به نام خدا
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
دبيرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه  -ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
صورتجلسه

شماره جلسه( 3 :س)68
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10:30 :صبح

تاريخ برگزاري1399/04/15 :
دعوتنامه شماره169993 :

ساعت خاتمه  12:30 :ظهر

دستور كار جلسه :
 -1ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده برنامه عملیاتی «جلب مشاركت بنیادهاي توسعه اي در اقتصاد مناطق مستعد استان»
موضوع هشت اقدام اولویت دار
 -2توزیع اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی سال  1399استان سمنان
 -3سایر موارد

کليات:
سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقاي آشناگر ،استاندار
محترم و با حضور اعضا و مدعوين محترم در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري تشکیل گرديد.
پس از تالوت آياتی چند از کالم ا ...مجید ،آقاي مالکی  -دبیر محترم جلسه و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -ضمن خیر مقدم
به حضور اعضا و مدعوين محترم ،دستور کار جلسه را قرائت نموده و بیان داشتند؛ مشارکت نهادهاي توسعهاي در رونق اقتصاد استان سمنان با توجه به
شرايط اقتصادي کشور نکته مهمی است که بايد بیشتر به آن پرداخته شود .ايشان با اشاره به اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاري در
خصوص استفاده از ظرفیت انرژي خورشیدي و پاک ،بیان نمودند که ضروري است دستگاه هاي متولی اقدامات الزم جهت جذب اعتبارات اين حوزه را
پیگیري نمايند .ايشان در ادامه کلیاتی را در ارتباط با توزيع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايی هاي سرمايه اي استانی سال  1399استان سمنان ارائه و
پروژه هاي ملی ،سفر و استانی ويژه شهرستان هاي مختلف را به تفکیک شهرستان نام بردند و از دستگاه هاي اجرايی خواستند پروژه هاي نیمه تمام
خود را در اولويت قرار داده و از تعریف و شروع پروژه های جدید ،جداً خودداری نمايند.
در راستاي اولین دستور کار جلسه جناب آقاي خلیلی خواه مديرکل محترم امور اقتصادي و دارايی استان ،به تشريح گزارش عملکرد و اقدامات
انجام شده برنامه عملیاتی «جلب مشارکت بنیادهاي توسعه اي در اقتصاد مناطق مستعد استان» موضوع هشت اقدام اولويت دار استان پرداختند که
شامل؛ کلیاتی در زمینه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ،1390شرح مختصري از فعالیت هاي بنیادهاي توسعه اي و اقدامات و مکاتبات
صورت گرفته ارائه نمودند.
پس از ارائه عملکرد برنامه مذکور ،جناب آقاي آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حضور اعضا و مدعوين محترم،
با قدردانی از اقدامات دستگاه هاي اجرايی متولی هشت راهبرد اولويت دار استان ،ضمن تاکید بر نقش بنیادهاي توسعهاي جهت رفع مشکالت
زيرساختی و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم استان سمنان؛ بیان داشتند که بايد از ظرفیت بنیادهاي توسعه اي در راستاي سرمايهگذاري و
گره گشايی از مشکالت اقتصادي به ويژه در مناطق محروم استفاده نمود .ضمناً شرايط مالی دولت در سال جاري محدود است ،از اينرو دستگاههاي
اجرايی استان با در نظر گرفتن محدوديتهاي موجود بايد در هزينه هاي جاري به طور جد صرفه جوئی نمايند ،همچنین سهم بازارهاي سرمايه در رونق
اقتصادي و ورود به بخش تولید بايد افزايش يابد.
در راستاي اجراي دستور کار دوم ،دبیر محترم جلسه به تشريح الزامات و ضوابط مرتبط با اعتبارات عمرانی و هزينه اي استان در سال 1399
پرداختند و در خصوص استفاده از  39شاخص کالن جهت توزيع اعتبارات عمرانی شهرستانی توضیحاتی را ارائه نمودند .بر اين اساس توزيع اعتبارات
هزينه اي به تفکیک دستگاه -برنامه و تملک دارايی هاي سرمايه اي استانی سال  1399به تفکیک فصل -برنامه -شهرستان ارائه و مورد تصويب قرار
گرفت.
در جمع بندي جلسه استاندار محترم سمنان تاکید فرمودند :دستگاههاي اجرايی استان براي جذب اعتبارات ملی با هدف تکمیل طرحهاي
نیمهتمام عمرانی و زيرساختی در سال جاري تالش مستمري داشته باشند و نسبت به جذب اعتبارات ملی به طور مستمر از وزارتخانه مربوط موضوعات
را پیگیري نموده و از تعريف پروژه هاي جديد از محل منابع اعتبارات استانی در اختیار کمیته هاي برنامه ريزي شهرستانها اجتناب نمايند.

استاندار محترم با اشاره به راهکارهاي قانونی تامین منابع مالی دولت بر اقدام الزم براي فروش اموال مازاد توسط دستگاه هاي اجرائی در
چارچوب قوانین و مقررات تاکید نمودند.
در ادامه استاندار محترم ضمن تشکر از تعامل دستگاه هاي نظارتی استان فرمودند :دستگاه هاي نظارتی اجراي فروش اموال مازاد توسط
دستگاه هاي اجرايی استان را پیگیري نمايند .هماهنگی ارکان حکومتی در بخش قضايی ،نظارتی ،اجرايی و قانون گذاري براي گره گشايی از مشکالت
اقتصادي و برون رفت از دغدغه هاي به وجود آمده در استان مطلوب است.
در پايان ايشان تأکید نمودند :شیوع کرونا ويروس باعث مشکالت اقتصادي قابل توجه در کشور شد که بايد با تالش مستمر براي عبور از اين
بحران تالش کرد و همچنین با اشاره به تدوين و در دست اقدام بودن حدود  198سند توسعه اقتصادي و اشتغالزائی روستايی با مديريت سازمان مديريت
و برنامه ريزي استان ،ضمن تقدير از اقدام به عمل آمده اظهار امیدواري نمودند که اين اسناد به عنوان نقشه راه روستاها موجب تسريع در فرايند توسعه
روستاهاي هدف استان به عنوان کانون هاي تولید باشد.
جلسه ساعت  12:30ظهر با ذکر صلوات به پايان رسید.
مصوبات جلسه:
 -1به منظور استفاده از توان نهادهاي توسعه اي در اجراي پروژه هاي مهم و همچنین محرومیت زدائی از استان مقرر
گردید كمیته اي با ریاست سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادي استانداري و حضور دستگاه هاي اجرائی
مرتبط حسب مورد تشکیل و نسبت به پیگیري تفاهم نامه هاي قبلی منعقد شده در استان اقدام و نتیجه براي طرح در
جلسات آتی شورا به دبیرخانه ارسال گردد.
 -2با توجه به اینکه فروش اموال مازاد به عنوان تکلیف قانونی بوده ،مقرر گردید مدیران دستگاه هاي اجرایی نسبت به
اعالم فهرست اموال مازاد و فروش آنها اقدام الزم را بعمل آورند.
 -3مقرر گردید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري به همراه سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان نسبت
به پیگیري پروژه هاي سفر و گزارش آن به استاندار محترم اقدام نمایند.
 -4در راستاي ارائه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی «جلب مشاركت بنیادهاي توسعه اي در اقتصاد مناطق مستعد استان» و
پیشنهاد" طرح توان افزایی کسب و کارهای روستایی و عشایر“ توسط شرکت مشاوران کسب و کار ایسان کاوش" مقرر
گردید با هدف راه اندازي ،سازماندهی و توسعه طرح هاي اقتصادي در سطح روستاهاي استان ،موضوع توسط مشاور
طرح در جلسه كارگروه تخصصی اقتصادي ،اشتغال و سرمایه گذاري ارائه و بررسی گردد.
 -5با عنایت به مشاركت و سرمایه گذاري واحدهاي دانشگاهی و مراكز تحقیقات دانشگاه هاي استان در اجراي
پروژه هایی همانند احداث كارخانه نمک در شهرک صنعتی گرمسار ،ایجاد مركز تحقیقات نمک در گرمسار ،ایجاد
مركز تحقیقات پسته در دانشگاه آزاد اسالمی و ...مقرر گردید از ظرفیت و همکاري دانشگاههاي استان در پروژه ها و
فرصت هاي سرمایه گذاري استان استفاده گردد.
 -6به استناد بند "الف" ماده  44قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ،)2سازمان مدیریت و
برنامه ریزي استان توزیع اعتبارات هزینه اي را به تفکیک دستگاه  -برنامه و به استناد بند "ب" ماده  44قانون مذكور،
پیشنهاد توزیع اعتبارا ت عمرانی را به تفکیک فصل ،برنامه و دستگاه/شهرستان به شوراء ارائه نمود كه با تصویب
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ،توزیع برنامه اي اعتبارات هزینه اي هر دستگاه پس از مبادله موافقتنامه توسط
دستگاه اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و توزیع فصل ،برنامه و دستگاه اعتبارات تملک دارایی هاي
سرمایه اي استان ،پس از توزیع اعتبارات در كمیته برنامه ریزي شهرستان به منزله مصوبه شوراي برنامه ریزي و
توسعه استان خواهد بود.
 -7توزیع اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استان در سال  1399به تفکیک منابع و الزامات قانونی  /شهرستان
بر اساس الگوي توزیع اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي به شرح پیوست شماره( )1به تایید و تصویب اعضاي
محترم شورا رسید.

 -8به استناد بند (ج) ماده  44قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ،)2فرمانداران محترم
شهرستان ها موظفند حداكثر ظرف ( )15روز پس از ابالغ سهم اعتبارات شهرستان ،با هماهنگی سازمان مدیریت و
برنامه ریزي استان بعنوان دبیر كمیته برنامه ریزي شهرستان ها ،نسبت به تشکیل كمیته برنامه ریزي شهرستان جهت
تصویب پروژه ها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و الزامات و ارقام مندرج در پیوست شماره ( )1اقدام نموده و
مصوبات كمیته را جهت ابالغ به سازمان ارسال نمایند.
 -9اعتبارات هزینه اي سال  1399دستگاه هاي اجرایی به شرح جدول پیوست شماره ( )2مورد بررسی اعضاي حاضر در
جلسه قرار گرفت و به تایید و تصویب اعضاي محترم شورا رسید.
 -10در راستاي پیگیري جذب اعتبارات ملی از وزارتخانه هاي متبوع ،مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی استان ضمن
پیگیري از سطح ملی نسبت به ارائه گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تا پایان تیرماه اقدام نمایند.
 -11موضوع پیشنهاد كارگروه امور زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایري و شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست استان
مورخ  1399/02/16با رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهادات كارگروه مذكور و موارد قانونی ،به شرح زیر مورد
تائید و تصویب اعضا قرار گرفت.

 « -11-1ضرورت جابجايی روستاهاي تم و تالجیم بدلیل مالحظات اجرايی و بهره برداري سد فینسک مورد تصويب قرار گرفت».
 -12موضوع پیشنهاد كارگروه امور زیربنایی  ،توسعه روستایی ،عشایري و شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست
استان مورخ  1399/3/22با رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهادات كارگروه مذكور و موارد قانونی ،به شرح زیر
مورد تائید و تصویب اعضا قرار گرفت.

 -12-1با تعیین کاربري صنعتی گروه الف( رده  )3-2-1جهت احداث مجتمع صنفی در اراضی پالک ثبتی تجمیعی 2852/2 -2874
 2856/4واقع در حريم مهديشهر جمعا به مساحت  8/6هکتار موافقت گرديد. -13با توجه به مفاد بند ( )4مصوبات پنجمین جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در سال  1398و در راستاي
اجراي مفاد بند(الف) ماده  27قانون برنامه ششم توسعه كشور در خصوص تهیه اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزایی
روستاهاي هدف سال  1397شهرستانهاي استان ،اسناد روستاهاي زیر ،پیشنهادي كمیته برنامهریزي شهرستان هاي
مربوطه مورد تصویب قرار گرفت:

 -13-1روستاهاي « باغستان ،عشقوان و گرماب ( باال و پایين) » ،از توابع شهرستان شاهرود ،پیشنهادي کمیته
برنامه ريزي مورخ  98/11/14شهرستان شاهرود
 -13-2روستاهاي « حسينان ،معلمان و فيروزآباد صرصر » از توابع شهرستان دامغان ،پیشنهادي کمیته برنامه ريزي مورخ
 99/04/02شهرستان دامغان

غائبین جلسه :

اعزام نماینده:

 -1رئیس کل دادگستری استان

 -1رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 -2نماینده وزارت دفاع

 -2مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان

