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

شماره جلسه7 :ش49-س ()97-8
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

تاريخ برگزاري1397/08/06 :
دعوتنامه شماره404754 :

ساعت شروع 10:00 :صبح

ساعت خاتمه 12:10 :

دستور كار جلسه :
 -1ارائه « طرح توسعه كشت گلخانه اي در هزار هکتار از اراضی ملی استان» توسط مدیركل محترم جهاد كشاورزي استان
 -2ارائه گزارش فرماندار و رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان مهدیشهر در خصوص ارسال پروژه هاي پیشنهادي
اختصاصی اقتصاد مقاومتی بر اساس مطالعات آمایش استان موضوع نامه شماره  203453مورخ 1397/4/28
 -3ارائه گزارش پیگیري احداث واحد تولیدي شركت حامی صنعت داتیس توسط اداره كل حفاظت محیط زیست استان
 -4بررسی پیشنهادات كارگروه هاي تخصصی ذیل شوراي برنامه ریزي و توسعه استان
 -5سایر موارد

کليات:
جلسه مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به رياست جناب آقااي دکتار چاوشای اساتاندار 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 دکتر چاوشی استاندار و رئیس محترم جلسه ضمن تسلیت اربعین حسینی بیان داشتند:
اربعین نمادي از روح همبستگی و وحدت آزادگان زير پرچم امام حسین(ع)است .ايشان با اذعان به اينکه شکوه اين راهپیمايی و همبستگی تاريخی
براي ايران و تاريخ شیعیان جهان جاودان خواهد ماند  ،نهضت ابا عبداهلل الحسین با کسانی که حق مردم را زير پا میگذارند قرابتی ندارد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان بر لزوم اجرايی شدن قانون تاکید و تصريح کردند :متعهديم که همه اصول قانون اساسی را بدون کم و
کاست اجرايی کنیم .قوانین براي کمک به حل مشکالت مردم است  .قانونگذاران خود نیز بايد به قوانینی که وضع میکنند عامل بوده و آن را
رعايت کنند.
رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با تاکید بر اجرا و انديشیدن تمهیدات ويژه براي به نتیجه رسیدن طرح هاي اقتصاد
مقاومتی استان فرمودند :از ظرفیت هاي ويژه اقلیمی و گردشگري و کشاورزي همه شهرستانها براي رونق اشتغال با محوريت مردم بايد استفاده
نمود .همچنین در بهره مندي از ظرفیت ها ،بايد به توانايی و قابلیت هاي داخلی اتکا نمود .رويکرد همه برنامه ها اتکا به تولید داخلی باشد و
مديران دستگاه هاي اجرايی با نگاهی اجتماعی به ضرورت ها و اولويت هاي استان سمنان توجه کنند.
در پايان استاندار محترم استان بیان داشتند :با توجه به ضرورت بازتوانی واحدهاي تولیدي غیرفعال و بازگردانی به چرخه تولید واحدهاي
صنعتی ،اين موضوع می تواند در ايجاد رونق اقتصاد ملی و استانی و نیز اشتغالزايی استان موثر باشد.
پس از بیانات استاندار محترم استان ،نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ضمن خوش آمدگويی به اعضا و مدعوين محترم  ،دستور
کار جلسه را قرائت نمودند.
سپس جناب آقاي ارگی فرماندار محترم شهرستان مهديشهر در راستاي دستور کار دوم جلسه به ارائه گزارش نحوه اجراي طرح هاي اقتصاد
مقاومتی در شهرستان مهديشهر و ارائه پروژه هاي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی شهرستان توضیحاتی راارائه نمودند.
در ادامه جناب آقاي میرعماد مديرکل محترم جهاد کشاورزي استان به ارائه گزارش طرح توسعه کشت گلخانه اي در هزار هکتار از اراضی
ملی استان پرداختند که در اين خصوص حاضرين نقطه نظرات خود را اعالم نمودند.
در ادامه جلسه ضمن ارائه توضیحات الزم از طرف دبیرخانه شورا و همچنین مدير کل محترم حفاظت محیط زيست استان در خصوص طرح

تولید اسید سولفوريک توسط شرکت حامی صنعت داتیس؛ 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:

 -1مقرر گردید اداره كل جهاد كشاورزي استان ،ضمن ارسال "طرح توسعه كشت گلخانه اي در هزار هکتار از
اراضی ملی استان" به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  ،نسبت به اجراي آن در هر شهرستان
اقدام و نتیجه حاصله را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه گزارش نماید.
 -2پروژه هاي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی شهرستان مهدیشهر ارائه شده از سوي فرماندار محترم شهرستان
مهدیشهر ( به شرح پیوست شماره )1مورد بررسی و تصویب اعضاي محترم جلسه قرار گرفت .
 -3با توجه به طرح موضوع استقرار خط تولید الستیک خودرو توسط شركت ایران تایر در محل كارخانه قدیم
شركت پاكریس مهدیشهر ونظر به پیگیري هاي انجام شده از سوي اداره كل حفاظت محیط زیست استان و
تفویض اختیار از سوي سازمان حفاظت محیط زیست كشور به شوراي برنامه ریزي وتوسعه استان؛ با استقرار
واحد مذكور درمحل كارخانه قدیم پاكریس مشروط به رعایت كامل ضوابط زیست محیطی والزامات ارائه شده
از سوي اداره كل حفاظت محیط زیست استان و همچنین عدم هرگونه توسعه در آینده موافقت به عمل آمد.
 -4با عنایت به سفر آتی كاروان تدبیرو امید به استان ؛ مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی استان عناوین پروژه هاي
عمرانی و زیربنایی قابل افتتاح در سطح استان را احصاء و حداكثر تا مورخ  1397/8/20به سازمان مدیریت
وبرنامه ریزي استان ارسال نمایند.
 -5درخصوص تقاضاي شركت حامی صنعت داتیس مبنی بر احداث مجتمع تولید سولفات پتاسیم ،سولفات آمونیم و
اسید سولفوریک در محل شهرک صنعتی ایوانکی ،با توجه به نوع فرایند ذكر شده در طرح مدیریت زیست
محیطی ارا ئه شده (روش دوجذبی) ونظر به استعالم به عمل آمده توسط اداره كل حفاظت محیط زیست استان از
واحد مشابه در استان آذربایجان غربی (واحد پتروشیمی ارومیه)  ،باتقاضاي شركت مذكوربا لحاظ رعایت كامل
ضوابط و مقررات زیست محیطی و همچنین استفاده از تجهیزات پایش آنالین آالیندگی و سیستم كنترل مناسب
و مورد تأیید محیط زیست موافقت گردید .در این خصوص مقرر گردید اداره كل حفاظت محیط زیست ضمن
نظارت مستمر بر عملکرد واحد فوق ،گزارش نظارت فصلی خود را به شورا ارائه نموده و در صورت مشاهده
هرگونه تخطی از ضوابط ومقررات زیست محیطی از ادامه كار واحد جلوگیري نماید.
 -6با توجه به پیشنهاد شوراي گفتگوي بخش خصوصی ودولت استان و به منظور تسریع درامور،مقرر گردید تصمیم
گیري درخصوص تعیین كاربري طرح هاي كشاورزي در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به كمیسیون
ماده  31مستقر در مدیریت امور اراضی اداره كل جهاد كشاورزي استان واگذار گردد .شایان ذكر است تعیین
محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده اداره كل مسکن و شهرسازي استان می باشد.
 -7با عنایت به مشکل كمبود آب در شهرک صنعتی مهدیشهر ،مقرر گردید معاونت محترم امور عمرانی استانداري
سمنان نسبت به پیگیري و رفع مشکل آب شهرک صنعتی مهدیشهر اقدام الزم را بعمل آورده و نتیجه به
دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان اعالم گردد.

 -8با توجه به درخواست معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان شاهروددرخصوص واگذاري بخشی از
اختیارات شوراي برنامه ریزي و كارگروه هاي مربوطه به كمیته برنامه ریزي شهرستان شاهرود مقرر گردید
موارد قابل اقدام توسط معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادي و هماهنگی امور عمرانی مورد بررسی قرار
گرفته ونتیجه به دبیرخانه كارگروه اعالم گردد.

 -9موضوع پیشنهادات كارگروه امور زیربنایی و شهرسازي مورخ 97 97/06/13با رعایت كلیه موارد مندرج
در پیشنهادات كارگروه مذكور مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت:
 -9-1تعیین کاربري جهت احداث واحد شتر مرغ پرواري به ظرفیت  300قطعه در اراضی منابع ملی پالک  52اصلی بخش 4
شهرستان دامغان موسوم به عبداهلل آباد به مساحت حدود  1هکتار
 -9-2تعیین کاربري جهت احداث واحد پرورش ماهیان سردآبی در اراضی ملی پالک  11اصلی بخش  10شاهرود موسوم به
تاشین به مساحت حدود  1500متر مربع
 -9-3تعیین کاربري حمل و نقل و انبارداري جهت احداث پارکینگ خودروهاي سنگین در اراضی پالک ثبتی  69/26واقع در
حريم شهر گرمسار به مساحت حدود  3هکتار
 -9-4تعیین کاربري جهت احداث واحد پولت تخم گذار در اراضی ملی پالک ثبتی  55اصلی بخش  5شهرستان سرخه موسوم
به اسفرزنه به مساحت حدود يک هکتار
 -9-5تعیین کاربري جهت احداث واحد مرغ گوشتی به ظرفیت  40هزار قطعه در اراضی ملی پالک ثبتی  4037و  4038اصلی
بخش  5شهرستان سرخه موسوم به پشت سل به مساحت حدود  1.4هکتار
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موضوع پیشنهاد كارگروه آمایش،آمار،محیط زیست و توسعه پایدار مورخ ،1397/07/09

 1397/07/22 ، 1397/07/14با ر عایت كلیه موارد مندرج در پیشنهاد كارگروه مذكور مورد بررسی
وتصویب اعضاي محترم شورا قرار گرفت:
 -10-1با توجه به مفاد بند  5نهمین صورتجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان درسال  1396اسناد توسعه اقتصادي و
اشتغالزايی روستاهاي «مهماندوست ،مومن آباد  ،صيد آباد  ،حسن آباد و کوه زر» از توابع شهرستان دامغان و
روستاهاي«احمد آباد ،رضا آباد و زمان آباد» از توابع شهرستان شاهرود ،در جلسه مطرح ومورد تصويب اعضاي شورا قرار
گرفت.
 -10-2با توجه به بازديد کمیته فنی کارگروه از واحد تولیدي ريخته گري آقاي ارجونی واقع در شهرک صنعتی جنت آباد « از
آنجائیکه که مجوز تأسیس واحد مربوط به سال  1386بوده ،با رعايت الزامات زيست محیطی و پس از تکمیل کارخانه با انجام و ارائه
خود اظهاري و نصب سیستم آنالين پس از رفع نواقص و نصب سیستم کنترل آلودگی با صدور پروانه بهره برداري موافقت گرديد» .

لیست غائبین جلسه :

لیست اعزام نماینده جلسه:

-1

رئیس علوم پزشکی سمنان

 -1رئیس دانشگاه سمنان

-2

مدیرکل دادگستری استان

 -2مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان

-3

رئیس اتاق تعاون استان

 -3دبیرکمیسیون هماهنگی بانکها

-4

رئیس انجمن مدیران صنایع

 -4رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق

