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

شماره جلسه(10 :س)75
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10:00 :صبح

تاريخ برگزاري1399/11/07 :
دعوتنامه شماره586238 :

ساعت خاتمه  11:25 :صبح

دستور كار جلسه :
 -1بررسی و تصویب پروژه هاي تفاهم شده توسط دستگاه هاي اجرائی با بسيج سازندگی استان بر اساس مفاد آئين نامه اجرائی قانون
اصالح اختيارات بسيج سازندگی به شماره /128300ت  41859هـ مورخ 95/10/15
 -2سایر موارد

کليات:

دهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقاي آشنناگر اسنتاندار و
رئیس محترم جلسه ،اعضا و مدعوين محترم به صورت ويدئو کنفرانس تشکیل گرديد.
پس از تالوت آياتی چند از کالم ا ...مجید ،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 دستور کار اول جلسه ارائه و بر لزوم همکاري دستگاه هاي اجرايی با
بسیج سازندگی استان در خصوص پروژه هاي تفاهم يافته تأکید نمودند .همچنین در خصوص پیشنهادات کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوري و
نوآوري استان بیان داشتند :پژوهش هاي پیشنهادي کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري در راستاي هشت اقدام اولويت دار استان و در ادامه
تدوين طرح هاي سال قبل می باشد.
در راستاي اولین دستور کار جلسه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان توضیحاتی را در خصوص مفاد ماده  22آئین نامه اجرائی قانون اصالح
اختیارات بسیج سازندگی ارائه و به تشريح پروژه هاي تفاهم شده توسط دستگاه هاي اجرائی با بسیج سازندگی استان و همچنین فروش اموال مازاد
دستگاه هاي اجرايی پرداختند.
در ادامه جلسه پیشنهادات کارگروه هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و کمیته برنامه ريزي شهرستان ها قرائت و مورد بررسی
اعضاي محترم جلسه قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش هاي مذکور ،جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان ضمن تشکر و قدردانی از اعضا و مدعوين محترم جلسه بیان
داشتند :از آنجائی که مهلت قانونی براي جذب اعتبارات به پايان سال  99تغییر پیدا کرده است ،ضروري است دستگاه هاي اجرايی استان در جهت جذب
اعتبارات ابالغی سال جاري نهايت اهتمام را داشته و با هماهنگی معاونت محترم عمرانی استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در خصوص
جذب اعتبارات تالش نمايند.
همچنین ايشان فرمودند :به منظور سامان بخشی پروژه هاي با پیشرفت فیزيکی باالي  70درصد استان ،دستگاه هاي اجرايی مرتبط تمام
تالش خود را داشته باشند تا پروژه هاي مورد نظر سريعتر به بهره برداري برسند.
در خاتمه جلسه طی مراسمی از مديران کل دفاتر مختلف استانداري در خصوص ارزيابی عملکرد استانداري هاي کشور که در ارزيابی ها موفق
عمل کرده بودند ،با اهداي لوح تقدير توسط استاندار محترم ،قدردانی و تشکر بعمل آمد.
جلسه ساعت  11:25صبح با ذکر صلوات به پايان رسید.

مصوبات جلسه:
 -1پروژه هاي عمرانی به شرح جدول پيوست شماره یک( )1كه مورد توافق دستگاه هاي اجرائی ذیربط،
بسيج سازندگی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان قرارگرفته است ،مورد تائيد و تصویب
اعضا قرار گرفت .در این خصوص مقرر گردید دستگاه هاي اجرائی ذیربط و بسيج سازندگی استان
هرگونه اقدام و مساعدت الزم را در راستاي اجرا و بهره برداري به موقع پروژه ها مبذول نمایند .هرگونه
تغيير در ریز پروژه ها و یا مکان اجرا با توافق دوطرف (دستگاه اجرائی و بسيج سازندگی استان) صورت
خواهد گرفت و در موافقتنامه درج گردد.
 -2با توجه به پيگيري هاي به عمل آمده و ابالغ اعتبار و تخصيص به صورت ویژه براي پروژه تکميل
ساختمان اداره كل آموزش و پرورش استان و همچنين تاكيد استاندار محترم ،مقرر گردید اداره كل
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان هرچه سریع تر نسبت به مبادله موافقتنامه ،آغاز عمليات اجرایی
و جذب اعتبارات پروژه مذكور اقدام نماید.
 -3با توجه به تاكيد و پيگيري استاندار محترم و موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور با تامين اعتبار 596
ميليارد تومان براي پروژه هاي مهم و قابل بهره برداري استان مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی مرتبط
ضمن پيگيري موضوع ،روند تکميل طرح ها و پروژه هاي عمرانی و زیرساختی با قابليت اتمام تا پایان
اردیبهشت ماه  1400را با سرعت بيشتري در دستور كار قرار دهند.
 -4با توجه به مفاد بند ( )1از جزء "د" تبصره ( )20قانون بودجه سال  1399مبنی بر اینکه " در راستاي
اجراي کامل حسابداري تعهدي ،مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي اعم
از اينکه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانهداري کل کشور به
حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذيربط واريز گرديده باشد ،تا پايان همان سال ميباشد .مانده وجوه مصرفنشده پايان
سال ،به خزانه برگشت داده ميشود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال
جديد قابل مصرف است ".مقرر گردید كليه دستگاه هاي اجرایی استان نسبت به جذب اعتبارات تا پایان
سال جاري اقدامات الزم را بعمل آورند و در صورتی كه امکان جذب تخصيص در پروژهاي تا پایان سال
جاري وجود ندارد ،موضوع را ظرف كمتر از یک هفته از تاریخ جلسه به صورت مکتوب به سازمان
مدیریت و برنامه ریزي استان اعالم نمایند .بدیهی است مسئوليت و عواقب عدم جذب اعتبارات و عدم
اطالع رسانی به موقع با مدیر دستگاه اجرایی مربوطه می باشد.
 -5مقرر گردید اعتبارات هزینهاي از محل فروش اموال دستگاههاي اجرائی استان به همان دستگاه اجرایی
ابالغ گردد تا با رعایت قوانين ومقررات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامهریزي
استان هزینه گردد.
 -6با توجه به لزو م تامين اعتبار مصوب حقوق و مزایاي مستمر به انضمام عيدي پرسنل دستگاههاي اجرائی
مشمول نظام اعتبارات هزینه اي استان و همچنين احتمال ابالغ اعتبارات هزینهاي توسط سازمان برنامه و

بودجه كشور به استان و لزوم تصميم گيري و توزیع اعتبارات و تخصيص هاي مذكور در روزهاي آتی تا
پایان سال جاري ،مقرر گردید توزیع كليه اعتبارات هزینه اي با هماهنگی استاندار محترم بعنوان رئيس
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ،به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تفویض گردیده و ابالغ
اعتبارات هزینهاي منتهی به پایان سال  1399توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان به
دستگاههاي اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و همچنين آخرین موافقتنامه هزینهاي متبادله در سال
 1399بهمنزله توزیع و تصویب اعتبار دستگاه ،برنامه و فصول هزینه در شوراي برنامهریزي و توسعه
استان تلقی میگردد.
 -7در اجراي مصوبات صورتجلسه شماره  50/63/47365مورخ  99/11/7استانداري تا زمان طی مراحل
ماده  69قانون تنظيم و تغيير بهره بردار ،مقرر گردید حق استفاده از پالک ثبتی  2415بخش یک
مهدیشهر ساختمان جدید فرمانداري از استانداري سمنان به جهاد كشاورزي و در مقابل حق استفاده پالک
ثبتی  9771/5414و  5415متعلق به اداره كل جهاد كشاورزي استان واقع در شهرک گلستان خيابان
فتح المبين به استانداري سمنان وفق قوانين و مقررات انجام گردد.
 -8با توجه به مفاد بند ( )4مصوبات پنجمين جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و در راستاي اجراي
مفاد بند(الف) ماده  27قانون برنامه ششم توسعه كشور ،اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزایی روستاهاي
هدف سال  1397و  1398شهرستان هاي استان به شرح زیر مورد تائيد و تصویب اعضا قرار گرفت.
 « -8-1سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايی روستاهاي اردیان ،یونس آباد ،قلعه نو خالصه ،کالمو ،صالح آباد دهمال،
خانخودی ،جيالن ،صالح آباد خوارتوران ،قلعه احمد ،دزیان و بيدستان » از توابع شهرستان شاهرود ،پیشنهادي
کمیته برنامه ريزي شهرستان شاهرود
 « -8-2سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايی روستاهاي قوشه دگرمان ،محمدآباد ،پل ابریشم ،کالته مال ،ابراهيم
آباد سفلی ،چاه فرش ،ری آباد » از توابع شهرستان میامی ،پیشنهادي کمیته برنامه ريزي شهرستان میامی
 « -8-3سند توسعه اقتصادي و اشتغالزايی روستاهاي جوین و ایج » از توابع شهرستان سرخه ،پیشنهادي کمیته
برنامه ريزي شهرستان سرخه
 -9موضوع پيشنهاد كارگروه امور زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایري ،شهري و آمایش سرزمين و محيط
زیست استان در تاریخ  99/06/05با رعایت كليه موارد مندرج در پيشنهادات كارگروه مذكور و موارد
قانونی ،مورد تائيد و تصویب اعضا قرار گرفت.
 -9-1تعیین کاربري صنعتی جهت احداث واحد دپوي مواد اولیه و محصوالت در اراضی منابع ملی پالک  230اصلی بخش
 6سمنان موسوم به ايوب چیل بلندي به مساحت حدود 4/1هکتار
 -9-2تعیین کاربري صنعتی حمل و نقل و انبارداري واقع در پالک  9767اصلی بخش  1سمنان واقع در حريم شهر سمنان
به مساحت  19941/87مترمربع
 -9-3تعیین کاربري تاسیسات شهري جهت احداث حوضچه رسوب گیر پروژه خط انتقال آب از بنه کوه در پالک ثبتی 5
فرعی از  27اصلی واقع در بخش مرکزي شهرستان گرمسار به مساحت  2هکتار
-9-4تعیین کاربري آموزشی جهت احداث مدرسه در اراضی پالک 10/6274واقع در حريم گرمسار به مساحت  3500مترمربع
-9-5تعیین کاربري اداري -انتظامی جهت احداث کالنتري در اراضی پالک ثبتی  10/6274واقع در حريم شهر گرمسار به

مساحت حدود  3000مترمربع
 -9-6تعیین کاربري اداري -انتظامی جهت احداث ساختمان پلیس راهور در اراضی پالک ثبتی  2849/386واقع در بخش 3
شهرستان مهديشهر موضع گل رودبار واقع در حريم مهديشهر به مساحت  4380مترمربع
-9-7تعیین کاربري اداري -انتظامی جهت احداث پاسگاه پلیس راه شهمیرزاد -کیاسر در اراضی ملی پالک ثبتی  3316اصلی
بخش  4شهرستان مهديشهر موسوم به وياندر به مساحت حدود  3000مترمربع
 -9-8تعیین کاربري جهت احداث نیروگاه خورشیدي به ظرفیت  500کیلو وات در اراضی منابع ملی پالک  18اصلی بخش 2
شهرستان دامغان موسوم به جنوب راه آهن به مساحت حدود  1هکتار
 -9-9تعیین کاربري صنعتی جهت توسعه واحد دانه بندي زغال سنگ در اراضی ملی پالک  90اصلی بخش  7دامغان موسوم
به زونجن به مساحت حدود  3هکتار
 -10پيشنهادات كارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان مورخ  99/11/06درخصوص
انتخاب پروژه هاي پژوهشی استان ،به شرح پيوست شماره دو( )2مورد تائيد و تصویب اعضا قرار گرفت.

