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

شماره جلسه( 6 :س)71
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 11:00 :ظهر

تاريخ برگزاري1399/06/26 :
دعوتنامه شماره325787 :

ساعت خاتمه  12:15 :ظهر

دستور كار جلسه :
 -1بررسی و تصویب طرح جامع – تفصیلی شهر شهمیرزاد
 -2سایر موارد

کليات:
ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقاي فخري ،معاون
محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري 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 ،جناب 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 توضیحاتی را در خصوص آن ارائه نمودند .
در راستاي اولین دستور کار جلسه جناب آقاي دهقان مديرکل محترم راه و شهرسازي استان توضیحاتی را در خصوص فرايند انجام و سوابق
طرح جامع -تفصیلی شهر شهمیرزاد ارائه نمودند و سپس مشاور محترم طرح جامع – تفصیلی شهر شهمیرزاد به ارائه گزارش طرح مذکور پرداختند.
پس از ارائه گزارش طرح جامع -تفصیلی شهر شهمیرزاد  ،جناب آقاي فخري معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري و رئیس محترم
جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حضور اعضا و مدعوين محترم و حضور مجازي فرمانداران محترم شهرستان هاي استان  ،با قدردانی از گزارش ارائه شده
فرمودند :زيبايی شهر شهمیرزاد به طبیعت و باغ هاي آن است و همگان بايد براي حراست از طبیعت آن بکوشند .بنابراين هرگونه تغییر کاربري باغات به
مسکونی پذيرفته نمی باشد چراکه طبیعت و باغ ها متعلق به نسل آينده است  .ايشان تأکید نمودند  :حراست و حفاظت از باغ ها خط قرمز مديريت
استان به شمار می رود و همچنین در خصوص شهر شهمیرزاد به دلیل حفظ اراضی و باغات ضروري است .
رئیس جلسه ادامه دادند :مطالعات طرح جامع – تفصیلی شهر شهمیرزاد از سال  1388شروع شده که در راه مطالعه و تصويب آن با مشکالتی
مواجه شده است که خوشبختانه با پیگیري هاي انجام شده در حال نهائی شدن می باشد.
جلسه ساعت  12:15دقیقه با ذکر صلوات به پايان رسید.
مصوبات جلسه:
 -1طرح جامع -تفصیلی شهر شهمیرزاد با پیش بینی جمعیت  17690نفر ،با نرخ پیشنهادي  3.1درصد در افق  1410و
مساحت محدوده  756هکتار ،وجود حریم  3090هکتار و با مساحت حریم با كسر محدوه به میزان  2334هکتار و
رعایت كلیه ضوابط و مقررات طرح به تائید و تصویب اعضاي محترم شوراي برنامه ریزي و توسعه استان قرار گرفت.
 -2در خصوص میزان اراضی تحت مالکیت دانشگاه در طرح جامع و با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده از سوي
دانشگاه سمنان مقرر گردید ،موضوع توسط مشاور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت صحت اسناد و مدارک
مالکیت ؛ اراضی مورد نظر در طرح پیشنهادي ،با كاربري آموزش عالی لحاظ گردند.

غائبین جلسه :
 -1رئیس کل دادگستري استان

اعزام نماينده:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مدير کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ( با هماهنگی قبلی)
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ( با هماهنگی قبلی)
مديرکل جهاد کشاورزي استان ( باهماهنگی قبلی)
مدير عامل شرکت توزيع برق استان ( بدون هماهنگی قبلی)
مديرکل صنعت  ،معدن و تجارت استان ( بدون هماهنگی قبلی)
مديرکل نوسازي ،توسعه و تجهیز مدارس استان ( بدون هماهنگی قبلی)

