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

شماره جلسه( 7 :س)72
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 12:30 :ظهر

تاريخ برگزاري1399/08/24 :
دعوتنامه شماره438458 :

ساعت خاتمه  14:45 :ظهر

دستور كار جلسه:
 -1ارائه برنامه عملیاتی تحقق راهبرد سمنان مقصد تازه گردشگري «تغییر جایگاه سمنان از معبر به مقصد» (موضوع هشت اقدام
اولویت دار استان) توسط مدیر كل محترم میراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی استان
 -2ارائه گزارش عملکرد «طرح اقدام ملی مسکن» در استان توسط مدیران كل محترم راه و شهرسازي استان و شرق استان
 -3سایر موارد

کلیات:
هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقاي آشناگر استتاندار و

رئیس محترم جلسه و با حضور ناظرين محترم شورا جناب آقاي دکتر خانی نماينده محترم مردم شريف شهرستان هاي شاهرود و میتامی در
مجلس شوراي اسالمی و دکتر علیزاده نماينده محترم مردم شريف شهرستان دامغان ،اعضا و مدعوين محترم بته وتورت ويتدئو کنفترانس
تشکیل گرديد.
پس از تالوت آياتی چند از کالم ا ...مجید ،آقاي مالکی  -دبیر محترم جلسه و رئیس سازمان مديري و برنامه ريزي استان  -ضمن خیر مقدم
به حضور اعضا و مدعوين محترم ،دستور کار جلسه را قرائ نموده و توضیحاتی را در خصوص دستور کار اول جلسه ارائه و بر همکاري مديران
دستگاه هاي اجرايی استان براي تدوين اليحه بودجه سال  1400تأکید نمودند.
در راستاي اولین دستور کار جلسه ،جناب آقاي جمال مدير کل محترم میراث فرهنگی ،گردشگري و ونايع دستی استان توضیحاتی را
در خصوص راهبردهاي توسعه گردشگري در استان ،اهداف کلی توسعه بخش گردشگري ،استراتژي هاي توسعه فیزيکی گردشگري و توسعه زير ساختی
ارائه و به تشريح پروژه هاي اولوي دار گردشگري در استان پرداختند.
دستور کار دوم جلسه را جناب آقاي دهقان مديرکل محترم راه و شهرسازي استان در خصوص ارائه گزارش عملکرد طرح اقدام ملی مسکن در
شهرستان هاي سمنان -مهديشهر -سرخه -دامغان-گرمسار و آرادان ارائه نموده و در ادامه جناب آقاي عمیدي مديرکل محترم راه و شهرسازي شرق
استان به ارائه گزارش عملکرد طرح اقدام ملی مسکن در حوزه شهرستان هاي شاهرود و میامی پرداختند.
در ادامه جلسه جناب آقاي دکتر خانی نماينده محترم مردم شريف شهرستان هاي شاهرود و میامی در مجلس شوراي اسالمی طی سخنانی
بیان داشتند :در سطح استان شاهد ظرفی ها و طرحهاي خوب گردشگري هستیم .معرفی استان از دورترين تا نزديکترين نقاط آن ،يکی از بحثها و
الزامات مهم و حائز اهمی اس و بايد در اين راستا با هدف افزايش آگاهی مردم از اين ظرفی ها گام برداريم .ايشان نبود زيرساخ مناسب در اماکن و
مناطق گردشگري را يکی از آسیبهاي موجود در بحث توسعه گردشگري استان دانستند و تأکید نمودند راه اندازي بوم گردي ،احداث هتل و توسعه
زيرساخ ها در اجراي سند راهبردي تأثیرگذار خواهد بود.
پس از ارائه گزارش هاي مذکور ،جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان ضمن تقدير از ارائه انجام شده بیان داشتند :ظرفی هاي بسیار
مطلوب تاريخی ،طبیعی ،اقلیمی ،گردشگري ،اجتماعی و ساير بخش ها در استان سمنان وجود دارد که اين ظرفی ها و پتانسیل هاي بسیار غنی و
بی نظیر براي توريس ها و گردشگران جذاب اس و توجه ويژه به اين مولفه می تواند در بحث تبديل استان سمنان از معبر به مقصد ،تاثیر شايانی
داشته باشد .ايشان با اشاره به آسیب هاي وارده به بحث ونع گردشگري در استان با شیوع ويروس کرونا بیان داشتند :اقدامات در حوزه گردشگري،
چند جانبه و بین بخشی اس و ضروري اس تا براي تحقق اهداف در اين حوزه تمامی دستگاه هاي اجرايی استان اين مهم را از اقدامات اولی خود
قرار داده و با تدوين پیوس گردشگري ،به اين بحث ورود جدي داشته باشند.
همچنین ايشان در خصوص دستور کار دوم جلسه فرمودند :تعیین تکلیف واحدهاي مسکن مهر نسب به اجراي طرح اقدام ملی مسکن در
اولوي قرار دارد و در شهرستان هايی که مسکن وجود دارد و متقاضی وجود ندارد ،اوراري بر اجراي طرح اقدام ملی مسکن نیس و توجیه ندارد.

در ادامه استاندار محترم سمنان بیان داشتند :در اجراي طرح اقدام ملی مسکن ،شهرهاي با جمعی متقاضی باال و کانون هاي جمعیتی در استان
در اولوي قرار داشته باشند و تاکید نمودند :برنامه زمانبندي مناسب و منظم به منظور اجراي اين طرح در شهرهايی که با کمبود مسکن و تقاضاي باالي
متقاضیان همراه اس تدوين شود و موضوع اقدام مسکن ملی از سوي دستگاه اجرايی متولی مورد آسیب شناسی جامع و دقیق قرار گیرد.
ايشان تأکید داشتند :بی توجهی به کانون جمعیتی و میزان تقاضاي گروه هاي هدف و فقط ساخ بیرويه مسکن ،باعث گسترش شهر و
مشکالتی در تامین زيرساخ  ،امکانات اولیه و دسترسی مطلوب براي واحبان خانه ها خواهد شد و مشکالت جدي بعدي را به همراه دارد که بايد از
اين مساله جلوگیري شود.
در ادامه جلسه پیشنهادات کارگروه هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرائ و مورد بررسی اعضاي محترم جلسه قرار گرف .
جلسه ساع  14:45وبح با ذکر ولوات به پايان رسید.
مصوبات جلسه:

 -1برنامه عملیاتی « تحقق راهبرد سمنان مقصد تازه گردشگري «تغییر جایگاه سمنان از معبر به مقصد»»
(موضوع هشت راهبرد اساسی استان در سال  )98مورد تصویب اعضاي محترم شورا قرار گرفت و مقرر
گردید ،ضمن همکاري كلیه دستگاه هاي اجرایی استان در راستاي تحقق اهداف پیش بینی شده؛ در مقاطع
سه ماهه گزارش پیشرفت كار از سوي دستگاه مذكور به دبیرخانه شورا ارائه گردد.
 -2در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در استان و شرق استان مقرر گردید فرمانداران محترم شهرستان ها و
مدیران كل محترم راه و شهرسازي استان و شرق استان ضمن آسیب شناسی موضوع نسبت به ارائه گزارش
مبنی بر عدم استقبال از طرح اقدام مسکن ملی و مسائل و مشکالت متقاضیان طرح به استاندار محترم و
دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان حداكثر تا پایان آذر ماه سال جاري اقدام نمایند.
 -3به منظور بررسی و رفع موانع و مشکالت طرح اقدام ملی مسکن در شهرهاي استان ازجمله شهرهایی كه با
مشکل و كمبود زمین در محدوده طرح جامع شهري مواجه می باشند؛ مقرر گردید معاون محترم هماهنگی
امور عمرانی استانداري نسبت به برگزاري جلسه با حضور دستگاه هاي اجرایی مربوطه و شهرداران ذیربط،
اقدام مقتضی را به عمل آورد.
 -4با توجه به تقاضاي فرماندار محترم شهرستان گرمسار و پتانسیل هاي گردشگري موجود در منطقه ،مقرر
گردید اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات استان براي برقرار نمودن اینترنت پرسرعت پارک ملی كویر و
ایستگاه بن كوه تسریع نماید.
 -5با توجه به مفاد بند ( )4مصوبات پنجمین جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و در راستاي اجراي مفاد
بند(الف) ماده  27قانون برنامه ششم توسعه كشور در خصوص تهیه اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزایی
روستاهاي هدف سال  1397و  1398شهرستانهاي استان ،اسناد روستاهاي زیر مورد تائید و تصویب اعضا
قرار گرفت.
 « -5-1سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايی روستاي ابرسج » از توابع شهرستان شاهرود ،پیشنهادي کمیته برنامه ريزي شهرستان
شاهرود
 « -5-2سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايی روستاهاي کوهان ،بکران ،دشت شاد ،کرنگ ،استراخو ،ارميان ،قدس،
شریف آباد ،هونستان ،پویه ،همت آباد ،کرد آباد ،جهان آباد ،مهدی آباد ،گلستان ،چشمه سفيد ،حسين آباد ،استربند،

کمردار و حسين آباد پل ابریشم » از توابع شهرستان میامی ،پیشنهادي کمیته برنامه ريزي شهرستان میامی

 -6توزیع اعتبارات تبصره  19قانون بودجه سال  ،1399موضوع مصوبه شماره  4جلسه مورخ 1399 /01/30
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ،به استناد ابالغیه شماره  72708مورخ  1399/02/22جناب آقاي
دكتر نوبخت  ،معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح جدول پیوست
اصالح و تصویب گردید تا به دستگاه هاي اجرائی مربوطه ابالغ گردد.
 -7موضوع پیشنهاد كارگروه امور زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایري ،شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست
استان در تاریخ  99/03/23و اداره كل راه و شهرسازي شرق استان در تاریخ  98/08/8با رعایت كلیه موارد
مندرج در پیشنهادات كارگروه مذكور و موارد قانونی ،مورد تائید و تصویب اعضا قرار گرفت.
 -7-1تعیین کاربري جه احداث مجتمع خدماتی رفاهی در اراضی منابع ملی پالک  4089اولی بخش ده سرخه موسوم به
کهپر به مساح حدود يک هکتار
 -7-2تعیین کاربري گردشگري در اراضی شخصی پالک  45فرعی از  89اولی بخش  2شاهرود به مساح حدود  2500متر
مربع از  1.5هکتار
 -8با درخواست شماره  50/6/28190مورخ  1399/7/6معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداري
مبنی بر نگهداري و استفاده از ساختمان فعلی فرمانداري مهدیشهر و واگذاري بهره برداري ساختمان جدید
موافقت و بند  -2-6مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان مورخ  1398/5/26ملغی گردید.
 -9به استناد تبصره  2ماده  1تصویب نامه شوراي عالی اداري به شماره  102353مورخ 1397/3/5
با درخواست شماره  50/63/35097مورخ  1399/8/21معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداري
مبنی بر انتقال حق بهره برداري ساختمان مركز سنجش و ارزشیابی مهارت اداره كل آموزش فنی و حرفه اي
استان به مدت ده سال به پارک فناوري اطالعات و ارتباطات كشور (شعبه استان) براي ایجاد شبکه توسعه
اقتصاد دیجیتال (تاد) موافقت گردید.

