
شرحنام پروژهردیف
پیشرفت 

تاکنون

%25.سنگ ریزی همچنان ادامه داردبلوار ساحلی1

بلوار کمربندی2

عملیات ترانشه برداری تپه های واقع در طرح توسعه، توسط پیمانکار و با 

استفاده از یک دستگاه بولدوزر و بیل مکانیکی به طور منظم در حال انجام 

.است

7%

احداث میدان حرا3

عملیات آب پاشی و غلتک زنی انجام. بیس مورد نیاز خریدازی و پخش شد

شهردایر منتظر انجام آسفالت توسط اداره محترم راهداری است که. شد

خوشبختانه در هفته قبل پیمانکار اداره راهداری برای آسفالت معابر اطراف

امید. میدان مشخص شده و ظرف روزهای آینده شروع به کار خواهد کرد

.است تا ماه آینده شاهد در مدار قرار گرفتن میدان باشیم

77%

احداث بام خمیر4
عملیات احداث بدلیل عدم توانایی اتمام کار طبق موعد مقرر توسط پیمانکار

.متوقف بوده و پس از مراحل قانونی از سر گرفته خواهد شد
28%

ثبت جهانی شهر تاالبی5

پروژه ملی ثبت جهانی شهر تاالبی بندرخمیر در شورای برنامه ریزی استان با

تا پایان امسال فرصت تکمیل فرم اظهارنامه. ریاست استاندار محترم تصویب شد

وجود دارد و بندرخمیر و کشور باید تمام تالش های خود به ویژه در ماه های

.باقیمانده را به کار گیرد

6
ایجاد اولین پیاده راه شهر در 

کوچه بازار پارچه فروشی قدیم
%15.در مرحله انجام عملیات حذف شبکه هوایی برق و ترانس ها است

%75.عملیات حفاری فیبر نوری در چند نقطه آغاز خواهد شدطرح پایش تصویری7

. بهمن و در محل فعلی بازار ماهی فروشی راه اندازی خواهد شد22در پارک ساخت نگارخانه و پالتو8

(98مهر )گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه های جاری 

شهرداری بندرخمیر 
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شرحنام پروژهردیف
پیشرفت 

تاکنون

اسکله گردشگری پارک حرا9
عملیات احداث فوندانسیون در حال انجام . عملیات شمع کوبی به پایان رسید

.است
50%

بادگیر اطالعات گردشگری10
پس از اینترالک محوطه جلو و نصب تابلوها اقتتاح . مرکز کامال تجهیز شده

.خواهد شد
88%

%80. در حال ساخت پله بوده و بخش زیادی از آن انجام شده استلنج بوم گوهری پارک حرا11

طرح  پیاده رو سازی12
پیاده رو اطراف اداره. پیاده روسازی با سرغت خوبی در حال انجام است

.هواشناسی واقع در ورودی شهر در بلوار امام و خلیج فارس کامال اینترالک شد

13
نوسازی روکش آسفالت بلوار 

مالسلیمان خمیری

عملیات حفاری شرکت گاز در این بلوار شروع شده و ظرف روزهای آینده

و در نهایت. پس از آن جداول فرسوده تعویض می شوند. تکمیل می شود

.روکش انجام خواهد شد

22%

14

روکش ورودی شهر ازپل 

بیمارستان تا میدان امام 

(ساختمان پلیس راهور)

با تعیین پیمانکار مربوطه توسط ادراه راهداری، ظرف هفته های آینده عملیات

.روکش ورودی شهر تا میدان امام انجام خواهد شد
7%

%55 بهمن مشغول هستند22در فرهنگیان و جنوب پارک اصالح کانال حفاری گاز15

جابجائی جایگاه دفن زباله16

پس از تایید نقشه اجرایی بر اساس ابعاد زمین موجود. زمین تحویل گرفته شد

جایگاه موجود نیز تا حد.کار احداث سلول دفن بهداشتی انجام خواهد شد

.زیادی عملیات دفن انجام شد

20%

17
تبدیل محوطه شهرداری به 

فضای سبز عمومی
%10نخل های واقع در طرح توسعه خیابان غربی شهرداری در حال جابجایی هستند

18
قطره ای کرد بلوارهای جدید 

االحداث
%35عملیات لوله گذاری پیاده روهای ورودی شهر ادامه دارد

بازسازی و احیاء قلعه19
رایزنی های اولیه . به زودی عملیات طراحی جدید فضای قلعه انجام خواهد شد

.برای مصالحه با مخابرات انجام شده است
13%



شرحنام پروژهردیف
پیشرفت 

تاکنون

(بازار گپ)احیای بازار خانی 20
در حال تهیه نقشه. پالن سه بعدی معماری داخلی و خارجی تهیه شده است

.سازه و جذب سرمایه گذار است
9%

.در نیمه دوم سال انجام خواهد شدبازاسازی دیوار سدار21

%68.در حال نمونه برداری و تعیین شیب و سطح آب محوطه آبگرم استاستخر آبگرم22

%55.گزارش اولیه تدوین شدمطالعات بافت تاریخی23

24
تکمیل زیر سازی  خیایان  

جنوب پست برق کندال
%60بدلیل عدم اتمام کار مصالحه و بازگشائی مسیر متوقف است

25
تفکیک زمین های خام سطح 

شهر
%60.عملیات تسطیح زمین های جنوب فرمانداری آغاز شده است

26
راه اندازی سیستم شهرسازی 

الکترونیک

با راه اندازی این درگاه، نیازی به. درگاه شهروند در حال نصب آزمایشی است

 درصد مراجعات وجود ندارد90حضور شهروند در شهرداری برای بیش از 
92%

27
ساخت زمین چمن مصنوعی 

فوتسال کندال
%7در مرحله جدول چینی دور زمین هستیم. زیرسازی اولیه انجام شد

غسالخانه28

ساختمان نگهبانی ، اصالح کامل سرویس بهداشتی رنگ آمیزی و کف سازی

توسط خیر تکمیل شده پیش از این ترمیم اتاق های اصلی غسل میت و سفید

کاری نمای بیرونی و ترمیم درب اصلی و رفع ترک دیوارهای حیاط توسط

شهرداری انجام شده بود در حال انترالک حیاط هستند مخزن آب در حال

خریداری و نصب است کلیه امکانات تجهیز میت در آن مکان آماده خواهد بود

80%

بهسازی محوطه آرامستان29
درحال انجام طراحی بوده و پس از افتتاح غسالخانه عملیات ایجاد فضای سبز و

محوطه سازی آغاز خواهد شد
3%

%2 در حال مذاکره با پیمانکار هستیم در صورت توافق انجام خواهد شدتعریض پل جلو شهرداری30

%0پس از آبگرم انجام خواهد شدچتر وای فای پارک حرا31



شرحنام پروژهردیف
پیشرفت 

تاکنون

%0به زودی حفاری مورد نیاز به طول سه کیلو متر انجام خواهد شدچتر وای فای آبگرم32

33
ساخت پایه روشنایی سفارشی 

شهر
%5برای نمونه، پایه ساخته شده و در حال ساخت دستک ها می باشند

34
نبود تابلو برای بلوار ها و 

میادین شهر
%5.طراحی تابلو سفارش داده شده و پس از آن ساخت و نصب خواهد شد

35
لزوم تعویض تابلو بلوار 

مالسلیمان خمیری
%5.طراحی تابلو سفارش داده شده و پس از آن ساخت و نصب خواهد شد

36
 اصالح جداره های  آسیب 

دیده خورهای سطح شهر

در حال. اصالح جزیی برخی نقاط آسیب دیده در دستور کار قرار گرفت

مذاکره با آب منطقه ای و مدیریت بحران برای تامین اعتبار اصالح کلی خورها

هستیم

37
تعیین تکلیف فضاهای سبز 

جلو پیام نور و دادگستری
.طراحی و اجرا خواهد شد. در دستور کار فضای سبز قرار گرفت

انتقال بازار ماهی فروشی38
در حال جانمایی مکان جدید برای ساخت بازار و تبدیل بازار فعلی به نگارخانه

و پالتو هستیم
5%

39

استفاده از اینترالک و 

موزائیک در محالت بافت 

قدیمی

بعد از بازار پارچه. در محله پشت بازار اصلی عملیات زیر سازی انجام شد

.فروشی و در ادامه محله موجود پشت بازار نیز اینترالک خواهد شد

40
مصالحه با  مغازه های جنب 

بانک ملت و بازگشائی مسیر
درحال انجام است

41
ایمن سازی تانکرهای

آبرسانی شهرداری
%100تانکر کامال نوسازی شد و در مدار قرار گرفت

:پروژه های متفرقه دیگر که در ماه مهر انجام شد

1

2

3

4

5

خرید یک دستگاه باالبر برقی برای خدمات شهری

برنامه ریزی های اولیه برای همکاری در برگزاری جشنواره منطقه ای سه استان عودنوازان

هرس درختان بلوارمال سلیمان و درختان بزرگ در سطح شهر

ساخت پیست موتورسواری در نزدیکی ساحل کندال

 حلقه و عمق و قطر یک و نیم متر50آماده سازی چاله های کاشت نخل در بلوار ورودی شهر به تعداد 



شرحنام پروژهردیف
پیشرفت 

تاکنون

6

7

8

لکه گیری با آسفالت سرد در خیابان اصلی9

تولید جدول در کارگاه شهرداری

آموزش کامل تمامی مدارس سطح شهر در خصوص تفکیک از مبدا زباله و دادن سطل آبی تفکیک به آنها

برگزاری مراسم روز جهانی پرندگان مهاجر و روز جهانی کودک


