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

شماره جلسه8 :ش50-س ()97-9
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

تاريخ برگزاري1397/10/02 :
دعوتنامه شماره526116 :

ساعت شروع 12:30 :صبح

ساعت خاتمه 15:00 :

دستور كار جلسه :
 -1ارائه گزارش آخرین وضعیت اعتبارات استانی و تخصیص آن در سال  1397توسط رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزي
استان و وضعیت تحقق درآمدها توسط مدیركل محترم امور اقتصادي و دارایی استان
 -2طرح و تصویب پروژه هاي اختصاصی اقتصاد مقاومتی سال  1397استان
 -3بررسی پیشنهادات كارگروه هاي تخصصی ذیل شوراي برنامه ریزي و توسعه استان
 -4سایر موارد

کليات:
جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به رياست جناب آقاي دکتر آشناگر استاندار و
رئیس محترم جلسه ،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 ضمن خوشامدگويی به اعضا و مدعوين محترم و
تبريک انتصاب استاندار محترم و آرزوي موفقیت براي ايشان دستور کار جلسه را قرائت نمودند
در اين جلسه جناب آقاي دکتر آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه فرمودند :شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از مهمترين
جلسات توسعه اي استان می باشد که اعضاي محترم با جديت و آمادگی کامل در جلسات شرکت نمايند و در خصوص موضوعات
مطروحه در جلسه اشرافیت کامل داشته باشند .ايشان فرمودند بايد اهداف کلی و رويکرد جامعی بر اساس پروژه هاي اولويت دار در
استان تعريف و مشخص شود در اين راستا ضروري است تا چند موضوع اصلی تعريف و همه دستگاه ها و سازمان هاي اجرائی در راستاي
رسیدن به آن اهداف تالش نمايند.
رئیس محترم شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بر فعال سازي کارگروه هاي ذيل شوراي برنامه ريزي استان تأکید نمودند و
بیان داشتند در جهت تقويت اين جلسات همه مصوبات قابل طرح در صحن شوراي برنامه ريزي بايد مستند به کار کارشناسی و خروجی
کارگروه هاي مذکور باشد و ضروري است همه کار گروه هاي تخصصی ضمن برگزاري منظم جلسات ،برنامه ساالنه کارگروه را به
دبیرخانه ارائه نمايند.
استاندار محترم استان تالش مديران در جهت پیگیري ظرفیت هاي قانونی بودجه را با توجه به محدوديت و کمبود اعتبارات
استانی ضروري دانسته و همچنین بر شیوه هاي جديد تامین مالی پروژه ها و بر استفاده از ظرفیت هاي قانون بودجه براي اجراي طرح
هاي مشترک ملی و جذب اعتبارات تاکید نمودند و افزودند  :مديران دستگاهاي اجرايی بايد اين ظرفیت ها را شناسايی و براي تحقق
اهداف بکار گیرند و همچنین تعامل و همکاري همه دستگاه ها براي رونق اقتصادي در استان را خواستار شدند و در ادامه بیان داشتند:
دستگاههاي خدمات رسان در استان در هیچ شرايطی به علت بدهی دستگاههاي اجرايی نبايد در ارائه خدمات کوتاهی نموده و از ارائه
خدمات سرباز زنند.
رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در پايان ضمن تاکید جدي بر پیگیري مصوبات سفر رئیس جمهور به استان

سمنان خاطرنشان کردند :ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه با جديت تمام ظرفیت هاي اين سفر را براي
توسعه استان بکار گیرند تا باعث جذب رضايتمندي شهروندان و مردم استان گردد .همچنین ايشان يکی از مبانی ارزيابی مديران دستگاه
هاي اجرايی را خالقیت آنها در جذب اعتبار در اختیار وزارتخانه ها دانستند.
در راستاي دستور کار اول جلسه جناب آقاي مالکی دبیر و رئیس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با بیان اينکه در
فرهنگ دينی ناامیدي از رحمت الهی بزرگترين گناه است بدون امید اجتماعی ،سرمايه هاي اقتصادي ،انسانی  ،فرهنگی ،سیاسی کارايی
ندارد .هرآسیبی به امید اجتماعی ضد توسعه است .انسان مخزن امید است نبايد کارکرد اجتماعی انسان باعث پراکندن ناامیدي باشد
هرکس نگران آينده کشور است بايد امید در جامعه را افزايش دهد .همچنین ايشان با ارائه گزارشی از وضعیت بودجه اعتبارات تملک
دارايی هاي سرمايه اي و هزينه اي در سال  1397کشور و استان بیان داشتند :اعتبارات استانی از پنج منبع می باشد -1 :استانی خالص
 -2اعتبارات متوازن  -3استانی ويژه  -4اعتبارات 3درصد نفت و گاز  -5اعتبارات ملی ابالغی توسط وزارتخانه ها  ،با توجه به سهم
اعتبارات استانی ،دستگاه هاي اجرايی بايد تالش بیشتري جهت جذب اعتبارات ملی و پیگیري براي ايجاد رديف هاي اعتباري در قانون
بودجه سال هاي بعدي داشته باشند ،ايشان همچنین وضعیت تخصیص اعتبارات تملک دارايی هاي سرمايه اي و هزينه اي نکاتی را بر
شمردند و تاکید نمودند که دستگاه ها در جذب اعتبارات تخصیصی تالش بیشتري داشته باشند  .ضمناً اشاره داشتند يکی از راه هاي
توسعه و تامین مالی پروژه هاي استان ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري براي بخش خصوصی است .ايشان در پايان ويژگی هاي اليحه
بودجه سال  1398کشور را بیان داشتند.
در ادامه دستور کار اول جلسه  ،مديرکل محترم اموراقتصادي و دارايی استان در زمینه وضعیت درآمدهاي استان بیان داشتند :کسب
درآمد يکی از اولويت هاي است که در برنامه هاي اقتصاد مقاومتی عدم اتکاء به درآمدهاي نفتی و سوق دادن درآمدها به سوي بخش
هاي پايدار و دائمی در نظام اقتصادي کشورهاست .ايشان شاخص هاي کالن اقتصادي استان و کشور را برشمردند و به مقايسه از سهم
درآمدهاي عمومی استان و کشوربه تولید ناخالص داخلی پرداختند و اظهار داشتند سهم درآمدهاي مالیاتی نسبت به ساير درآمدها در حال
افزايش است .همچنین عملکرد درآمد عمومی استان در هشت ماهه 1397حدود  3193میلیارد ريال و رشد 16درصدي نسبت به سال 96
داشته است.
دستور کار دوم جلسه گزارشی از جلسات کارشناسی بررسی پروژه هاي اختصاصی دستگاه هاي اجرايی مرتبط با اقتصاد مقاومتی
درسال 1397ارائه و بحث گرديد.
در ادامه جلسه توضیحاتی در خصوص پیشنهادات کارگروه هاي تخصصی ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ساير موارد
ارائه گرديد.
سپس اعضا و مدعوين محترم به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با دستور کار ها پرداخته و مصوبات ذيل مورد تأيید اعضاي
محترم قرار گرفت.
مصوبات جلسه:

 -1پروژه هاي اختصاصی اقتصاد مقاومتی استان در سال  ( 1397به شرح پیوست شماره )1مورد تائید و
تصو یب اعضاي محترم جلسه قرار گرفت در این خصوص مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی داراي پروژه
مصوب براساس پیوست حداكثر تا تاریخ  1397/10/11نسبت به تکمیل منشور نیپا در سامانه نیپاي ملی
اقدام نمایند.
 -2با توجه به سفر كاروان تدبیر و امید به استان كارگروه ویژه براي پیگیري مصوبات سفر ریاست محترم
جمهوري به استان تشکیل گردد.
 -3با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان سال ،مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی حداكثر تا تاریخ

 1397/10/15نسبت به اعالم عدم جذب اعتبارات خود جهت جابجایی به دستگاه هاي اجرایی دیگر به
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان استان گزارش نمایند .
 -4مقرر گردید در خصوص پیگیري بند «ز» قانون بودجه سال  97جلسه اي با حضور ریاست محترم سازمان
مدیریت وبرنامه ریزي استان  ،معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و سرپرست
محترم معاونت امور عمرانی استانداري و دستگاه هاي اجرایی ذیربط برگزار گردد.
 -5مقرر گردید گزارشی ازآخرین وضعیت انجام شده و مطالعات صورت گرفته پروژه كارخانه پتاس طرود
توسط اداره كل صنعت ،معدن و تجارت به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.
 -6در راستاي برون سپاري و واگذاري پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصی مقرر گردید كلیه پروژه ها
از سوي دستگاه هاي اجرایی مربوطه احصاء و به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ارائه گردد.
 -7كلیات طرح جامع شهر شاهرود با پیش بینی جمعیت  208078نفر در افق طرح سال 1410وبا درنظر
گرفتن نرخ رشد  2/2درصد ،در محدوده اي به وسعت  3251/6هکتار شامل كاربري هاي مورد نیاز
ساكنان شهر و حریم شهر به مساحت 16100هکتار تعیین و ضوابط ومقررات طرح مورد بررسی و تائید
اعضاي شوراي برنامه ریزي و توسعه استان قرار گرفت.
 -8موضوع پیشنهادات كارگروه امور زیربنایی و شهرسازي مورخ 97/04/13و ،97/07/14 ، 97/05/11
 97/08/02و  97/08/22با رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهادات كارگروه مذكور مورد بررسی و
تصویب اعضا قرار گرفت:
 -8-1تعیین کاربري جهت احداث نیروگاه خورشیدي به ظرفیت  2مگاوات در اراضی منابع ملی پالک  54اصلی بخش 5
شهرستان سرخه موسوم به سیدآباد الهورد به مساحت حدود  4.2هکتار
 -8-2تعیین کاربري صنعتی صرفاً جهت احداث واحد تولیدي دانه بندي ريگ و سنگ در اراضی منابع ملی پالک  66/2اصلی
بخش  5شهرستان سرخه موسوم به زيوان به مساحت حدود  4هکتار
 -8-3تعیین کاربري تجهیزات شهري جهت احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین در اراضی منابع ملی پالک ثبتی 4079
اصلی بخش  5شهرستان سمنان موسوم به کاشوي سرخه به مساحت حدود  4هکتار
 -8-4تعیین کاربري تفريحی گردشگري در اراضی منابع ملی پالک ثبتی  121اصلی بخش مرکزي شهرستان گرمسار موسوم به
محسن آباد به مساحت حدود  3.7هکتار
 -8-5تعیین کاربري حمل و نقل و انبارداري جهت احداث سردخانه در اراضی پالک ثبتی  175/493واقع در حريم شهر ايوانکی
به مساحت حدود  8000مترمربع
 -8-6تعیین کاربري جهت احداث واحد گاو شیري به ظرفیت  50رأس در اراضی منابع ملی پالک ثبتی  12اصلی بخش 9
شهرستان میامی موسوم به گزسوئی به مساحت حدود  5400مترمربع
 -8-7تعیین کاربري جهت احداث واحد بره پرواري به ظرفیت  500رأس در اراضی منابع ملی پالک  1اصلی بخش  9شهرستان
میامی موسوم به نردين به مساحت حدود  2500متر مربع
 -8-8تعیین کاربري جهت احداث واحد تولید کود غنی شده گیاهی و دامی در اراضی منابع ملی پالک  77اصلی بخش 3

شاهرود موسوم به متاع ابراهیم بیک به مساحت حدود  1هکتار
 -8-9تعیین کاربري جهت احداث واحد بز مولد به ظرفیت  50راس در اراضی ملی پالک  64اصلی بخش  2شهرستان سمنان
موسوم به يوسف آباد کندو به مساحت حدود  430مترمربع
 -8-10تعیین کاربري جهت احداث نیروگاه خورشیدي به ظرفیت  7مگاوات در اراضی منابع ملی پالک ثبتی  81اصلی بخش 2
شهرستان دامغان موسوم به جنوب راه آهن به مساحت حدود 14هکتار
 -8-11تعیین کاربري صنعتی جهت احداث واحد فروسیلیکومنگنز در اراضی منابع ملی پالک ثبتی  85اصلی بخش  4شهرستان
دامغان موسوم به مرتع امیريه به مساحت حدود  2هکتار
 -8-12تعیین کاربري جهت احداث نیروگاه خورشیدي به ظرفیت  10مگاوات در اراضی منابع ملی پالک ثبتی 11-10-9-7و12
اصلی بخش  2شهرستان شاهرود موسوم به ديزج-حصار فرج اهلل خان و حصار حجی به مساحت حدود  20هکتار
 -8-13تعیین کاربري جهت احداث نیروگاه خورشیدي به ظرفیت  10مگاوات در اراضی منابع ملی پالک ثبتی  7اصلی بخش 3
شهرستان شاهرود موسوم به دولت آباد به مساحت حدود  14.8هکتار
 -8-14تعیین کاربري صنعتی جهت احداث واحد فرآوري مس کاتد در اراضی منابع ملی پالک ثبتی  183اصلی بخش 5
شهرستان میامی موسوم به علفچر عباس آباد به مساحت حدود  10هکتار
 -8-15تعیین کاربري جهت فاز  3شهرک غرب در داخل حريم سمنان به مساحت  4.1هکتار
 -8-16تعیین کاربري جهت احداث واحد گاو شیري به ظرفیت  50رأس در اراضی منابع ملی پالک  1اصلی بخش  9شهرستان
میامی موسوم به نردين به مساحت حدود  5481مترمربع
 -8-17تعیین کاربري صنعتی جهت احداث واحد تولیدي دانه بندي ريگ و سنگ در اراضی منابع ملی پالک  2873اصلی بخش
 3شهرستان مهديشهر موسوم به قلعه گردنه به مساحت حدود  3هکتار
 -8-18تعیین کاربري تفريحی -گردشگري در اراضی ملی پالک هاي  220بخش  5موسوم به سردک و  2855بخش  3معروف
به چناران و  2855.1بخش  3معروف به آبگرم سرخه
 -8-19تعیین کاربري تأسیسات شهري جهت احداث پست  230کیلو ولت در اراضی ملی پالک ثبتی  66.2بخش  5سرخه به
مساحت حدود  12.2هکتار
 -9موضوع پیشنهاد كارگروه آمایش،آمار،محیط زیست و توسعه پایدار مورخ 1397/08/30 ،1397/08/07
با رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهاد كارگروه مذكور مورد بررسی وتصویب اعضاي محترم شورا قرار
گرفت:
 -9-1با توجه به مفاد بند  5نهمین صورتجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درسال  « 1396اسناد توسعه اقتصادي و
اشتغالزايی روستاهاي قلعه باال و ابر » از توابع شهرستان شاهرود  ،پیشنهادي کارگروه آمايش ،آمار ،محیط زيست و توسعه
پايدار  ،در جلسه مطرح ومورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
 -9-2در خصوص تقاضاي شرکت مرواريد ارسباران متقاضی احداث واحد تولید اسید سولفوريک به روش دو جذبی در شهرک
صنعتی ايوانکی با توجه به صدور مجوز واحد مشابه در شوراي برنامه ريزي و توسعه و با لحاظ رعايت کامل ضوابط و مقررات

زيست محیطی و همچنین استفاده از تجهیزات پايش آنالين آاليندگی و سیستم کنترل مناسب و مورد تأيید محیط زيست مورد
موافقت اعضا قرار گرفت.
 -9-3با توجه به تقاضاي واحد آدوراموتورآقاي مسعود محمدي دهقی متقاضی توسعه واحد هیدرو کربن هاي سبک وسنگین
(بلندينگ و بسته بندي روغن وتینر)و اعالم نظر و پاسخ استعالم دستگاه هاي اجرايی ذيربط (اداره کل حفاظت محیط زيست و
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان) و نظر به اصالحات انجام شده ،با افزوده شدن محصوالت بلدينگ و
بسته بندي هیدروکربن و تینر (صرفا به صورت بلندينگ سرد) ،با رعايت تمامی مفاد تعهدنامه اخذ شده ازمتقاضی و رعايت
الزامات زيست محیطی اعالم شده از طرف اداره کل محیط زيست استان موافقت به عمل آمد.
 -9-4با توجه به تقاضاي واحد شرکت کابل آنتن افق کرمان ( آقاي سعید فاطمی) و اعالم نظر و پاسخ استعالم دستگاه هاي
اجرايی ذيربط (اداره کل حفاظت محیط زيست و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان)درخصوص توسعه واحد
آبکاري الکترولیتی؛ با توسعه خط در محل واحد موجوداز طريق بهسازي و نوسازي خط تولید ورفع نواقص باقیمانده در بازه زمانی
نه ماهه و با رعايت تمامی مفاد تعهدنامه اخذ شده ازمتقاضی و رعايت الزامات زيست محیطی اعالم شده از طرف اداره کل
محیط زيست استان موافقت به عمل آمد.
جلسه ساعت 15:00عصر با ذکر صلوات به پايان رسید.

لیست غائبین جلسه :
 -1مدیرکل دادگستری استان

لیست اعزام نماینده جلسه:
 -1اداره کل استاندارد استان
 - 2شرکت گاز استان
 - 3دانشگاه سمنان
 -4اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان
-5اداره کل جهاد کشاورزی استان
-6شرکت برق منطقه ای استان
 -7صدا و سیمای مرکز استان

