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

شماره جلسه( 5 :س)70
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع13:30 :

تاريخ برگزاري1399/05/25 :
دعوتنامه شماره260060 :

ساعت خاتمه 15:30 :

دستور كار جلسه :
 -1بررسی و تصویب طرح جامع – تفصیلی شهر شهمیرزاد
 -2ارائه گزارش عملکرد برنامه عملیاتی " توسعه انرژي هاي نو در استان با تأكید بر استفاده از انرژي خورشیدي " توسط
مدیر عامل محترم شركت برق منطقه اي استان
 -3سایر موارد

کليات:
پنجمین 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 ،آقاي مالکی  -دبیر محترم جلسه و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  -ضمن خیر مقدم
به حضور اعضا و مدعوين محترم و تبريک انتصاب معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري ،دستور کار جلسه را قرائت نموده و توضیحاتی را
در خصوص دستور کار دوم جلسه ارائه و بیان داشتند؛ استفاده از انرژي خورشیدي در استان از موارد کلیدي و مهمی است که در مفاد تبصره  16قانون
بودجه سال  99کشور نیز به آن پرداخته شده است و ضروري است دستگاه هاي اجرائی از اين قابلیت به نحو مطلوب استفاده نمايند.
در راستاي ارائه دستور کار اول جلسه با توجه به عدم حضور مشاور طرح جامع – تفصیلی شهر شهمیرزاد ،استاندار محترم ضمن عرض خیرمقدم
به حضور اعضا و مدعوين محترم و حضور مجازي فرمانداران محترم شهرستان هاي استان فرمودند :براي ارائه طرح ها و مطالعاتی که دستگاه هاي
اجرائی با مشاوران محترم انعقاد قرارداد نموده اند ،ضروري است موضوعات توسط مشاوران ارائه و مورد دفاع قرار گیرد .رئیس محترم جلسه در خصوص
طرح هاي جامع و تفصیلی شهرها متذکر شدند که گسترش غیر کارشناسی و غیر ضرور حريم شهرها به هیچ عنوان قابل قبول نیست .حريم شهرها بايد
بر اساس نرخ رشد جمعیت شهري و همراه با توجیهات کارشناسی و مبتنی بر نظرات مشاوران طرح ها باشد.
در ادامه ايشان با بیان اينکه طی يکماه آينده وضعیت طرح جامع و تفصیلی شهر شهمیرزاد و مباحث پیرامون اين شهر ،رسیدگی و تعیین تکلیف
گردد ،تأکید داشتند :استدالل ،نظر کارشناسی مشاوران ،توجه به مسائل جمعیتی ،گردشگري و ساير موارد از مولفه هاي الزم و اصلی به منظور تصويب
حريم شهرها و طرح هاي جامع تفصیلی است.
سپس مديرعامل محترم شرکت برق منطقه اي استان در راستاي دستور کار دوم به تشريح گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده برنامه عملیاتی
« توسعه انرژي هاي نو در استان با تأکید بر استفاده از انرژي خورشیدي» موضوع هشت اقدام اولويت دار استان پرداختند که در آن ظرفیت تولید برق در
کشور و استان ،وضعیت نیروگاه هاي تجديدپذير بهره برداري شده در کشور تا پايان سال  ،1398اهداف کمی و اقدامات انجام شده ،نتايج حاصل از
اقدامات ،پیش بینی انجام طرح ها و پروژه ها ،ارزيابی و پیشنهادات تشريح گرديد.
پس از ارائه عملکرد برنامه مذکور ،مديران محترم حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستاي استفاده بهینه از انرژي خورشیدي
در استان پرداختند .پس از بحث و ارائه نظرات و در جمع بندي جلسه ،جناب آقاي آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه ،با قدردانی از گزارش ارائه شده
فرمودند :توسعه انرژي هاي نو ،جزء اولويت هاي هشتگانه اقتصادي براي ايجاد اشتغال ،افزايش بهره وري و رونق کسب و کار در استان سمنان است.
در استان به طور میانگین حدود  330روز آفتابی وجود دارد که بايد از اين ظرفیت براي تولید برق و احداث نیروگاه هاي خورشیدي بهره گرفت .ايشان
بیان داشتند :در سالهاي گذشته براي جذب سرمايهگذار در استان سمنان اقداماتی انجام شد که تولید  10مگاوات برق نیروگاه خورشیدي در
شهرستان هاي دامغان و سمنان در دستور کار است.
در پايان جلسه استاندار محترم ،ضمن معرفی آقاي علیرضا شريفی نژاد به عنوان معاون جديد هماهنگی امور اقتصادي استانداري ،از زحمات
دکتر عسگري ،معاون سابق و همچنین دکتر خجسته پور ،سرپرست اين معاونت ،تقدير و تشکر به عمل آوردند.

جلسه ساعت  15:30با ذکر صلوات به پايان رسید.
مصوبات جلسه:

 -1به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاري در استان به ویژه درخصوص صدور مجوزهاي تعیین و تغییر
كاربري زمین ،مقرر گردید معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري نسبت به بررسی روند صدور
استعالم هاي مورد نیاز و حذف استعالمهاي غیرضروري كه موجب طوالنی شدن روند اجراي پروژه هاي
سرمایه گذاري در استان می شوند ،اقدام الزم را به عمل آورد.
 -2با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکالت پیش آمده مربوط به انتقال ارز مورد نیاز خرید تجهیزات نیروگاه هاي خورشیدي،
مقرر گردید شرك ت برق منطقه اي استان نسبت به تهیه پیش نویس مکاتبه با امضاي استاندار محترم خطاب به بانک
مركزي اقدام الزم را به عمل آورد.
 -3در راستاي اجراي ماده  8ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1399كل كشور مبنی بر « هزینه كرد یک درصد ( )%1از
اعتبارات مندرج در قانون به منظور استقرار سامانه مدیریت سبز و بهینهسازي مصرف انرژي در دستگاهها» مقرر گردید
دستگاه هاي اجرایی استان با همکاري شركت توزیع نیروي برق استان از محل اعتبار داخلی خود به تهیه و تجهیز
پنل هاي انرژي خورشیدي براساس راهکارهاي قانونی ارائه شده از سوي شوراي دستگاه هاي نظارتی استان اقدام نمایند.
 -4به منظور استفاده از ظرفیت و شرایط جغرافیایی استان براي استفاده از انرژي خورشیدي؛ مقرر گردید شهرداري هاي
سطح استان حداالمکان با تجهیز شهرداري ها به پنل هاي خورشیدي ،بخشی از روشنایی و برق مصرفی در تاسیسات
شهري را از این محل تامین نمایند.
 -5با توجه به مهلت پانزده روزه مقرر در ماده  44قانون الحاق ( ، )2با هدف ارسال صورت جلسات توزیع اعتبارات تملک
دارائی هاي سرمایه اي استان در كمیته برنامه ریزي شهرستان ها ،مقررگردید فرمانداران محترم در اسرع وقت،
صورت جلسات مذكور ،به انضمام جداول توزیع اعتبارات ابالغ شده به شهرستانها را با رعایت قوانین و مقررات و
دستورالعمل هاي مربوطه به تفکیک دستگاه /پروژه  /منبع به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان براي انجام
اقدامات بعدي ارسال نمایند.
 -6موضوع پیشنهاد كارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایري ،شهري و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مورخ
 1399/03/22و شرق استان  1399/04/22با رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهادات كارگروه مذكور و موارد قانونی،
به شرح زیر مورد تائید و تصویب اعضا قرار گرفت.
 -6-1تعیین کاربري صنعتی جهت احداث واحد تولید کنسانتره آهن در اراضی منابع ملی پالک  157و 198اصلی بخش  6و  3شهرستان سمنان
موسوم به زرين کمر و معدن آهن به مساحت حدود  5هکتار
 -6-2تعیین کاربري صنعتی جهت احداث واحد تولید پودر مواد معدنی در اراضی منابع ملی پالک  86اصلی بخش  2شهرستان سمنان موسوم به
حاجی آباد به مساحت حدود  1هکتار
 -6-3تعیین کاربري جهت احداث جان پناه محیط بان در اراضی ملی پالک  255فرعی از  180اصلی بخش کهن آباد شهرستان آرادان مساحت
حدود  500مترمربع
 -6-4با تعیین کاربري فرهنگی جهت احداث مجتمع فرهنگی شاهرود واقع در قسمتی از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در پالک 1103/1
اصلی بخش  2شاهرود به مساحت  5هکتار مشروط به ارائه طرح ساماندهی مسیل موافقت گرديد.

 -7به منظور رعایت كامل دستورالعمل هاي بهداشتی مبارزه با ویروس كرونا در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه
استان و سایركارگروه هاي مرتبط مقرر گردید ،مدیران محترم دستگاه هاي اجرائی عضو و مدعو شخصاً در جلسه
شركت نموده و از آوردن همراه خودداري نمایند.

غائبین جلسه :
-1
-2
-3
-4

رئیس کل دادگستري استان
مديرعامل آبفاي استان(باهماهنگی)
رئیس اتاق بازرگانی استان
رئیس شوراي اسالمی استان

اعزام نماينده:
-1
-2
-3
-4

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ( با هماهنگی قبلی)
مديرعامل شرکت توزيع نیروي برق استان ( با هماهنگی قبلی)
مديرکل میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري استان
( با هماهنگی قبلی)
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان (بدون هماهنگی قبلی)

