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

شماره جلسه1 :ش1-س ()66
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10:00 :صبح

تاريخ برگزاري1399/01/30 :
دعوتنامه شماره21461 :

ساعت خاتمه  12:05 :ظهر

دستور كار جلسه :
 -1ارائه برنامه عملياتی "تکميل مطالعات اكتشاف مقدماتی و توسعه زیرساختهاي معدنی در پهنه استان با هدف توسعه صادرات
محصوالت نهائی معدنی" توسط اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان
 -2بررسی و تصویب پروژه هاي « اقتصاد مقاومتی؛ جهش توليد » پيشنهادي دستگاه هاي اجرایی استان در راستاي تحقق شعار سال
توسط دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
 -3ارائه و تصویب تقویم نمایشگاهی تخصصی و تجاري استان توسط اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان
 -4سایر موارد

کليات:
اولین 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 جناب آقاي دکتر همتی نماينده محترم مردم شريف شهرستان هاي سمنان ،مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي
اسالمی  ،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 مالکی دبیر محترم جلسه و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،
ضمن خیر مقدم به اعضا و مدعوين محترم و تبريک سال جديد و اعیاد گذشته؛ طی سخنانی از زحمات کادر درمانی استان ،اعضاي ستاد
استانی مقابله با کرونا و کلیه دست اندرکاران مبارزه با ويروس کوويد 19تقدير و تشکر نمودند .همچنین با توجه به راه اندازي پايگاه جامع
آمار و اطالعات استان (فرابر) بر اساس مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان؛ تاکید نمودند کلیه دستگاه هاي اجرايی و به ويژه
شهرداري هاي استان در ثبت و بارگذاري آمار مرتبط دقت نظر داشته و نسبت به تکمیل اطالعات و داده ها همکاري الزم را با معاونت آمار
و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان داشته باشند .ايشان با اشاره به نقش برجسته معدن به عنوان محور توسعه استان بر
ضرورت تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی با هدف تامین خوراک کارخانجات داخلی و صادرات به صورت ويژه تاکید نمودند.
در ادامه و در راستاي اولین دستور کار جلسه سرپرست محترم اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان به تشريح برنامه عملیاتی
"تکمیل مطالعات اکتشاف مقدماتی و توسعه زيرساختهاي معدنی در پهنه استان با هدف توسعه صادرات محصوالت نهائی معدنی"
(موضوع هشت راهبرد اساسی استان در سال  )98پرداخته و گزارشی از بررسی وضع موجود پتانسیل هاي معدنی ،زيرساخت هاي مورد نیاز
معدن استان ،اطالعات معادن فلزي و غیر فلزي ،وضعیت کلی تهیه نقشه هاي زمین شناسی استان و اهداف کلی اجراي طرح يا پروژه هاي
اولويت دار و برنامه عملیاتی بخش مذکور ارائه نمودند.
در راستاي ارائه دستور کار دوم جلسه  ،پروژه هاي « جهش تولید » پیشنهادي از سوي دستگاه هاي اجرايی استان ارائه و مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جناب آقاي دکتر همتی نماينده محترم مردم شريف شهرستان هاي سمنان ،مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسالمی با
توجه به ارائه موضوعات مرتبط با اکتشاف و توسعه زيرساختهاي معدنی استان در جلسه فرمودند :استان سمنان در بخش معدن داراي
ظرفیت هاي مناسبی است که ضروري است با داشتن نقشه راه و برنامهريزي کاربردي و کارشناسی ،موضوع افزايش بهرهوري در اين بخش

در دستور کار قرار گیرد تا با هدف گذاري مناسب منجر به جذب سرمايه گذاري ملی و بین المللی شود .ايشان در ادامه بیان داشتند ،براي
رونق و جهش تولید بايد ظرفیتهاي استان معرفی شود و ايجاد نمايشگاه دائمی معادن و استفاده از ظرفیت نخبگان استان که در سطح ملی
موثر هستند ،براي پیشبرد جهش تولید در بخش معدن استان موثر خواهد بود.
پس از طرح ساير موارد ،در پايان و در جمع بندي جلسه ،جناب آقاي آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه ضمن تبريک سال نو و
اعیاد گذشته به اعضا و مدعوين محترم فرمودند :انتشار ويروس کرونا از اواخر سال گذشته در کشور صورت گرفت که در استان ما نیز از
روزهاي شناسائی اولین مورد ابتال بالفاصله ساختار مناسب تهیه و تمامی اقدامات براي آمادگی الزم ايجاد شد و دانشگاه هاي علوم پزشکی
سمنان و شاهرود توانستند خدمات خوب و مطلوبی ارائه دهند .ايشان با تاکید بر اينکه فاصله گذاري هوشمند اجتماعی در سطح کشور و
استان آغاز شده است ،خاطر نشان کردند :مردم پايه اصلی اجراي اين طرح هستند و اين بدان معناست که مردم محور اصلی رعايت موارد و
اصول بهداشتی هستند و تک تک افراد جامعه بايد به اين موضوع توجه داشته باشند .ايشان در ادامه صحبت هاي خود از نیروهاي خدمات
درمانی و بهداشتی ،دستگاه هاي نظامی ،امنیتی ،شوراي تامین استان ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اطالعات ،ارتش ،فرمانداران،
بخشداران ،شهرداران ،تشکلها و خیرين  ،شوراهاي شهر و روستا و دهیاران و تمامی کسانی که در اين مقوله کمک حال بودند ،صمیمانه
تقدير و تشکر نمودند.
همچنین استاندار محترم سمنان فرمودند :مقام معظم رهبري براي سال جديد ،شعار جهش تولید را برگزيدند که معتقديم اين شعار در
راستاي برنامه بلند مدتی است که براي کشور در نظر گرفته شده و رونق تولید و جهش تولید يک ضرورت براي کشور است و رفع بیکاري،
رشد اقتصادي و افزايش رفاه مردم را به همراه خواهد داشت .ايشان در راستاي ارائه برنامه عملیاتی مطرح شده با موضوع اکتشاف و معدن در
جلسه بیان داشتند :کشور و استان ما ،از لحاظ مواد معدنی بسیار غنی است و در برخی از مواد معدنی همچون زئولیت استان سمنان تقريباً
منحصر به فرد است و نیاز است تا به صورت ويژه از اين ظرفیت هاي بالقوه خدادادي استفاده کنیم .ايشان بیان نمودند که تهیه نقشهها
براي شروع کار و ورود به برنامههاي عملیاتی يکی از پیششرط هاست که بايد مورد توجه قرار گیرد.
استاندار محترم سمنان در بخش ديگري از سخنان خود به واگذاري سهام توسط دولت در بورس اشاره داشتند و گفتند :اين مهم
اقدام خوبی براي جهش تولید است که از سوي دولت محترم در حال انجام می باشد .در اين خصوص نیاز است بورس در تامین مالی بیش از
اين نقش آفرينی داشته باشد ،چرا که يکی از منابع قدرتمند تامین مالی در کشور است و ورود سهام دولتی نیز به اين مساله کمک قابل
توجهی خواهد کرد.
ايشان ادامه دادند :عدم وجود زيرساخت ها نیز يکی ديگر از مشکالت و موانع پیشبرد اهداف در بحث توسعه صنعتی و معدنی استان
است که مهم ترين کمبودها مسئله برق رسانی است و بايد به صورت جدي در اين خصوص اقدام نمود و ورود بخش خصوصی به اين امر
می تواند بسیار تاثیر گذار باشد  .مديران استانی بايد با همکاري نهادهاي مرتبط مانند سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان
نظام مهندسی معدن استان در جهت حل مشکالت بخش معدن و معدنکاران استان گام بردارند.
در پايان استاندار محترم تاکید فرمودند در تمامی موارد و برنامه هاي اولويت دار و عملیاتی اکتشافی و استخراج معادن ،دغدغه هاي
محیط زيستی مورد توجه قرار گیرد ،چرا که بدون اين مهم قطعاً پیشرفت محسوسی در حوزه معادن و فراوري مواد معدنی نخواهیم داشت.
جلسه ساعت  12:05ظهر با ذکر صلوات به پايان رسید.
مصوبات جلسه:

 -1كليات برنامه عملياتی « "تکميل مطالعات اكتشاف مقدماتی و توسعه زیرساختهاي معدنی در پهنه استان با
هدف توسعه صادرات محصوالت نهائی معدنی" (موضوع هشت راهبرد اساسی استان در سال  » )98مورد
تائيد و تصویب اعضاي محترم قرار گرفت و مقرر گردید ایرادات و پيشنهاداتی كه اعضاي جلسه مطرح
نمودند از سوي اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان مورد اصالح و تجدید نظرقرار گرفته و برنامه نهایی
ظرف یکماه آینده به دبيرخانه شورا ارسال گردد.
در این خصوص مقررگردیدكليه دستگاه هاي اجرائی ،همکاري الزم را با اداره كل صنعت ،معدن و تجارت
استان در راستاي تحقق اهداف پيش بينی شده داشته باشند و اداره كل مذكور ضروري است نسبت به ارائه

گزارش پيشرفت كار در مقاطع سه ماهه به دبيرخانه شورا اقدام الزم را به عمل آورد.
 -2در راستاي تحقق شعار سال ،پروژه هاي « جهش توليد » پيشنهادي از سوي دستگاه هاي اجرایی استان به
شرح پيوست شماره ( )1مورد تصویب و تائيد اعضاي محترم قرار گرفت.
 -3با پيشنهاد اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان ،تقویم نمایشگاه هاي تخصصی استان در سال  1399به
شرح جدول پيوست شماره ( )2مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
 -4به استناد نامه شماره  25418مورخ  1399/01/30رئيس محترم امور برنامه ریزي  ،نظارت و آمایش
سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور و در راستاي اجراي تبصره  19قانون بودجه سال  ،1399توزیع مبلغ
 167523ميليون ریال اعتبارات مذكور براي پروژههاي قابل مشاركت در استان سمنان با اولویت پروژههاي
مصوب كارگروه واگذاري در سال  1398به شرح پيوست تعيين و تصویب گردید تا به امور برنامه ریزي ،
نظارت و آمایش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم گردد.
 -5با توجه به مفاد بند ( )4مصوبات پنجمين جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در سال  98و در راستاي
اجراي مفاد بند(الف) ماده  27قانون برنامه ششم توسعه كشور در خصوص تهيه اسناد توسعه اقتصادي و
اشتغالزایی روستاهاي هدف سال  1397شهرستان هاي استان « سند توسعه اقتصادي و اشتغالزایی روستاهاي
آبخوري ،جام ،حسن آباد ،دالزیان ،دوزهير ،ركن آباد ،كندو و محمود آباد» از توابع شهرستان سمنان،
پيشنهادي كميته برنامه ریزي شهرستان سمنان ،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضاي محترم قرار گرفت.
 -6موضوع پيشنهاد كارگروه امور زیربنایی و شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي شرق استان

مورخ1398/04/01و نامه شماره  711مورخ  1399/01/20آن اداره كل با رعایت كليه موارد مندرج در
پيشنهادات كارگروه مذكور و موارد قانونی ،به شرح زیر مورد تائيد و تصویب اعضا قرار گرفت.

« تعیین کاربري تأسیسات شهري جهت احداث پست  63کیلوولت در اراضی واقع در پالک ثبتی ( 284داخل حريم
شهري) به مساحت حدود يک هکتار»
 -7با توجه به درخواست شماره  98/251/28212مورخ  1398/11/17اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
استان سمنان مبنی بر تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده از مجموعه فرهنگی – ورزشی كارگران منطقه
صنعتی گرمسار از سازمان همياري شهرداري هاي استان به اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان سمنان
موافقت گردید.
 -8نظر به درخواست شماره  24/99/1-368مورخ  1399/1/25مدیركل محترم نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس استان درخصوص تدوین طرح «استقرار نظام مکانيابی مدارس بر اساس سامانه آمایش سرزمين و
تحوالت جمعيتی»؛ مقرر گردید ضمن همکاري دستگاه هاي اجرائی مرتبط ،اطالعات مورد نياز تدوین طرح از
سوي دستگاه هاي اجرائی مذكور در اختيار اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان قرار گيرد.
 -9با توجه به اهميت ارائه اطالعات صحيح و دقيق در سامانه فرابر ،مقرر گردید كليه دستگاه هاي اجرائی
به ویژه شهرداري هاي استان ،ضمن دقت در ثبت و بارگذاري اطالعات و آمار مرتبط ،در ارائه اطالعات
مذكور تسریع به عمل آورند.

غائبین جلسه :

اعزام نماینده:

 -1رئیس کل دادگستری استان

 -1مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس

 -2نماینده وزارت دفاع

استان(با هماهنگی قبلی)
 -2دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان
( با هماهنگی قبلی)

