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دستور كار جلسه :
 -1ارائه گزارش فرمانداران و روساي محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان ها ي استان در خصوص ارسال پروژه هاي
پیشنهادي اختصاصی اقتصاد مقاومتی براساس مطالعات آمایش استان موضوع نامه شماره  203453مورخ 1397/4/28
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سایر موارد

کليات:
چهل و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در روز يکشنبه مورر  97/06/18بوه رياسو جنوا ققواي دکتور
چاوشی استاندار و رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و با حضرر اعضا و مدعرين محترم در محل سالن جلسات مديري
بحران استانداري تشکیل گرديد.
پس از تالوت قياتی چند از کالم ا ...مجید ،جنا ققاي مالکی رئیس محترم سازمان مديري و برنامه ريزي استان و دبیر جلسه،
ضمن خرش قمدگريی به اعضا و مدعرين محترم و ارائه دسترر کار جلسه؛ اشاره اي به اقدامات صررت پذيرفته شده دبیرخانه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در راستاي مصربات چهل و چهارمین جلسه ستاد داشتند و فرمردند دبیرخانه ستاد با تیم
کارشناسی متشکل از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی _ دفتر امرر اقتصادي استانداري و اداره کل امرر اقتصادي و دارايی استان
با برگزاري جلسات متعدد و نشس با فرمانداراي هاي شهرستان ها و بررسی پروژه هاي پیشنهادي اولري دار اقتصاد مقاومتی برگرفته
از مطالعات قمايش استان اقدام نمرده اس که نتايج قن در جلسه امروز ترسط فرمانداران محترم ارائه خراهد شد.
در ادامه جنا ققاي مجد فرماندار محترم در راستاي دسترر کار جلسه نسب به ارائه گزارش و اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی
شهرستان دامغان از سال  1395پرداخته اس و با اشاره به پروژه هاي مهم اقتصادي شهرستان دامغان از جمله شرک سرمايه گذاري
راين قشم در منطقه ويژه اقتصادي دامغان و شرک استیل قذين به معرفی طرح ها و پروژه هاي اولري دار شهرستان مصر ستاد
فرماندهی شهرستان دامغان جه پرداختند .
پس از ارائه گزارش فرماندار محترم دامغان جنا ققاي دکتر چاوشی استاندار و رئیس محترم جلسه فرمردند :فرمانداران
شهرستان هاي استان بايد بر اساس شناخ دقیق از ظرفی ها ،اولري ها و میزان رونق اقتصادي هر منطقه و با ترجه به تاکید رئیس
جمهرر محترم بر شناسايی اولري ها و فرص ها ؛ طرح اقتصاد مقاومتی شهرستان ها را ارائه نمايند که با تحقق اين رويکرد به طرر
حتم رشد چشمگیري در شکرفايی اقتصاد و اشتغالزايی استان و شهرستان ها خراهیم داش .
استاندار سمنان ،استفاده از نخبگان و دا نشگاهیان در ترسعه و پیشرف استان در زمینه هاي مختلف را حائز اهمی برشمرد و بیان
داشتند  :استادان و صاحب نظران با ارايه راهکارها و ديدگاه ها نقش مرثري در کمک و همراهی مسروالن ايفا کرده و با بهره گیري از
علم قن ها ،ترلید ثروت و سرمايه در استان سمنان افزايش می يابد همچنین شهرستان دامغان با ترجه به قابلی و ظرفی قن منطقه و بر
اساس پروژه هاي کشاورزي و تاکید وزير محترم کشاورزي در سفر اخیر به شهرستان دامغان بايد بر کش گلخانه اي تمرکز بیشتري

نمايد چرا که اگر کش گلخانه اي در شهرستان دامغان ترسعه يابد باعث تحرل عظیمی در اين شهرستان خراهد شد و همچنین ترسعه
کش گلخانه اي در شهرستان هاي استان منجر به تحرل اقتصادي و اشتغال پايدار براي نیروهاي برمی و جران استان خراهد شد.
دکتر چاوشی با اشاره به میزان روزهاي قفتابی و ظرفی انرژي خررشیدي در استان فرمردند گستردگی استان سمنان و دارابردن
روزهاي قفتابی از ظرفی هاي مهم بهره مندي از انرژي خررشیدي می باشد که بايد از اين ظرفی جه ترلید ثروت از منابع خدادادي
استفاده نمرد .ايشان تاکید بر مکان يابی پروژه هاي انرژي خررشیدي در نزديکی خطرط انتقال برق داشتند.
رئیس محترم ستاد فرماندهی اق تصاد مقاومتی استان با ترجه به ظرفی هاي استان تاکید بر ترسعه کش گیاهان دارويی در
مناطق مختلف و مستعد استان ،ترسعه پرورش شتر و شترمرغ با ترجه به سازگاري قن ها با شرايط ق و هرايی استان ،ايجاد شکارگاه
هاي خصرصی و قرق اختصاصی با حفظ و تکثیر گرنه هاي مرجرد با هدف ترسعه و ترويج گردشگري و تامین گرش  ،پرورش عقر و
استحصال سم عقر براي ترلید دارو و درمان بیماري ها داشتند و فرمردند که بايد اين اولري ها به جدي پیگیري گردد.
در پايان جنا ققاي دکتر کريمی فرماندار محترم شهرستان میامی به ارائه گزارش خرد پرداختند که مررد بررسی حاضرين در
جلسه قرار گرف .

مصوبات جلسه:

 -1با عنایت به طرح و تصویب پروژه هاي چهارگانه بخش كشاورزي تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
الف  :كشت گلخانه اي در یک هزار هکتار از اراضی استان سمنان با سهم بندي مشخص هر شهرستان
ب :توسعه پرورش شتر و شتر مرغ در مناطق مستعد استان
ج :ایجاد و توسعه شکارگاه هاي خصوصی و قرق اختصاصی و تامین گوشت با حفظ و تکثیر گونه هاي
موجود در راستاي اهداف توسعه و ترویج گردشگري
د :توسعه كشت گیاهان دارویی در مناطق مختلف و مستعد استان
 - 1-1درخصوص بند"الف" مقرر گردید اداره كل جهاد كشاورزي استان حداكثر تا مورخ 1397/7/1
نسبت به تهیه طرح توسعه كشت گلخانه اي یک هزار هکتار از اراضی استان و تهیه برش شهرستانی آن
اقدام نماید .در این خصوص ضروري است اداره كل جهاد كشاورزي استان موانع و مشکالت طرح احصاء
و در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.
 -1-2در خصوص بند"ب" مقرر گردید اداره كل جهاد كشاورزي استان حداكثر تا مورخ 1397/7/1
نسبت به تهیه طرح  ،بررسی ظرفیت استان در زمینه توسعه پرورش شتر و شتر مرغ و هدف گذاري
آن براي سال جاري و سال هاي آتی به تفکیک شهرستان اقدام و گزارش پیشرفت در جلسات آتی
ستاد ارائه گردد.
 -1-3در خصوص بند "ج" مقرر گردید اداره كل حفاظت محیط زیست استان با همکاري فرمانداران
محترم شهرستان ها نسبت به تهیه برنامه عملیاتی شهرستان هاي استان و پیش بینی تحقق اهداف آن
در سال جاري و سال هاي آتی حداكثر تا مورخ  1397/7/1اقدام و نتایج حاصله در جلسات آتی ستاد

ارائه گردد.
 -1-4در خصوص بند "د" مقرر گردید اداره كل جهاد كشاورزي استان نسبت به شناسایی گونه هاي
سازگار گیاهان دارویی استان و تهیه طرح تولید و كاشت آن ها با هدف یکساله حداكثر تا مورخ
 1397/7/1اقدام و در جلسات آتی ستاد گزارش گردد.
 -2مقرر گردید موضوع پرورش عقرب و استحصال سم عقرب از سوي اداره كل حفاظت محیط زیست استان
مورد بررسی قرار گیرد و با دعوت از زوج موفق مراغهاي در پرورش عقرب و استفاده از تجربیات آنان در
جلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.
 -3پیرو مکاتبات قبلی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص ارائه پیشنهاداتی كه خارج از
اختیارات استان بوده؛ مقرر گردید ضوابط و مقرراتی كه بازدارنده هستند و نیاز به اصالح مجدد دارند توسط
دستگاه هاي اجرایی احصاء و به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارسال گردد.
 -4مقرر گردید پروژه هاي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی ارائه شده توسط فرمانداران محترم در كارگروهی با
مدیریت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و حضور اعضاي منتخب مورد
بررسی قرار گیرد و پروژه هاي منتخب با هماهنگی دبیرخانه ستاد به منزله پروژه هاي مصوب ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تلقی گردد.
 -5مقرر گردید اجراي پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ( موضوع بند  4صورتجلسه ) توسط
فرمانداران محترم شهرستانها پیگیري و نتیجه حاصله به دبیرخانه ستاد بصورت ماهانه و مستمر گزارش
گردد.
 -6مقرر گردید هیئت سرمایه گذاري درآمد پایدار شهرداري ها  ،توسط فرمانداري هاي محترم شهرستان ها
با همکاري دفتر امور شهري استانداري فعال وگزارش اقدامات صورت گرفته توسط سرپرست محترم
معاونت امور عمرانی استانداري در جلسات آتی ستاد ارائه گردد.
 -7مقرر گ ردید اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان واگذاري كاروانسراي سنگی و
آجري آهوان را پیگیري و موضوع حداكثر تا پایان مهرماه سال جاري تعیین تکلیف گردد.
 -8مقرر گردید طرح كشت خارشتر در  50هزار هکتار از اراضی طبیعی استان از سوي اداره كل جهاد
كشاورزي استان مورد بررسی و تهیه قرار گیرد و در جلسات آتی ستاد گزارش گردد.
 -9مقرر گردید در راستاي استفاده از ایده هاي نخبگان و صاحب نظران در توسعه و پیشرفت استان رئیس
پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان نسبت به فراخوان و جمع آوري نظرات صاحب نظران ودانشگاهیان و
پیگیري موضوع تا حصول نتیجه آن اقدام الزم را بعمل آورد.

 -10مقرر گردید شركت شهرک هاي صنعتی با همکاري بخش خصوصی و دستگاه هاي اجرایی ذي ربط
نسبت به جانمایی شهرک تخصصی انرژي خورشیدي اقدام الزم بعمل آورد.
 -11مقرر گردید شركت برق منطقه اي با همکاري دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري و
فرمانداري هاي شهرستان هاي استان نسبت به معرفی سرمایه گذاران و هدایت آنها به شهرک تخصصی
انرژي خورشیدي اقدام الزم معمول و نتایج حاصله به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
گزارش گردد.
 -12با توجه به درخواست شركت سیمان بیارجمند( از پروژه هاي مهم و تاثیرگذار استان) جهت تمدید موقت
قرارداد شركت مدنی به مدت یکسال تا پایان سال جاري موافقت بعمل آمد.
 -13پیرو بند  12صورتجلسه با تمدید نهایی قراداد مشاركت مدنی براي مدت زمان اجراي پروژه شركت
سیمان بیارجمند براساس برنامه زمان بندي ارائه شده در جهت اجراي عملیات راه اندازي كارخانه
سیمان بیارجمند توسط متقاضی موافقت بعمل آمد.

جلسه ساع  10:15با ذکر صلرات به پايان رسید.

اسامی غائبین جلسه :

اسامی اعزام نماینده جلسه:

 -1رئیس کل دادگستري سمنان

 -1دانشگاه سمنان

 -2مديرکل بازرسی استان

 -2مديرکل صدا و سیماي استان

 -3مديرعامل ق منطقه اي استان

 -3دبیر کمسیرن هماهنگی بانک هاي استان

 -4فرمانده بسیج استان

 -4مسکن و شهرسازي استان

 -5مدير کل ديران محاسبات استان

 -5فرمانداري شاهرود

 -6مديرکل پدافند غیر عامل استاندار

 -6فرمانداري گرمسار

 -7مدير کل راه و ترابري استان
 -8مدير کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان

