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

شماره جلسه( 4 :س)69
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 9:00 :صبح

تاريخ برگزاري1399/05/08 :
دعوتنامه شماره221133 :

ساعت خاتمه  10:50 :صبح

دستور كار جلسه :
 -1ارائه گزارش روند اجرائی شدن پایگاه جامع آمار و اطالعات استان (فرابر) و مشکالت موجود توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزي استان
 -2ارائه گزارش عملکرد برنامه عملياتی "تأمين آب پایدار شرب و صنعت از طریق انتقال بين حوضه اي و تأكيد بر افزایش
بهره وري آب" توسط مدیر عامل محترم شركت آب منطقه اي استان
 -3سایر موارد

کليات:
چهارمین 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 ،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 پايگاه جامع آمار و اطالعات استان و مسائل و
مشکالت آن ارائه نمودند.
در راستاي اولین دستور کار جلسه ،معاون محترم آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ،به معرفی پايگاه جامع آمار و اطالعات
استان (فرابر) پرداخته و مواردي همچون مزايا ،ساختار ،وضع موجود و مشکالت و چالش هاي موجود فرابر را بازگو نمودند.
در ادامه ،دستور کار دوم جلسه توسط مديرعامل محترم شرکت آب منطقه اي استان ارائه گرديد .ايشان در اين خصوص به تشريح گزارش
عملکرد و اقدامات انجام شده برنامه عملیاتی « تأمین آب پايدار شرب و صنعت از طريق انتقال بین حوضه اي و تأکید بر افزايش بهره وري آب »
موضوع هشت اقدام اولويت دار استان پرداختند و در خصوص مصارف و منابع آب سطحی و زيرزمینی ،تحلیل وضعیت بارش استان ،بررسی وضعیت
چاه هاي آب استان ،اقدامات اولويت دار افزايش بهرهوري و تأمین آب استان ،چالش ها ،محدوديت ها و انتظارات و پیشنهادات مطالبی را ارائه نمودند و
در پايان به بیان مهمترين پروژه هاي تأمین آب شرب استان و سیماي طرح انتقال آب درياي خزر به فالت مرکزي پرداختند.
پس از ارائه عملکرد برنامه مذکور ،جناب آقاي آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حضور اعضا و مدعوين محترم،
فرمودند :ارزش اطالعات دستگاه هاي اجرايی به انتشار آنهاست نه انباشت آن ها .ايشان فرمودند بايد اين آمارهاي جامع براي توسعه اقتصادي و آبادانی
در استان به اشتراک گذاشته شود .از اينرو جمعآوري و تبادل اطالعات می تواند نقش غیرقابل انکاري در توسعه استان داشته باشد و مديران
دستگاه هاي اجرايی بايد نسبت به اين موضوع مهم توجه داشته باشند.
رئیس محترم جلسه فرمودند :اکنون که ساختار و بستر يکپارچه سازي داده هاي استان در سامانه فرابر مهیا شده است ،ضروري است با
پشتیبانی همه دستگاه هاي اجرائی به ويژه بانکها ،بیمه ها و شهرداري هاي استان اين فرايند تکمیل شده تا داده ها آسان تر در اختیار همه قرار گیرند.
استاندار محترم در خصوص دستور کار دوم فرمودند :توسعه و آبادانی اين ديار در بخش هاي مختلف به رفع چالش کم آبی گره خورده است.
ايشان با اشاره به مهمترين داليل هدررفت آب در استان سمنان ،به فرسودگی شبکه هاي انتقال آب در بخش روستايی و شهري اشاره کرده و عنوان
نمودند دستگاه هاي اجرايی مربوطه بايد نسبت به بازسازي اين شبکه ها اقدام هاي الزم را انجام دهند.
استاندار سمنان تاکید نمودند :پیگیريها براي رفع چالش کم آبی در استان سمنان بايد به تصويب و جذب اعتبارات ملی منجر شود و مديران
بايد در جهت جذب اعتبارات ملی تالش مضاعفی داشته باشند .همچنین توجه به سامانه هاي نوين آبیاري و کشت گلخانه اي جزو برنامه هاي
هشت گانه استان سمنان است که اجراي اين طرح باعث صرفه جويی در مصرف آب میشود .ايشان در ادامه بیان داشتند :شرکت هاي خدمات رسان
مانند ،آب ،گاز و برق نهايت همکاري را با فعاالن بخش خصوصی که براي ساخت گلخانه در استان مجوز گرفتند ،داشته باشند.
در پايان جلسه استاندار محترم سمنان تاکید فرمودند :در سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي خوبی در بخش صنعت و معدن استان انجام شد

که اين امر نشان می دهد که دولت تدبیر و امید در جلب رضايت بخش خصوصی براي راه اندازي واحدهاي تولیدي در منطقه خوب عمل کرده است.
اکنون شهرک ها و نواحی صنعتی استان با مشکل کمبود آب مواجه هستند که نیاز است با برنامه ريزي عملیاتی توجه ويژه اي به بخش صنعت و
فراوري مواد معدنی در استان شود .همچنین در شهر سمنان اعضاي شوراي شهر ،شهرداري ،شرکت شهرک هاي صنعتی استان و اداره کل صنعت،
معدن و تجارت استان براي بازچرخانی آب حاصل از فاضالب خانگی و صنعتی به بخش صنعت اقدام هاي الزم را انجام دهند.
جلسه ساعت  10:50صبح با ذکر صلوات به پايان رسید.
مصوبات جلسه:
 -1به منظور یکپارچه سازي آمار و اطالعات مقرر گردید كليه دستگاه هاي اجرایی استان مرجع آماري خود را اطالعات
موجود در پایگاه جامع آمار و اطالعات استان ( فرابر) قرار داده و در صورت نياز به آمار و اطالعات بيشتر به منظور
طراحی جداول مربوطه ،مکاتبات الزم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان انجام دهند.
 -2مقرر گردید كليه بانک ها اعم از اعضاي كميسيون هماهنگی بانک ها و نيز سایر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري
خصوصی استان ،كليه شهرداري هاي استان و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان ،در اسرع وقت آمار و
اطالعات خواسته شده در فرم هاي پایگاه جامع آمار و اطالعات استان را تکميل نمایند .مسئوليت پيگيري در این
خصوص به ترتيب برعهده اداره كل امور اقتصادي و دارایی ،معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداري و دانشگاه سمنان
(هيئت نظارت دانشگاه ها) می باشد.
 -3در راستاي اجراي برنامه عملياتی « تأمين آب پایدار شرب و صنعت از طریق انتقال بين حوضه اي و تأكيد بر افزایش
بهره وري آب استان » ،مقرر گردید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري با برگزاري جلسات مستمر و
استفاده از توان نمایندگان محترم استان نسبت به تکميل و به سرانجام رسيدن پروژه هاي آب استان اقدام الزم را به
عمل آورند.
 -4مقرر شد در خصوص پروژه چشمه قطري ،پيش نویس نامه با امضاي استاندار محترم توسط شركت آب منطقه اي استان
براي ارسال به وزارت نيرو تهيه گردد.
-5موضوع پيشنهاد كارگروه امور زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایري ،شهري و آمایش سرزمين و محيط زیست شرق
استان مورخ  1398/08/08با رعایت كليه موارد مندرج در پيشنهادات كارگروه مذكور و موارد قانونی ،به شرح زیر مورد
تائيد و تصویب اعضا قرار گرفت.
 « -5-1با تعيين کاربری صنعتی جهت توسعه شهرک صنعتی شاهرود به مساحت حدود  98هکتار موافقت گردید»

غائبین جلسه :
 -1مديرکل راه و شهرسازي استان
(با هماهنگی قبلی)
 -2شهردار سمنان

اعزام نماينده:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مديرکل ورزش و جوانان استان ( با هماهنگی قبلی)
مديرکل حفاظت محیط زيست استان ( با هماهنگی قبلی)
مديرکل راه و شهرسازي شرق استان ( با هماهنگی قبلی)
رئیس دانشگاه سمنان ( با هماهنگی قبلی)
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها (بدون هماهنگی قبلی)
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان (بدون هماهنگی قبلی)
رئیس کل دادگستري استان (بدون هماهنگی قبلی)
مديرکل میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري استان (بدون
هماهنگی قبلی)

