به نام خدا
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
دبيرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه  -ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
صورتجلسه مشترک
شماره جلسه4 :ش44-س ()97-3
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

تاریخ برگزاری1397/05/07 :
دعوتنامه شماره218153 :

ساعت شروع 10:00 :صبح

ساعت خاتمه 12:50 :

دستور كار جلسه :
 -1ارائه عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان توسط دبیرخانه ستاد
 -2ارائه برنامه هاي اداره كل جهاد كشاورزي استان در راستاي بهره وري آب در حوزه كشاورزي
 -3بررسی ویژگی ها و قابلیت هاي پایگاه جامع بانک اطالعات و آمار استان توسط معاون محترم آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه
ریزي استان
 -4بررسی پیشنهادات كارگروه هاي تخصصی ذیل شوراي برنامه ریزي و توسعه استان
 -5سایر موارد

کليات:
چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و چهل و چهارمین جلسه ستتا ررمانت ی اقتصتا ماتاومتی استتان ر روز
یکشنبه مورخ  97/05/07به ریاست جناب آقای کتر چاوشی استان ار و رئیس محترم جلسه و با حضور اعضا و م عوین محترم ر محتل
سالن جلسات یا گار امام (ره) استان اری تشکیل گر ی .
پس از تالوت آیاتی چن از کالم ا ...مجی  ،جناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان م یریت و برنامه ریزی استان و بیر
جلسه ،ضمن خوش آم گویی به اعضا و م عوین محترم  ،ضمن ارائه ستور کار جلسه از ررمان اران و روسای محترم ستا ررمان ی
شهرستان ای استان خواستن نسبت به برگزاری منظم و م ون جلسات ستا ررمان ی شهرستان ا ا تمام الزم را اشته باشن و
مچنین جهت پیشبر ا اف و سیاست ای اقتصا مااومتی استان ا از نظرات  ،پیشنها ات و اق امات شهر اری ا  ،تعاونی ا و
موثرین بخش خصوصی استفا ه نماین .
ر ا امه گزارشی از اق امات انجام ش ه و عملکر ستا ررمان ی اقتصا مااومتی استان از ابت ای سال  1395تا کنون توسط
کارشناسان ستا ررمان ی ارائه گر ی  .بر این اساس اعالم گر ی که بیرخانه ستا ررمان ی اقتصا مااومتی استان تا کنون نسبت به
برگزاری چهل و چهار جلسه ستا ررمان ی با  194مصوبه  4 ،جلسه شورای را بری اقتصا مااومتی با حضور وزیر معین استان 321 ،
جلسه کارشناسی و برگزاری  7وره آموزشی مختص اقتصا مااومتی با  22800نفر ساعت اق ام نمو ه است .مچنین آخرین وضعیت
پروژه ای اقتصا مااومتی  ،پروژه ای مهم و تاثیرگذار استان و  ...مور بررسی قرار گررت.
پس از ارائه گزارش عملکر ،جناب آقای دکتر چاوشی استان ار و رئیس محترم جلسه ،ضمن خوش آم گویی به اعضا و
م عوین محترم  ،ضمن تا یر از عملکر بیرخانه ستا ررمان ی اقتصا مااومتی استان ،بر ا تمام و تالش بیشتر ستا ررمان ی اقتصا
مااومتی استان و برگزاری منظم جلسات ستا ررمان ی اقتصا مااومتی استان ر و فته یکبار را تاکی نمو ن .
رئیس محترم ستا ررمان ی اقتصا مااومتی استان با اشاره به ظرریت ای استان بخصوص ر مناطق محروم ررمو ن :

شهرستان میامی می توان به عنوان شهرستان ف اقتصا مااومتی استان معرری شو چراکه علی رغم وجو مشکالت و نیاز ای
رراوان مر م شهرستان ازجمله منطاه کالپوش  ،روستا ای محم آبا و ارمیان  ،قابلیتها و پتانسیل ای خوبی ر منطاه وجو ار که
ر صورت بررسی وم یریت صحیح آن می توان قابلیتهای منطاه را شکورا و نمونه ای از اق امات مهم وتاثیر گذاررا با تکیه بر قابلیتهای
رونی ر آن مهیا نمو .
استان ار محترم ر ا امه صحبتهای خویش ررمو ن با توجه به تصویب و ایجا منطاه ویژه اقتصا ی ر شهرستان ای گرمسار،
سمنان ،امغان و پیگیری منطاه ویژه اقتصا ی شا رو  ،متاسفانه نوز این مناطق به بهره بر اری اقتصا ی نرسی ه ان .لذا از ررمان اران
محترم شهرستان ا خواستن که نسبت به پیگیری این موضوع اق ام نماین .ایشان مچنین تاکی نمو ن  ،ضروری است اولویت ای
استارار رعالیت ر ر شهرستان بر اساس مزیت ای نسبی منطاه احصاء و برنامه ریزی مناسب انجام گیر  .پروژه ایی که به عنوان
پروژه ای اقتصا مااومتی معرری می گر بای ظرریت ای آن متناسب با وضعیت منطاه سنجی ه و ارای توجیه رنی  ،اقتصا ی و
اجتماعی باش .
رئیس محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به تحریم ا علیه ایران ررمو ن جهت کا ش وابستگی ایران به
کشور ای خارجی و وار ات بای تالش مضاعفی صورت پذیر و را ی جز استفا ه از ظرریت ا و منابع اخلی ن اریم و ر این راستا بای
با توجه به ا میت انرژی ای نو وجو ظرریت نور خورشی و کویر ر استان ،شهرکهای تولی انرژی خورشی ی ر استان ایجا گر .
مچنین باتوجه به ا میت کشت گلخانه ای که با الگوبر اری از کشور ای توسعه یارته و ررا م نمو ن بازار رروش و صا رات این امر
عملیاتی گر و الگوی اقتصا مااومتی ر استان پیا ه گر .
جناب آقای کتر چاوشی ر پایان صحبت ای خو ر خصوص باز سازی و احیای بارت ررسو ه ررمو ن ستگاه ای اجرایی و
شهر اری ا جهت ایجا مسکن امی و احیاء بارت ای ررسو ه شهری با ررا م آور ن زیرساخت ا ،بخشو گی موار ی مانن زینه
ص ور پروانه یا زینه ای زیرساختی آب و برق  ،معاریت مالیاتی و… .ر این مناطق مکاری الزم را اشته باشن .
ر ارائه ستور کار وم جلسه،جناب آقای ميرعماد م یرکل محترم جها کشاورزی استان ر خصوص بهره وری آب ر حوزه کشاورزی
و اق امات صورت گررته گزارشی ارائه ا ن و ررمو ن  :باتوجه به بررسی انجام ش ه مصرف رعلی آب ر بخش کشاورزی استان ح و
 941.8میلیون متر مکعب می باش که ر راستای ارزایش بهره وری آب ر سن بهره وری آب ،این میزان با حفظ میزان تولی رعلی با 31
رص کا ش به  654.7میلیون متر مکعب خوا رسی .
ایشان ر ا امه صحبتهای خویش ر خصوص توسعه کشت نشایی جالیز ،ذرت ،چغن ر قن و پنبه ،توسعه گلخانه ا و انتاال بخشی از
کشت سبزی و صیفی رضای باز به گلخانه  ،اصالح و بهسازی باغات ،کشت زیر پالستیک جالیز ،ارتاا ضریب مکانیزسیون و  ...مطالبی را
ارائه نمو ن .
ر پایان جلسه پیشنها ات کارگروه ای تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرائت و پس از بحث و بررسی  ،مصوبات ذیل
مور تأیی اعضای محترم قرار گررت.

مصوبات جلسه:

 -1در راستاي عملیاتی نمودن اهداف سیاست هاي اقتصاد مقاومتی در استان مقرر گردید دبیرخانه ستاد
فرماندهی استان ها نسبت به برگزاري جلسات منظم ستاد درهر دو هفته یکبار اقدام الزم بعمل آورد.
 -2مقرر گردید فرمانداران محترم شهرستان ها نیز نسبت به برگزاري منظم و مستمر جلسات ستاد
فرماندهی شهرستان اقدام و گزارش عملکرد و صورتجلسات ستاد شهرستان را بصورت ماهانه و مدون به
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارسال نمایند.

 -3در راستاي ارتقاي بهره وري آب و همچنین فراهم نمودن شرایط الزم براي تحقق استراتژي تبدیل كشت
هاي فضاي باز به فضاي گلخانه اي ،مقرر شد منبعد متقاضیان ایجاد فضاي گلخانه اي و واحدهاي پرورش
قارچ خوراكی از پرداخت عوارض ساخت به شهرداریها و بخشداري ها معاف گردند.
 -4با توجه به معرفی شهرستان میامی به عنوان شهرستان هدف اقتصاد مقاومتی در استان،مقررگردید
فرماندار محترم شهرستان میامی با هماهنگی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،نسبت به ارائه
برنامه عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان اقدام الزم را به عمل آورد.
 -5مقرر گردید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ،امکان استفاده از ظرفیت هاي موسسات مالی
غیر دولتی نظیر بنیاد بركت ،بنیاد مستضعفان  ،آستان قدس رضوي ،بسیج سازندگی ،بسیج مهندسی و ...در
جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرارداده و نحوه همکاري آنها را در جلسه آتی ستاد
گزارش نماید.
 -6مقرر گردید سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان نسبت به پیگیري  25پروژه مهم و تاثیر گذار استان
پیشنهادي سال  ( 1396به شرح پیوست ) اقدام الزم بعمل آورد و نتایج حاصله را بصورت مستمر و ماهیانه
به دبیرخانه ستاد گزارش نمایند.
 -7با توجه به ضرورت حضور فعال و پویا اعضا و مدعوین محترم در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه و
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و همچنین رعایت مفاد قانونی ،مقررگردید اعضا و مدعوین محترم
شخصا در جلسات مذكور حضور و از اعزام نماینده خودداري نمایند  .درصورت غیبت غیر موجه مدیران
كل در مرحله اول تذكر شفاهی ،در مرحله دوم تذكر كتبی با امضاي معاون استاندار مرتبط با آن دستگاه و
در مرحله سوم به مسئولیت آنان خاتمه داده می شود.
 -8در خصوص فروش ساختمان هاي ملکی دستگاه هاي اجرایی مستقر در شهرستان هاي استان موضوع بند
«د» تبصره  12قانون بودجه سال 1397مقرر گردید :موضوع در جلسه اي با حضور معاونین محترم استاندار
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان بررسی و نتیجه در شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ارائه
گردد.
 -9ب ا توجه به تقاضاي مکرر واحدهاي احداث نیروگاه خورشیدي در كارگروه تخصصی امور زیربنایی و
شهرسازي  ،مقررگردید جانمایی شهرک انرژي خورشیدي توسط شركت شهركهاي صنعتی جهت تجمیع
درخواست ها ظرف دو هفته آتی انجام و نتیجه براي اقدامات بعدي به همراه طرح توجیهی به دبیرخانه
شورا ارائه گردد.
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موضوع پیشنهادات كارگروه امور زیربنایی و شهرسازي مورخ  1397/03/03و  1397/04/13با

رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهادات كارگروه مذكور مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت:
 -10-1تعیین کاربری ورزشی جهت اح اث باشگاه ا اف پروازی ( تراپ اسکیت) ر اراضی پالک ثبتی  2865/22واقع ر منطاه

ربن مه یشهر به مساحت ح و  5کتار
 -10-2تعیین کاربری جهت اح اث مجتمع خ ماتی -ررا ی ر اراضی منابع ملی پالک  2/288اصلی بخش  4شهرستان میامی
موسوم به ابرا یم آبا به مساحت ح و یک کتار
 -10-3تعیین کاربری صنعتی جهت اح اث واح ررآوری مس کات ( لیچینگ) ر اراضی پالک  183اصلی بخش  5شهرستان میامی
موسوم به علفچر عباس آبا به مساحت ح و ه کتار
 -10-4تعیین کاربری جهت اح اث واح پرورش گاو شیری به ظرریت  100رأس ر اراضی منابع ملی پالک  49اصلی بخش 2
شهرستان امغان موسوم به کاظم آبا به مساحت ح و  1.3کتار
 -10-5تعیین کاربری آموزش عالی راراضی پالک  12.47اصلی موسوم به رروز بخش مرکزی شهرستان گرمسار به مساحت 10
کتار ( 6کتار موجو و  4کتار توسعه)
 -10-6تعیین کاربری تجاری -خ ماتی جهت اح اث آموزشگاه موتور سیکلت ر اراضی پالک  9839واقع ر حریم شهرسمنان به
مساحت  1200مترمربع
 -10-7تعیین کاربری تجاری -خ ماتی جهت توسعه نماین گی خو رو ر اراضی پالک  2505.218واقع ر حریم سمنان به مساحت
ح و  2000مترمربع
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موضوع پیشنهاد كارگروه آمایش،آمار،محیط زیست وتوسعه پایدار مورخ 1397/04/09و

 1397/04/19و  1397/05/03با رعایت كلیه موارد مندرج در پیشنهاد كارگروه مذكور مورد بررسی
وتصویب اعضاي محترم شورا قرار گرفت:
 -11-1با توجه به مفا بن  5نهمین صورتجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسال  1396؛ اسنا توسعه اقتصا ی و
اشتغالزایی روستا ای « قلعه نو خرقان ،دیزج ،ميقان و مغان» از توابع شهرستان شا رو  ،روستا ای« خيرآباد و عالء» از
توابع شهرستان سمنان و روستا ای « افتر و مومن آباد» از توابع شهرستان سرخه پیشنها ی کارگروه آمایش ،آمار ،محیط زیست
و توسعه پای ار  ،ر جلسه مطرح ومور تصویب اعضای شورا قرار گررت.

جلسه ساعت  12:50با ذکر صلوات به پایان رسی .

اسامی غائبین جلسه :

اسامی اعزام نماینده جلسه:

 -1رئیس کل ا گستری سمنان

 -1سرپرست انشگاه سمنان

 -2شرکت آبفای روستایی استان

 -2م یرکل ص ا و سیمای استان

 -3ررمان ه بسیج استان

 -3م یرکل استان ار و تحایاات صنعتی

 -4نماین ه وزارت راع

 -4شرکت گاز استان

 -5رئیس اتاق تعاون استان
 -6رئیس انشگاه علوم پزشکی شا رو

