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سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
صورتجلسه

شماره جلسه)97-4(45 :
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10:30 :صبح

تاريخ برگزاري1397/05/21 :
دعوتنامه شماره244966 :

ساعت خاتمه 13 :

دستور كار جلسه :
 -1ارائه و معرفی پایگاه جامع بانک اطالعات و آمار استان سمنان
 -2ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط مدیر كل
محترم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان
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سایر موارد

کليات:
چهل و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در روز يکشنبه مورر  97/05/21بوه رياسو جنوا ققواي دکتور
چاوشی استاندار و رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و با حضرر اعضا و مدعرين محترم در محل سالن جلسوا يادگوار
امام (ره) استانداري تشکیل گرديد.
پس از تالو قياتی چند از کالم ا ...مجید ،جنا ققاي مالکی رئیس محترم سازمان مديري و برنامه ريزي استان و دبیر جلسه،
ضمن خرش قمدگريی به اعضا و مدعرين محترم و ارائه دسترر کار جلسه؛ اشاره اي به اهم اقداما صرر پذيرفته شده در دبیرخانه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان داشتند و فرمردند با تالش هاي صرر گرفته در دبیرخانه ستاد و با ترجه به مصربه شماره()5
چهل و چهارمین جلسه ستاد اقداماتی از جمله  :برگزاري جلسا مشترک با شهرداري کالته  ،اداره کل امرر اوقاف و امرر خیريه ،
نمايندگی قستان قدس رضري  ،بسیج سازندگی  ،دفتر هماهنگی اقتصادي استانداري  ،پیگیري و مکاتبه مرضرع "افزايش ترلید شیر و
گرش قرمز "  " ،گذر از بحران ق شر استان"  " ،بررسی وضعی بخش صنع ،معدن و کشاورزي" به همراه مشکال و مرانع
پیشرو  ،اخذ برنامه پايدار نمردن درقمد شهرداري از شهرداريها  ،برگزاري دوره قمرزشی " روشهاي تامین مالی پروژهاي اقتصاد
مقاومتی" صرر پذيرفته اس .
در ادامه معاون محترم قمار و اطالعا سازمان مديري و برنامه ريزي استان ،اهداف پايگاه جامع قمار و اطالعا استان،
ساماندهی قمار و اطالعا کلیه دستگاههاي اجرايی  ،مراکز ترلید داده استان و رفع مرازي کاري و ويژگی هاي اين پايگاه را بر شمرد و
اشاره نمردند با راه اندازي اين سامانه عالوه بر کاهش هزينه ها  ،کاهش زمان جمعقوري قمار و اطالعا باعث افزايش کمی و کیفی
اقالم قماري اطالعاتی و شاخصهاي نظام برنامه ريزي خراهد شد و در اين سامانه امکان مشاهده اطالعا به روز  ،امکان مقايسه
اطالعا به تفکیک شهر و شهرستان و تهیه گزارشا پريا به تفکیک مررد نظر ترسط استفاده کننده از پايگاه جامع قمار و اطالعا
استان می باشد.
در ادامه و در راستاي دسترر کار دوم جلسه ؛ عملکرد و اقداما انجام شده میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري در حرزه
اقتصاد مقاومتی ترسط مدير کل محترم میراث و معاون گردشگري و سرمايه گذاري ايشان در دو بخش ارائه عملکرد و گزارش مصرر
ارائه گرديد .

در اين گزارش با اشاره به سمنان  2020يا سمنان  1400به عنران استان هدف گردشگري بیان شده اس که در حال حاضر 19
پروژه ساخ هتل با پیشرف مترسط  40درصد در استان در حال ساخ اس که اين پروژهها با سرمايهگذاري بیش از پنج هزار میلیارد
ريال در حال انجام اس که پس از بهره برداري زمینه اشتغال بیش از يک هزار نفر در استان را فراهم خراهد کرد و با بهره برداري از
اين هتلها  978 ،تخ به ظرفی اقامتی استان افزوده میشردکه باعث افزايش دوبرابري در استان خراهد شد.
همچنین يکی از مهمترين طرحهاي اشتغالزا در زمینه اقتصاد مقاومتی را راه اندازي اقامتگاههاي برم گردي دانستند و اذعان
داشتند با راه اندازي اين اقامتگاهها ،زمینه اشتغال جرامع محلی و روستايیان فراهم میشرد و در حال حاضر  ۶0اقامتگاه برم گردي در
اين استان فعال اس  .که بر اساس تقاضاهاي ارايه شده ،تعداد اقامتگاههاي برم گردي استان تا پايان سال جاري به  100واحد افزايش
می يابد و زمینه اشتغال  200نفر را فراهم خراهد کرد وهمچنین اين اقامتگاه ها ظرفی پذيرش يک هزار و  500نفر مسافر و گردشگر را
خراهند داش .
پس از ارائه گزارش عملکرد میراث فرهنگی و صنايع دستی استان مديران محترم دستگاه هاي اجرايی و اعضاي حاضر در جلسه
در خصرص استفاده از تکنرلرژي مدرن در بخش گردشگري و ب ناهاي تاريخی ،شهر هرشمند ،گردشگري عشايري ،کريرگردي  ،استفاده
از ظرفی هاي طبیعی منطقه از جمله معادن ،وجرد غارها ،کمپ هاي بیابانی ،گردشگري پزشکی  ،گردشگري ديجیتال ،گردشگري
مذهبی و ...نظرا و پیشنهاداتی را ارائه نمردند.
در ادامه جلسه جنا ققاي دکتر چاوشی استاندار محترم با اشاره به اهمی و جايگاه قمار و اطالعا از دستگاه هاي اجرايی
استان خراستند در تهیه و ترلید قمار و داده ها دق بیشتري داشته باشند و در تهیه طرح هاي قمارگیري بخصرص قمارگیري ويژگی هاي
اجتماعی – اقتصادي خانرار در مهرماه سال جاري همکاري الزم را با سازمان مديري و برنامه ريزي استان داشته باشند.
رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در ادامه بیانا خريش فرمردند :مقاوم در فرهنگ ملی و دينی ما مفهرمی
شناخته شده اس و امروز بیش از هر زمانی نیازمند مقاوم  ،همدلی و تالش براي صیان از ارزش هاي کشرر هستیم .مل ما در زمان
دفاع مقدس ايمان ،عز و غیرتش را به نمايش گذاش و نشان داد که با همدلی ،همراهی و ترکل می تران پیروز شد و امروز هم و
مسئرلین و مديران بايد تالش بیشتري داشته باشند و با ارائه راهکارها و ايده هاي خالقانه اعتماد عمرمی و امید را در مردم ايجاد نمايند
چرا که اگر اعتماد و همدلی مردم با مسئرلین وجرد نداشته باشد مديران در اجراي برنامه هاي خرد مرفق نخراهند شد.
دکتر چاوشی با بیان اينکه اقتصاد مقاومتی و همه ابعاد و ارکانش نسخه شفا بخش اقتصاد ملی کشرر اس  ،فرمردند :با قئین نامه
ها و بخشنامه هاي عادي نمی تران درشرايط اضطراري کار کرد پس بايد تدابیر ويژه اي اتخاذ شرد .مديران بايد باعث ارتقاي انگیزههاي
کارکنان خرد شرند و با بهره گیري از ظرفی کارشناسان دستگاه بهره وري در کار را افزايش دهند  .ايشان در ادامه صحب هاي خريش
با اشاره مشارک بخش خصرصی فرمردند :بايد پروژه هاي نیمه تمام که عمرما از گذشته به ارث رسیده اس را به بخش خصرصی
واگذار نمرد تا کشرر با کمک مردم و بخش خصرصی قباد گردد  .ايشان با اشاره به اختصاص  ۶50هزار میلیارد ريال براي اشتغال کشرر
فرمردند ما از بیکاري و رنج بیکاران نگران هستیم و اين میزان اعتبار  ،رقم قابل ترجهی اس و می تراند باعث تحرال اساسی و ايجاد
شغل در کشرر گردد  .مديران بايد اين مرضرع را از دغدغه هاي خرد بدانند و با پیگیري و تالش شبانه روزي سهم خرد را از اين بردجه
طلب و عملیاتی نمايند.

مصوبات جلسه:

 -1مقرر گردید با توجه به بخشنامه شماره  54154/168614معاون اول محترم رییس جمهور ؛ كلیه سازمان
ها ،مؤسسات و شركت هاي دولتی ،نهادهاي انقالب اسالمی و نهادهاي عمومی غیردولتی استان به منظور
تهیه پایگاه جامع آمار و اطالعات استان ،همکاري الزم و كامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان
سمنان داشته باشند.

 -2مقرر گردید با توجه به در پیش رو بودن طرح آمارگیري ویژگی هاي اجتماعی – اقتصادي خانوار ،در
مهرماه سال جاري؛ فرمانداران محترم شهرستان ها همکاري الزم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزي
استان داشته باشند.
 -3مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی استان نسبت به تهیه و ارسال پیش نویس مصوباتی فراتر از حوزه
اختیارات استان جهت رفع موانع تولید و اشتغال و در راستاي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتی براي سفر
آتی وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی ( وزیر معین استان) به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان اقدام نمایند.
 -4مقرر گردید دستگاه هاي اجرایی استان نسبت به احصاي پروژه هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي قابل
واگذاري با استفاده از ظرفیت تبصره  19قانون بودجه سال  1397كل كشور اقدام و نتیجه حاصله به همراه
گزارش توجیهی به دبیرخانه ستاد استان ارائه گردد.
 -5مقرر گردید فرمانداران محترم شهرستان هاي استان ،نسبت به شناسایی و احصاي پروژه هاي تملک دارایی
هاي سرمایه اي قابل واگذاري به بخش خصوصی هرشهرستان ،اقدام و حداكثر تا تاریخ 1397/6/10
لیست پروژه هاي قابل واگذاري را به همراه گزارش توجیهی جهت اقدامات بعدي به سازمان مدیریت
برنامه ریزي استان ارسال نمایند.
 -6مقرر گردید اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان با همکاري فرمانداري ها نسبت به
تهیه گزارشی از وضعیت و وجود غارها در استان سمنان و چاپ آن بصورت كتاب اقدام بعمل آورند.
 -7مقرر گردید اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان نسبت به تکمیل طرح جامع
گردشگري استان سمنان با رویکرد شهر هوشمند ،كویرگردي  ،استفاده از ظرفیت هاي طبیعی منطقه از
جمله صنایع  ،معادن ،وجود غارها ،كمپ هاي بیابانی ،گردشگري پزشکی و درمانی ،گردشگري عشایري،
گردشگري دیجیتال ،گردشگري مذهبی  ،شهرهاي نمونه گردشگري  ،بوم گردي و ...با همکاري دستگاه
هاي اجرایی استان و دانشگاه ها تسریع نمایند.
 -8مقرر گردید گزارش كاملی از تفاهم نامه گردشگري كویر تا دریاي خزر توسط فرمانداري مهدیشهر تهیه
و در جلسه آتی ستاد ارائه گردد.
-9م قرر گردید كلیه تفاهم نامه ها و میثاق نامه هاي منعقد شده در زمان استاندار محترم سابق استان (جناب
آقاي دكتر خباز) به قوت خود باقی و توسط دستگاه اجرایی مرتبط پیگیري و عملیاتی گردد.
 -10مقرر گردید تولید محتوا در حوزه گردشگري در اولویت كاري اداره كل میراث فرهنگی ،گردشگري و
صنایع دستی استان قرار گیرد و در جلسه هاي آتی ستاد گزارش گردد.
 -11با توجه به موازي بودن وظیفه حدود  42دستگاه اجرایی در بخش گردشگري ؛ مقرر گردید اداره كل

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري نسبت به احصاء دستگاه هاي مذكور و وظیفه آنها اقدام نماید و
و با برگزاري جلسه با دستگاه هاي ذكر شده وظایف هر دستگاه بصورت مشخص اعالم و پیگیري گردد.
 -12مقرر گردید معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و سرپرست محترم معاونت
امور عمرانی استانداري با همکاري اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشکري استان نسبت به راه
اندازي ستاد تسهیالت سفر استان ،جهت رفع مشکالت شهرستان هاي استان اقدام نمایند.
 -13مقرر گردید جهت ارائه خدمات و گزارش عملکرد دولت به مردم ؛ دستگاههاي اجرایی استان نسبت به
تهیه كلیپ هاي كوتاه و یک الی دو دقیقه اي اقدام و در هفته دولت عملکرد خودشان را از طریق كلیپ هاي
مذكور به مردم گزارش نمایند.

جلسه ساع  13با ذکر صلرا به پايان رسید.

اسامی غائبین جلسه :

اسامی اعزام نماینده جلسه:

 -1رئیس کل دادگستري سمنان

 -1مدير عامل شرک ق منطقه اي

 -2مديرکل بازرسی استان

 -2مديرکل صدا و سیماي استان

 -3اداره کل اطالعا استان

 -3دبیر کمسیرن هماهنگی بانک هاي استان

 -4فرمانده بسیج استان

 -4دانشگاه علرم پزشکی سمنان

 -5رئیس اتاق بازرگانی
 -۶مدير کل ديران محاسبا استان
 -7مديرکل پدافند غیر عامل استاندار

