مصوبات جلسه شورای اداری بخش بمانی و مرکزی شهرستان سیریک1081/80/80
دستگاه پیگیری کننده

مهلت اجرا

ردیف

شرح مصوبات

1

مقرر گردید :آبفای استان نسبت به تکمیل پروژه انتقال آب از
تلنگ میناب به بخش بمانی سیریک مبلغ  11میلیارد تومان از
اعتبار مورد نیاز از محل مصوبات تنش آبی و مبلغ  11میلیارد
تومان توسط صنعت معدن و تجارت استان تامین گردد.

اداره کل صنعت  ،معدن و تجارت
استان
شرکت آبفای استان
شرکت شهرک های صنعتی

تا دی ماه 1011

2

مقرر گردید :یک دستگاه تانکر شرکت شهرک های صنعتی جهت
آبرسانی به شرکت آب و فاضلاب شهرستان تحویل گردد.

شرکت شهرک های صنعتی
شرکت آبفای استان

3

مقررگردید :پروژه آب شیرینکن روستای زیارت تا پایان آذر ماه
تکمیل و به بهره برداری برسد.

آب و فاضلاب استان و شهرستان

تا پایان دی ماه 1011

0

مقرر گردید :در خصوص جابجایی انتقال گاز از محدوده شهرک
صنعتی 31هکتاری گروگ ،شرکت شهرک های صنعتی پیگیری
های لازم را به عمل آورده و نتیجه را به معاونت هماهنگی امور
عمرانی استانداری اعلام نماید.

معاونت هماهنگی امور عمرانی
و شرکت شهرک های صنعتی

 21روز

5

مقرر گردید به منظور تکمیل و بهره برداری ساختمان مجتمع
اداری سیریک تا هفته دولت  ،اداره کل راه و شهرسازی با قید
فوریت درفاز اول بدون محوطه سازی اقدام نماید .سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تامین منابع مالی در
سقف  35میلیارد ریال اقدام نماید.

اداره کل راه و شهرسازی استان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان

تا هفته دولت

6

مقرر گردید جهت ساخت سالن های چند منظوره ورزشی
گونمردی  12میلیارد ریال توسط شرکت صنایع پشتیبان تامین
اعتبار گردد.

شرکت صنایع پشتیبان
اداره کل راه و شهرسازی استان

تا هفته دولت

7

مقرر گردید شرکت توزیع برق استان نسبت به توسعه شبکه برق
جهت تامین برق سالن ورزشی شهر بندر سیریک و روستای
کنارجو که توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیریک
ساخت و تکمیل گردیده اقدام نماید.

شرکت توزیع نیروی برق استان و
شهرستان

یک ماه

8

مقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
حداکثر تا پایان هفته دولت عملیات بازگشایی  7کیلومتر از مسیر
پشت کوه بخش مرکزی سیریک را به اتمام برساند.

اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان

تا هفته دولت

9

مقرر گردید :اداره کل بنادر و دریانوردی شرق استان و اداره
گمرکات تا پایان خرداد ماه در محل بندر چند منظوره سیریک
استقرار یافته و رویه صادرات را فراهم نمایند.

اداره کل بنادر و دریانوردی و
گمرکات استان

سوم خرداد ماه

11

مقرر گردید مختصات و نقشه محل اجرای کانال آبرسان و
خروجی سایت پرورش میگوی کرتان مجدداً ظرف مدت یک
هفته توسط اداره کل شیلات استان تهیه و در اختیار محیط
زیست استان قرار گرفته تا جهت بررسی و اعلام نتیجه ظرف
مدت یکماه به استانداری اعلام شود.

اداره کل شیلات استان و محیط
زیست استان

یک ماه

11

مقرر گردید درخصوص حل مشکلات سایت پرورش میگوی
گاراندهو جلسه مشترک بین محیط زیست و شیلات ظرف یک
هفته از ابلاغ مصوبه برگزار گردد ،و نتیجه به استانداری اعلام

اداره کل شیلات و محیط زیست
استان

یک ماه

یک هفته

شود.

12

مقرر گردید فرمانداری سیریک با عاملیت شهرداری کوهستک
نسبت به:
 -1تأمین دلیل عملیات اجرایی پیمانکار قبلی
 -2طرح دعوی قضایی علیه پیمانکار قبلی(با موضوع بازگشت
وجه پرداخت شده در قبال کار انجام نشده)
 -3برآورد هزینه های اجرایی پروژه توسط شهرداری کوهستک
انجام و پس از بررسی دفتر فنی استانداری جهت تأمین
اعتبار در سفق  31میلیارد ریال به سازمان مدیریت ابلاغ و
تأمین مالی گردد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
فرمانداری شهرستان سیریک
شهرداری کوهستک
استانداری

یک هفته

13

مقرر گردید در راستای تکمیل فاز  1مطالعات سد مرک و شروع
فاز دوم مطالعات جهت تکمیل و اتخاذ تصمیم در راستای احداث
سد ،مبلغ  6میلیارد تومان بصورت ودیعه در اختیار آب منطقه
ای قرار گیرد.

استانداری
شرکت آب منطقه ای استان

دو هفته

10

مقرر گردید :جهت احداث هنرستان  9کلاسه در شهرستان
سیریک در رشته های شیلات و علوم و فنون دریایی به صورت
 51درصد آن از طریق اداره کل نوسازی مدارس و  51درصد
کمک خیرین تامین اعتبار گردد و تجهیزات تخصصی آن توسط
اداره کل شیلات تامین شود.

فرمانداری شهرستان و ادره کل
نوسازی مدارس استان

تا پایان سال جاری

15

مقرر گردید :ظرف دو هفته نسبت به شبانه روزی کردن درمانگاه
بخش بمانی به عنوان مرکز معین بررسی و تصمیم گیری شود.

دانشگاه علوم پزشکی و مرکز
بهداشت شهرستان

دو هفته

16

مقرر گردید :آزمایشگاه بخش بمانی ظرف یک ماه تجهیز و ارتقا
یابد.

دانشگاه علوم پزشکی و مرکز
بهداشت شهرستان

یک ماه

17

مقرر گردید تفاهم نامه واگذاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهر
بندر سیریک به نیروی دریایی سپاه توسط دستگاههای مذکور و
با هماهنگی فرماندار شهرستان به عمل آید.

فرمانداری شهرستان ،دانشگاه
علوم پزشکی و نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دو هفته

18

مقرر گردید هزینه اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
کرپان توسط شرکت صنایع پشتیبان تامین گردد.

شرکت صنایع پشتیبان

تا هفته دولت

19

مقرر گردید :مبلغ  211میلیون تومان جهت تعمیر سقف سالن
ورزشی شهر بندر کوهستک از طریق استانداری تامین گردد .

استانداری هرمزگان

یک ماه

21

مقرر گردید :از طریق اداره کل بنادر و دریانوردی استان نسبت به
راه اندازی اطفاء حریق بندر چند منظوره و تکمیل پس کرانه
اداره بنادر سیریک اقدام گردد و نتیجه به استانداری اعلام شود.

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان

یک ماه

21

مقرر گردید :اداره کل شیلات نسبت به راه اندازی موج شکن
زیارت در راستای ساماندهی شناور های صیادی منطقه و
همچنین ایجاد پشتیبانی سایت پرورش ماهی در قفس ظرف یک
هفته نسبت به مطالعات و برآورد هزینه اقدام و جهت تصمیم
گیری به استاندار محترم ارائه گردد.

اداره کل شیلات استان

یک هفته

