9911بوده است .با پیوستن بندرخمیر به شبکه شهرهای جهانی یادگیرنده ،این شهر دارای جایگاه جهانی شد.

شهرستان بستک

�با پیگیری ،تاکیدات و حمایتهای استاندار هرمزگان و تالش فرماندار و مسووالن:

�سال  11در شهرستان بستک هم پروژه های قابل توجهی تقدیم مردم شریف این شهرستان شده است،

�شاخص ترین پروژه ها

✅افتتاح بزرگترین مجتمع دامپروری استان هرمزگان در روستای دهنگ شهرستان بستک با حضور دکتر همتی استاندار
محترم هرمزگان همزمان با بهره برداری از طرح های شاخص تعاونی های سراسر کشور توسط وزیر کار به صورت ویدئو
کنفرانس

✅افتتاح فاز دوم کشتارگاه طیور شرکت تعاونی زرین بال کوخرد با اعتبار ۱۳میلیارد با حضور دکتر ناجی

✅افتتاح پایگاه امداد و نجات جاده ای روستای چاهبنارد با حضور ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
کشور

✅بهسازی و اصالح نقاط حادثه خیز گردنه شورز

✅افتتاح متمرکز بخش کوئید  91و دستگاه های ماموگرافی ،پانارکس و انژکتور سی تی اسکن بیمارستان فارابی بستک

✅افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتبال هنگویه

و زمین فوتسال چمن مصنوعی مردنو،کمشک،فاریاب،کنارزرد ،گتاو و

انجیردان

✅افتتاح مدرسه متوسطه اول شهید تندگویان تدرویه،متوسطه اول افتد دهتل و دبستان شش کالسه یوسف احمد ماندگارچاله

✅احداث چراغ روشنایی معابر به تعداد ۹۱9دستگاه و  ۳9دستگاه پست هوایی در سطح شهرستان

✅افتتاح آبشرینکن و مخزن هزار متر مکعبی و خط انتقال آب به روستاهای چاله،گریند و کوخرد

✅افتتاح اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی کاروانسرای بستک

شهرستان پارسیان

با پیگیری و تاکیدات جناب اقای دکتر همتی استاندار معززهرمزگان و تالش فرماندار:

�درسال  11در شهرستان پارسیان به شرح ذیل تعداد قابل توجهی پروژه تقدیم مردم شریف شده است،

اهم اقدامات � �:

✅انرژی با تعداد 9۱پروژه بااعتبار بالغ بر 1۹میلیارد تومان

✅آموزش عمومی تعداد ۹مدرسه با اعتباربالغ بر 99میلیارد تومان

✅کشاورزی  .منابع طبیعی و شیالت تعداد 9۱پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۳میلیارد تومان

✅گازرسانی به 9۹روستا با اعتباربالغ بر ۱9میلیارد تومان

✅صنعت  .معدن و تجارت و شهرک های صنعتی با تعداد۵پروژه با اعتباربالغ بر 9۸میلیارد تومان به اضافه ۹۳میلیون یورو

✅حمل و نقل جاده ای

با تعداد9پروژه با اعتباربالغ بر 9۳میلیارد تومان

✅توسعه و خدمات شهری (شهرداری ها)

تعداد 9۳پروژه با اعتبار بالغ بر99میلیارد تومان

✅آب شهری و روستایی به تعداد۷پروژه با اعتباربالغ بر ۵میلیارد تومان

✅ارتباطات وفناوری اطالعات به تعداد۹پروژه با اعتباربالغ بر ۵میلیارد تومان

✅ورزش با تعداد۷پروژه با اعتبار بالغ بر ۷میلیارد تومان

✅مذهبی،فرهنگی و هنری تعداد 9پروژه با اعتبار بالغ بر ۳میلیارد تومان

✅توسعه و خدمات روستایی (دهیاری و بنیادمسکن)

✅بهداشت و درمان با

✅منابع آب

تعداد99پروژه با اعتباربالغ بر ۷/۱میلیارد تومان

تعداد 9پروژه با اعتبار بالغ بر ۷/9میلیارد تومان

با تعداد 9پروژه با اعتبار بالغ بر  ۳9۳میلیون تومان

�شاخص ترین پروژه ها

�افتتاح اسکله شماره  ۷منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان بصورت ویدئوکنفرانس با رئیس جمهور محترم

�افتتاح گازرسانی به 9۹روستای پارسیان

�افتتاح دبیرستان 9۸کالسه فاطمیه پارسیان

�افتتاح قطعه ۳بزرگراه کریدور جنوب در محدوده روستای بوچیر بطول ۳کیلومتر

�احداث گلخانه به میزان 9۷هکتار

✅توسعه صادرات غیر نفتی از بندر شیوء و اسکله صنایع انرژی بر پارسیان به میزان ۱۷۳هزار تن

شهرستان بشاگرد
�با پیگیری ،تاکیدات و حمایتهای استاندار هرمزگان و تالش فرماندار و مسووالن:

�سال  11در شهرستان بشاگرد هم پروژه های قابل توجهی تقدیم مردم شریف این شهرستان شده است،

�شاخص ترین پروژه ها

✅افتتاح آبرسانی از سد جگین به مرکز شهرستان به صورت ویدئو کنفرانس با ریاست جمهوری

✅افتتاح پل بیلی مرکز بخش گافر و پارامون بر روی رودخانه جگین توسط وزیر راه و شهرسازی و دکتر همتی استاندار
هرمزگان

✅افتتاح شبکه ارتباطی و  9۱۱کیلومتر فیبرنوری در سطح شهرستان ،ارتقا ۹۵نقطه سایت به شبکه جهانی اینترنت و بهره
مندی  ۸۷درصدی شهرستان بشاگرد از شبکه ملی اطالعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوی اطالعات و دکتر همتی استاندار
هرمزگان

✅کلنگ زنی ساختمان دانشگاه ازاد با حضور وزیر راه و شهرسازی و دکتر همتی استاندار

✅کلنگ زنی  9۳۳۳واحد مسکونی با حضور دکتر نوبخت و دکتر همتی  ،تابش رئیس بنیاد مسکن کشور

✅ادامه بازگشایی مسیر زیرکوه از سردشت مرکزشهرستان تا روستای کهورکان حد جغرافیایی هرمزگان وسیستان وبلوچستان

✅آغاز اجرای ادامه عملیات احداث و بازگشایی مسیر پشت کوه به آخران تحت عنوان  9۳روستا گوهران  ،بنت ونیکشهر
باهدف تکمیل رینگ راههای پشت کوه وزیرکوه باحضوروزیرراه واستاندار هرمزگان

✅آغاز عملیات اجرایی راه دولت آباد به برکهنگ جهت بهره مندی روستائیان حوزه سرحدی ازراه آسفالته تامرکز بخش
وشهرستان باحضوردکترنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور واستاندار هرمزگان

✅آسفالت راه روستاههای تیدر  ،بشنو وخمینی شهربهتیش_نیکدشت
عملیات اجرایی این مسیرها باسرعت پیشرفت قابل قبولی ادامه دارد و باتکمیل این طرح ها وطرح های دیگر در بخش راه
تحولی درتامین خواسته وآرزوی مردم درخصوص راه ایجاد خواهدشد.

شهرستان میناب

با پیگیری و تاکیدات استاندار هرمزگان و تالش فرماندار:

�سال  11در شهرستان میناب به شرح ذیل تعداد قابل توجهی پروژه تقدیم مردم شریف کرده است،

اهم اقدامات � �:

✅در توسعه و خدمات شهری (شهرداری)

تعداد  91پروژه با اعتبار بالغ بر۱9میلیارد تومان

✅توسعه و خدمات روستایی (دهیاری و بنیادمسکن)

تعداد ۱9پروژه با اعتباربالغ بر ۸میلیاردتومان

✅کشاورزی  .منابع طبیعی و شیالت تعداد  9۳پروژه با اعتبار بالغ بر 9۳۱میلیاردتومان

✅آموزش عمومی تعداد  ۱۹مدرسه با اعتباربالغ بر ۷۱میلیاردتومان

✅انرژی با  9۱پروژه اعتبار بالغ بر ۱۱میلیاردتومان

✅ورزش با 9پروژه با اعتبار بالغ بر 9میلیارد تومان

✅منابع آب

با 9پروژه بالغ بر 9۹میلیارد تومان

✅بهداشت و درمان

۳پروژه با اعتبار بالغ بر ۳۵میلیارد تومان

✅صنعت  .معدن و تجارت و شهرک های صنعتی  99پروژه با اعتباربالغ بر ۱۵میلیارد تومان

✅حمل و نقل با مشارکت دهیاری

با 1پروژه با اعتباربالغ بر9۳میلیاردتومان

✅مسکن با  9۷۷واحد مسکن با اعتباربالغ ۸میلیاردتومان

✅مذهبی(اوقاف) تعداد 91واحد تجاری با اعتبار بالغ بر 9۳میلیارد تومان

�شاخص ترین پروژه ها

�آبیاری تحت فشار در دشت شمالی میناب با حضور استاندار و بصورت ویدئوکنفرانس با رئیس جمهور محترم

�افتتاح مرکز تخصصی زنان و زایمان بصورت ویدئوکنفرانس با وزیر محترم بهداشت

�افتتاح مرکز بستر درمانی توکهور و هشتبندی

�بهره برداری از طرح آبرسانی به روستاها با حضور استاندار محترم و بصورت ویدئوکنفرانس با وزیر محترم نیرو .

� این پروژه ها در سال  11تقدیم مردم شریف شهرستان میناب شده است.

