اهم گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان سمنان در دولت تدبیر و امید

دولت در حکومت اسالمی در خدمت ملت است
و باید خدمت گزار ملت باشد

حضرت امام خمینی (ره)

خدمت بیمنت به آحاد مردم
نعمتی الهی برای مسئوالن است

مقام معظم رهبری(مد ظله)

وفاق و هماهنگی همه مسئوالن نظام برای
خدمترسانی به مردم و توسعه کشور ضروری است.

ریاست محترم جمهوری

تحقق همدلی و خدمت رسانی به مردم وظیفه اصلی
مسئولین است و خدمت به مردم بهترین نعمت است.
استاندار محترم سمنان

« تهیه و تنظیم  :روابط عمومی استانداری سمنان »
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خالصه ای از برنامه ها ،پیگیری ها طرح ها و محور های مختلف توسط استاندار محترم سمنان
 سفر وزراء و معاونین رئیس جمهور به استان سمنان  30مورد
 سفر وزراء معاونین معاونت های رئیس جمهور و روسای سازمانهای کشوری  100مورد
 دیدار با مردم و بررسی مسائل و مشکالت آنان بیش از  2000مورد
 پیگیری مستمر همه جانبه در خصوص تامین و انتقال آب به استان سمنان به عنوان مهمترین مشکل استان سمنان
 مالقات با بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی بیش از  250مورد
 پیگیری مستمر برای حل مسائل و مشکالت سدهای موجود استان
 بازدید از واحدهای تولیدی  ،صنعتی و معدنی و کشاورزی بیش از  600مورد
 پیگیری مستمر برای حل مشکالت واحد های تولیدی و صنعتی و معدنی در استان سمنان
 جلسات مختلف با مقامات کشوری بیش از  70مورد
 توجه جدی به مقوله سرمایه گذاری و جلب و جذب سرمایه گذاری برای رونق اقتصادی در استان سمنان
 سفر به شهرستان ها و بخش های مختلف استان بیش از  100مورد
 افتتاح  405پروژه در هفته دولت و  424پروژه در دهه فجر انقالب اسالمی در سطح استان
 توجه جدی به مقوله گردشگری به عنوان محور توسعه استان سمنان
 تدوین نظریه پایه توسعه استان و برنامه آمایش سرزمین استان
 توجه به توسعه متوازن و همه جانبه استان بر اساس مزیتهای نسبی
 برگزاری شایسته کنگره سه هزار شهید استان سمنان
 توجه به بحث آموزش عالی و نیروهای انسانی و رشد و توسعه دانشگاه های ستان
 توجه به امنیت مناسب و معضالت مختلف اجتماعی (طالق – اعتیاد -بیکاری -رشد جمعیت) و تالش برای اجرای برنامه های
مختلف فرهنگی
 تمهیدات الزم برای برگزاری مناسب و باشکوه انتخابات در سال جاری
 سرکشی مستمر به خانواده معظم شهدا و ایثارگران بیش از  70مورد
 برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی  6مورد -مصاحبه های اختصاصی  5مورد


مصاحبه با صدا و سیما بیش از  350مورد  -حضور در صدا و سیما  10مورد



تالش برای تکمیل و اجرای پروژه های نمیه کاره و نیمه تمام بر اساس اولویتها

 تالش برای بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت ها و توانمندی های موجود در استان
 توجه به بخش کشاورزی  ،تغییر الگوی کشت و ترویج سیستم های آبیاری نوین توجه به دامپروری و حل مسائل و مشکالت
خشکسالی


توجه جدی به مقوله سالمت جامعه و بخش بهداشت و درمان با اجرای مناسب طرح بزرگ سالمت
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خالصه ای از گزارش دفاتر مختلف استانداری:

 282645 میلیون ریال توزیع اعتبارات تخصصی به دهیاری های استان سمنان.
 66 دستگاه با اعتبار  34986میلیون ریال توزیع ماشین آالت خدماتی و عمرانی بین دهیاری ها
 تملک دارائی سرمایه ای ویژه بازسازی و پیشگیری از حوادث قهری در سال  92مبلغ  13300میلیون ریال در  202پروژه
 تملک دارائی سرمایه ای ویژه بازسازی و پیشگیری از حوادث قهری و خشکسالی کمک بالعوض در سال  93مبلغ
340/680میلیون ریال در بین  179پروژه
 اجرای  14سالن چند منظوره در  14شهرداری استان
 ساخت پارک بانوان در سطح شهرستان ها
 برگزاری جشنواره فروش محصوالت بانوان ،تخصیص وام به زنان روستایی ،سرپرست خانوار
 انجام طرح سرشماری عمومی کشاورزی در سال  – 93تعداد کل بهره برداران  45/302بهره بردار مساحت کل اراضی کشاورزی
(زراعت و باغداری)  181/056هکتار
 تعداد کل دام های سبک  1/173/483راس و تعداد کل دام های سنگین  57/460راس
 تشکیل شورای هماهنگی امور ایثارگران استان و کارگروه های تخصصی به منظور تقویت خدمت به ایثارگران
 پیگیری مستمر به درخواست های مردمی از طریق سامانه های الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و انجام بازرسی های
مختلف.
 تهیه و تنظیم بیش از  3هزار خبر و گزارش ،عملکرد به عموم رسانه ها و مطبوعات در عرصه اطالع رسانی و برگزاری مصاحبه
ها مختلف مطبوعاتی.
 برگزاری جلسات مستمر برای هماهنگی الزم کمیسیون دانشجویی ،کمیسیون کارگری ،در سطح استان و تشکیل ستاد
برگزاری انتخابات استان سمنان.
 برنامه ریزی برگزاری مانورهای مختلف پدافند غیرعامل در حوزه های زیستی ،سایبری ،انرژی ،دام ،گیاه ،کارخانه سیمان
شاهرود ،نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان ،بیمارستان صحرایی و ...بیش از  45مورد
 مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی استان و ارتقا و کارآمدی شورای تامین با اجرای مصوبات ،برگزاری کمیسیون های امنیت،
امنیت کویر ،مبارزه با سرقت ،سالح و مهمات و قاچاق کاال و ارز در سطح استان سمنان.
 صدور پروانه برای فعالیت سازمان های مردم نهاد ،بیش از  15مورد و بازدید از سمن ها استان و بررسی عملکرد و مسائل و
مشکالت آنان و عملیاتی نمودن برنامه های ابالغی حوزه حقوق شهروندی ،عفاف و حجاب و آسیب های اجتماعی
 اجرای  10دوره آموزش تخصصی برای بخش عمرانی دستگاه های اجرایی ،تصویب طرح جامع تفصیلی شهرهای استان
 برگزاری همایش سراسری شوراهای استان ،برگزاری آزمون علمی و تخصصی آتش نشانان و ارزیابی عملکرد مستمر شهرداری
های استان
 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی استان و شهرستان ها در برنامه پنجم توسعه و راه اندازی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش
(ساترا)
 بررسی مسائل و مشکالت واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی و معدنی ،پیگیری برنامه  4ساله سرمایه گذاری خارجی در استان
 برگزاری طرح پایش و نظارت بر بازار  ICTاستان و پیگیری مسائل مختلف دفاتر پیشخوان دولت و توسعه شبکه دولت در
دستگاه های اجرایی
 اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی و توجه به ارتقاء سالمت اداری در
استان
 برگزاری چهارمین دوره جشنواره نمایشگاه ملی علم تا عمل با بیش از  60طرح و برگزاری دوره های مختلف آموزش برای
کارکنان دستگاه های اجرایی استان سمنان
 تشکیل جلسات کمیته ماده  12طرح طبقه بندی مشاغل استانداری و پیگیری در خصوص ارتقاء رتبه کارکنان
 اجرای طرح آمایش امور اتباع و مهاجرین خارجی ،آمایش  8اتباع عراقی و آمایش  9اتباع افغانی در استان
 توزیع و تخصیص بودجه سال  93استان سمنان از محل اعتبارات هزینه و تملک دارایی ها و سرمایه ای.
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اهم گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان در دو سال اخیر دولت تدبیر و امید


شرکت آب منطقه ای سمنان



تامین منابع آب (تکمیل سد کالپوش) برای تامین  6میلیون متر مکعب آب شرب  -با رشد فیزیکی  95درصد  -کل هزینه  460/000میلیون ریال -
هزینه در دولت تدبیر وامید  140/000میلیون ریال



تکمیل سد مجن برای تامین 3میلیون متر مکعب آب کشاورزی در دشت مجن  -رشد فیزیکی  - %95کل هزینه  172/131میلیون ریال  -در
دولت تدبیر و امید  67/540میلیون ریال



تکمیل شبکه آّبیاری و زهکشی دشت دامغان برای  968هکتار در شهرستان دامغان – رشد فیزیکی  - %98کل هزینه  92/930میلیون ریال – در
دولت تدبیر و امید  40/421میلیون ریال



سامانه انتقال آب حد فاصل گرمسار تا ایوانکی  32کیلومتر در شهرستان گرمسار – رشد فیزیکی  - %25کل هزینه  37/587میلیون ریال – در
دولت تدبیر و امید  42/229میلیون ریال



سامانه انتقال آب حد فاصل بند انحرافی سیمین دشت به گرمسار –  42کیلومتر در شهرستان گرمسار – رشد فیزیکی  %7با ساز و کار  BOTدر
حال اجراست .



تکمیل مطالعه سد فینسک و سامانه انتقال آب مطالعه سد چاشم و مطالعه سامانه انتقال آب از سد کالپوش به میامی و شاهرود – رشد فیزیکی
 - %95هزینه تاکنون  51/859میلیون ریال – در دولت تدبیر و امید  14/591میلیون ریال



نصب کنتورهای هوشمند آب و برق در سطح استان  503مورد – رشد فیزیکی  - % 25توسط بخش خصوصی هزینه می شود .



پیگیری مستمر برای انتقال آب از حوزه های مختلف به استان خصوصا انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان



آب و فاضالب شهری



طرح آبرسانی به شاهرود از چشمه های قطری با پیشرفت  %92و آبرسانی از آلوئک به ایوانکی با پیشرفت %66



اجرای طرح فاضالب شهر سمنان با پیشرفت  %99و اجرای طرح فاضالب شهر شاهرود با پیشرفت .%70



ساخت تصفیه خانه دامغان بمیزان  13947متر مکعب در شبانه روز و اجرای شبکه و خطوط بطول  180کیلومتر(پیشرفت )%25



اجرای خط انتقال و شبکه فاضالب شهمیرزاد ( 43کیلومتر) و ساخت تصفیه خانه  1932مترمکعب در شبانه روز(پیشرفت )%19



آب و فاضالب روستایی



تامین آب روستاهای صالح آباد و روستای بق – رشد فیزیکی - %100ا عتبار  1810میلیون ریال



مجتمع چاه افتر – رشد فیزیکی  - %100اعتبار  4445میلیون ریال



تکمیل مجتمع آبرسانی پشت بسطام و مجتمع آبرسانی شرق دامغان – رشد فیزیکی  - %95اعتبار  39326میلیون ریال



تامین آب روستاهای سطوه – مهدی آباد – بیدستان با مجموع اعتبار 3700میلیون ریال



فرهنگ و ارشاد اسالمی



تکمیل و افتتاح پروژه کتابخانه مرکزی سمنان



برگزاری جشنواره ملی داستان نویسی کبوتر حرم –  11جشنواره فرهنگی هنری –  71نمایشگاه فرهنگی هنری – نمایشگاه بزرگ کتاب استان –
جشنواره فیلم کوتاه تهران–جشنواره بین المللی فیلم فجر–فیلم کودگ و نوجوان ،فیلم حسنات ،اجرای  33عنوان نمایشگاه صحنه ای و خیابانی



حمایت از ناشران و مولفان کتاب استان در قالب خرید کتاب استانی به ارزش هشتصد میلیون ریال



صدور مجوز و راه اندازی  42کانون فرهنگی و هنری مسجد



افتتاح مجتمع های فرهنگی رسانه ای دیجیتال در شهرستان های دامغان ،شاهرود و مهدیشهر



حمایت مستمر از کارها و آثار هنری هنرمندان ،نویسندگان ،اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی استان سمنان.



شرکت برق منطقه ای سمنان



نصب و راه اندازی پست  63کیلو ولت سیار – البرز شاهرود * افزایش قدرت پست  400کیلو ولت آهوان سمنان * احداث خط  63کیلو ولت
شهرک صنعتی گرمسار * سیم کشی مدار دوم خط  63کیلو ولت میامی – بیارجمند * احداث سامانه های خورشیدی در سطح استان * احداث
خط  63کیلو ولت شهرک صنعتی شرق سمنان * احداث خط  63کیلو ولت شاهرود – بسطام ( با مجموع اعتبار  244/839میلیون ریال )



پروژه های در دست اقدام پست  400 – 63کیلو ولت ایوانکی ،پست  63/20کیلو ولت شهرک صنعتی گرمسار ،مسکن مهر شاهرود ،بیارجمند،
دامغان ،مسکن مهر سمنان و شهرک صنعتی شاهرود و دامغان.



شرکت توزیع برق



در دو سال اخیر در تاسیسات توزیع برق استان  582میلیارد و  133میلیون ریال سرمایه گذاری انجام شده.



در بخش توسعه شبکه 367 ،کیلومتر احداث شبکه هوایی



 52کیلومتر احداث شبکه زمینی انجام شده.
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تعداد  2روستای دیگر در سطح استان برق دار شده است ( .کلیه روستاهای استان سمنان از نعمت برق برخوردارند).



شرکت پخش فراورده های نفتی



نصب  LG – TGبرای  16دستگاه مخزن انبار نفت شاهرود



احداث استخرهای تفکیک ،تبخیر و تصفیه در انبار نفت دامغان



تعداد جایگاه های عرضه سوخت از  49مورد در سال  92به  52مورد تاکنون و جایگاه  CNGاز  38مورد به  41مورد



شرکت گاز



در دو سال اخیر به مقدار  299کیلومتر خطوط شبکه و  7046مورد انشعاب و  28649مورد مشترک توسط شرکت گاز انجام شده است و در حال
حاضر  3975کیلومتر خطوط و شبکه گاز رسانی در استان وجود دارد که از این مقدار  2461کیلومتر در شهرها و  1514کیلومتر در روستا است .



گاز رسانی به روستاهای گلستان – چنداب – حسین آباد کروس – ده نمک – امامزاده علی اکبر – امیر آباد – دشتبو – دهخدا – سرتنگه – خط
تغذیه شهمیرزاد – خط تغذیه زیوان و مهمانشهر افاغنه با رشد  - %100گاز رسانی به خط تغذیه  32روستای منطقه قهاب رستاق ( – )%90روستای
آستانه از توابع دامغان ( – )%80روستاهای منطقه هونستان ( – )%92روستاهای منطقه فرومد ( – )%92تویه دروار ( – )%80ده صوفیان (– )%60
حق الخواجه ( %73رشد فیزیکی)



سازمان صنعت ،معدن و تجارت



در بخش صنعت :صدور پروانه بهره برداری تعداد  – 275اشتغالزایی  3448نفر – سرمایه گذاری  5475میلیارد ریال



صدور جواز تاسیس تعداد  – 855اشتغالزایی 17110نفر – سرمایه گذاری  23697میلیون ریال



در بخش معدن :صدور پروانه اکتشاف  114مورد – صدور گواهی اکتشاف  127مورد – صدور پروانه بهره برداری تعداد  – 115اشتغالزایی  722نفر
– سرمایه گذاری  538087میلیون ریال



در بخش تجارت :ثبت سفارش انجام شده  – 7590ارزش صادرات کاال بر اساس آمار گمرک استان  294میلیون دالر – ارزش واردات کاال بر اساس
آمار گمرک استان  122میلیون دالر – صدور کارت بازرگانی  127مورد



شرکت شهرک های صنعتی



طراحی و اجرای  824پروژه زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با هزینه ای حدود  204میلیارد ریال که از این تعداد 51پروژه به
مرحله اتمام رسیده است .



پیگیری مستمر در راستای ایجاد و راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی سمنان ،دامغان



اجرای شبکه فاضالب شهرک صنعتی گرمسار ،ساختمان و خودرو آتش نشانی ،ساخت منبع بتنی ،گازدار نمودن ایستگاه و شبکه داخلی ناحیه
صنعتی یاتری ،اجرای شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سرخه ،اجرای  TBSشهرک صنعتی شهمیرزاد ،شبکه فاضالب شاهرود ،شبکه برق ناحیه
صنعتی قلعه نو خرقان ،گازدار نمودن ایستگاه ناحیه صنعتی بیارجمند و شبکه برق ناحیه صنعتی دیباج



اتصال حدود  437واحد صنعتی به شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب



سازمان جهاد کشاورزی



تولید  85هزار تن گندم در استان و اجرای طرح خودکفایی گندم



تغییر الگوی کشت محصوالت زراعی با مصرف آب به محصوالت باغی به میزان  5713هکتار



ساماندهی ،تجهیز و نوسازی اراضی به میزان  800هکتار و اعتبار  24000میلیون ریال



ساماندهی ،کانال های آبیاری عمومی به میزان  96کیلومتر و اعتبار  44000میلیون ریال



در بخش تامین و عرضه آب:






 1724هکتار آبیاری تحت فشار با اعتبار  74000میلیون ریال
 6/7کیلومتر احیاء و مرمت قنوات با اعتبار  13400میلیون ریال
 0/97م .متر مکعب طرح های کوچک تامین آب با اعتبار  32400میلیون ریال



صدور  87فقره جواز تاسیس واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی و صدور  18فقره پروانه بهره برداری



منابع طبیعی و آبخیزداری



طرحهای جامع مقابله با بیابانزایی و تثبیت شن های روان با نهال کاری



کنترل هرز آب  ،بادشکن اطراف مزارعه در  1850هکتار و رشد  %100و اعتبار 23000میلیون ریال



طرح جنگل کاری در  550هکتار و اعتبار  4500میلیون ریال با  80درصد رشد



تشکیل صندوق نهال کاری بیابان و کنترل هرز آب در  500هکتار



مدیریت امور عشایر



تخصیص علوفه ویژه عشایر استان سمنان بمیزان حداقل  16هزار تن



بهسازی چشمه در مناطق عشایری  16دهنه



تامین منبع ذخیره آب پلی اتیلن عشایر استان  85دستگاه

5



اجرای خط انتقال آب در  15مکان عشایری  5600متر



سازمان تعاون روستایی



 38شرکت تعاونی روستایی 35 ،شرکت تعاونی کشاورزی 9 ،شرکت تعاونی زنان روستایی 4 ،اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان 2 ،اتحادیه
شرکت های تعاونی دامداران استان و  1اتحادیه تعاونی های روستایی استان و در مجموع تعداد  89شرکت و اتحادیه تعاونی.



گمرک استان



در سال  93در مدت  12ماهه مبلغ  205307میلیون ریال درآمد گمرک کسب شده که در مقایسه مشابه  %43افزایش داشته



در دو ماهه سال  94درآمد حاصله به مبلغ  26321میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  %277افزایش داشته



شروع ساختمان اداری گمرک استان و رشد بالغ بر  %24آمار صادرات استان



بسته حمایتی دولت جهت تسریع در امور گمرکی



حداقل رساندن زمان تشریفات گمرکی در بخش صادرات به  6ساعت حتی در روزهای تعطیل و ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه



تفویض اختیار تمدید ضمانت نامه های متعلق به واحد تولیدی بمدت یکماه به مدیران کل مستقل استانی و ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه



پذیرش تضمین بیمه ای برای ترانزیت داخلی کاال های شرکت های تولیدی



اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاوری



تاسیس انجمن پسته دامغان و انجمن پالستیک استان سمنان



اخذ موافقت اصولی انجمن ارگانیک گوشت استان و پیگیری جهت اخذ موافقت اصولی انجمن انگور شاهرود و دامغان



تاسیس انجمن ارگانیک محصوالت کشاورزی با هدف تهیه غذای سالم و آموزش کشاورزان و تولید کنندگان محصوالت غذایی



هماهنگی و یکپارچه سازی فعاالن عرصه صنایع دستی استان سمنان جهت تجاری سازی تولیدات صنایع دستی در قالب اتحادیه صنایع دستی.



برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار و مدیران دولتی و بخش خصوصی برای پیگیری حل مسائل و مشکالت
واحدهای تولیدی.



بنیاد مسکن انقالب اسالمی



نوسازی و بهسازی تعداد  1297واحد مسکن روستایی با اعتبار  166150میلیون ریال



بازسازی  810واحد اماکن آسیب دیده از حوادث قهری با اعتبار  78000میلیون ریال



اجرای  170طرح هادی روستایی و تهیه  96طرح هادی روستایی با اعتبار  108835میلیون ریال



صدور سند مالکیت روستایی به تعداد  3959مورد



مسکن و شهرسازی



واگذاری  31واحد به مساحت  2456متر مربع به خانواده محترم شهدا و جانبازان.



واگذاری  104قطعه به مساحت  30252مترمربع در قالب مزایده واحد یا زمین مسکونی.



واگذاری  27قطعه به مساحت  198690متر مربع در قالب ماده  100با کاربری آموزشی فرهنگی ورزشی اجتماعی



افتتاح و بهره برداری  5باب مدرسه مسکن مهر در سمنان و شاهرود و  6پروژه آماده افتتاح



انعقاد قرارداد  15پروژه عمرانی مدارس و مسکن مهر در سطح استان



کار ،تعاون و رفاه اجتماعی



پرداخت  12646میلیون ریال تسهیالت به متقاضیان مشاغل خانگی



 12164نفر اشتغال ایجاد شده درسامانه رصد



 11369نفر بکارگمارده شدگان از طریق کاریابی ها



 393750میلیون ریال پرداخت تسهیالت به تعاونی ها و ایجاد اشتغال  643نفر در تعاونی ها



آموزش و پرورش



رتبه های اول کشوری در المپیاد کشوری ،مسابقات سه گانه سمپاد ،برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،تولید بسته آموزشی"محتوای
الکترونیکی تهیه بروشور"  ،مسابقات رباتیک دانش آموزی ،طراحی سوال برتر گروه فیزیک ،انشای نماز ،وبالگ نویسی ،رشته تکواندو و رشته
قرائت قرآن



تأسیس  4مرکز غیردولتی اختالالت یادگیری در سمنان و شاهرود.



اجرای جشنواره جابربن حیان (در سه مرحله مدرسه ای ،شهرستانی ،استانی) با حضور بیش از  12360دانش آموز 120 ،معلم مجری (راهنما) و
 140مدرسه مجری



رشد  20درصدی مشارکت دانش آموزان در جشنواره نوجوانان خوارزمی در ضمن تعداد آثار رسیده به دبیرخانه  22درصد رشد داشته است.



رشد  20درصدی رتبه های زیر  2000کنکور سراسری



آموزش فنی و حرفه ای
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از شهریورماه  92تاکنون  5087062نفر ساعت آموزش مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی در سطح استان ارائه شده است



 1407819نفر ساعت آموزش بخش خصوصی و  3679243نفر ساعت آموزش بخش دولتی.



از مجموع آموزش دیده گان  27816تعداد  17450نفر موفق به قبولی در آزمون های تئوری و عملی شدند.



نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس



36پروژه تحویلی  134کالس با زیربنا  26669مترمربع از دهه مبارک فجر  92لغایت دهه مبارک فجر 93



استاندارد سازی مدارس با استفاده از سیستم پکیج با  84پروژه و  612کالس با زیربنا  52504مترمربع



استاندارد سازی مدارس با استفاده از سیستم بخاری برقی تابشی با  45پروژه و  83کالس با زیربنا  9141مترمربع



افتتاح  14پروژه نوسازی مدارس با حضور وزیر آموزش و پرورش.



راه و ترابری



احداث و بهسازی بزرگراه به طول  264کیلومتر و اعتبار  1053530میلیون ریال



بهسازی  ،احداث و روکش آسفالت راههای روستایی جمعا بطول  249کیلومتر و اعتبار  110070میلیون ریال



احداث تقاطع و رفع نقاط حادثه خیز (  4تقاطع و  43مقطع )



تکمیل عالئم و تجهیزات ایمنی محورهای حوزه استحفاظی با هدف افزایش ایمنی بطول  1200کیلومتر



انجام طرح ها و پروژه های مختلف راه سازی در سطح استان با حدود  500میلیارد تومان اعتبار



افتتاح و بهره برداری از جاده قم-گرمسار (از پروژه ملی حرم تا حرم)



اصالح و ایمن سازی  22نقطه و مقطع مستعد حادثه



بهره برداری از باند دوم محور جدیداالحداث میامی-گلوگاه بطول  9کیلومتر و ایوانکی– آبسرد بطول  2کیلومتر



اجرای روکش آسفالت ( 142835تن)  142کیلومتر و اجرای عملیات حفاظتی رویه آسفالت 472000مترمربع



افتتاح تقاطع های غیر همسطح در سطح استان (غربی گرمسار ،میامی-جاجرم ،سوکان سمنان و امیرآباد دامغان)



راه آهن شمال شرق



احداث ساختمان های خدماتی – رفاهی و نمازخانه و تامین دیوارهای حریم ایستگاه های راه آهن ( 10مورد)



توسعه سالن های مسافری راه آهن دامغان و سمنان و بازسازی ساختمان شاهرود



حمل و نقل و پایانه ها



جابجائی بیش از 13میلیون تن کاال



صدور سه مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل کاال



ترانزیت بیش از  24000تن کاال توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی



تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در بخش حمل ونقل  363نفر.



افزایش  40درصدی تعداد دفاتر نمایندگی حمل و نقل روستایی



ارتباطات و فناوری اطالعات



توسعه شبکه ملی فیبر نوری به متراژ  500کیلومتر در مسیرهای استان با اعتبار  250/000/000/000میلیون ریال



بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات کوه قاسم – شهید تیموری – قلعه میر – ریونکوه – عبدل آباد – علی آباد – ایوانکی – سعید آباد با
اعتبار  3/679/369/552میلیون ریال



افتتاح دفتر  ICTروستای فوالد محله – دشت شاد – قدس – جودانه و راه اندازی  23صندوق خرد روستایی در دفاتر روستایی منتخب استان



توسعه پهنای باند لبه استان به میزان  Gbps 40و اعتبار  6050میلیون ریال



شرکت مخابرات



انجام طرح ها و پروژه های مختلف خدمات تلفن همراه  -بهسازی  314سایت  BTSو توسعه اینترنت و طرح  ADSLروستایی  -تامین مراکز
مخابراتی در مسکن مهر شهرستانها  -توسعه تلفن ثابت و اجرای  38طرح اختصاصی برای فیبر نوری  -طرح ملی همکدی با مجموعه اعتبار
 330/127میلیون ریال



توسعه و بهسازی پوشش تلفن همراه با راه اندازی  50سایت و اعتبار  50000میلیون ریال



شرکت ارتباطات زیر ساخت



اجرای فیبر نوری زیرساخت از پروژه ملی به جهت ایجاد پروتکشن مسیر و افزایش پایداری شبکه



 20پروژه بهینه سازی فیبر جهت پیشگیری از قطعی های احتمالی فیبر



توسعه تجهیزات تکمیلی کانال های بین الملل استان به ظرفیت  180کانال



جمع آوری سیستمهای آنالوگ به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح ایستگاه های استان



اتصال شهرستان دامغان به شبکه دیتای کشور
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پست استان



توسعه سرویس پست تلفنی 193



استقرار ایستگاه کارت هوشمند ملی در شهرستان سمنان و شاهرود  ،دامغان ،میامی و بسطام



ایجاد باجه خدمات الکترونیکی در سمنان و دامغان (پست نت)



ایجاد و بهره برداری از خطوط درون استانی در راستای کاهش سیر مرسوالت



پست بانک



افتتاح دفاتر خدمات بانکی در روستاها با همکاری بخش خصوصی



راه اندازی  23صندوق تامین مالی خرد روستایی در دفاتر روستایی منتخب



فعالسازی دفاتر  ICTروستایی غیر فعال ( 7دفتر) و واگذاری به بخش خصوصی



ایجاد امکان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد  %4در دفاتر روستایی.



راه اندازی باجه خدمات بانکی در ادارات پست شهرستان سمنان و شاهرود



پارک علم و فناوری



حمایت از  179شرکت دانش بنیان و هسته تحقیقاتی مستقر در  5مرکز رشد واحدهای فناوری در سطح شهرستانهای استان و استقرار 39
شرکت و موسسه دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان



حمایت از  149طرح در طی سه سال گذشته و انعقاد  55قرارداد فروش محصوالت دانش بنیان



ارائه خدمات تجاری سازی به  60طرح و کمک بالعوض  540میلیون ریالی به طرحها برای تجاری سازی



شرکت در  10نمایشگاه ملی و بینالمللی ،ایجاد فنبازار مجازی ،برگزاری جشنوارهی جوان ایرانی -فکر ایرانی ،جشنواره ایدههای برتر ،جشنواره
رباتهای پرنده



ثبت احوال



ثبت تعداد  9557ازدواج و تعداد  17838نفر والدت



ثبت تعداد  5923وفات و  2064نفر طالق



آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی تعداد 1/350/000و اعتبار  10/125میلیون ریال



اقتصاد و دارایی



تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان (پنجره واحد) به مساحت  200متر مربع و اعتبار  3000میلیون ریال



تکمیل اطالعات سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا ) در استان



تشکیل جلسات مستمر مرکز خدمات سرمایه گذاری برای جذب و جلب سرمایه گذاری در استان



استاندارد



 312فقره صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد



 3464مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی



بازرسی مستمر از نازل های جایگاه سوخت مایع



تامین اجتماعی



 % 2/5رشد تعداد بیمه شده اصلی تحت پوشش استان



 % 6/8رشد تعداد مستمری بگیران اصلی تحت پوشش استان



 % 2/5رشد تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری استان



افتتاح ساختمان تامین اجتماعی استان



بیمه سالمت



طرح ارتقاء درمان روستائیان ؛ عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت ( پوشش بیمه درمانی روستائیان و عشایر استان سمنان ) با
اعتبارات  78/852میلیون ریال



طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهای دولتی – دانشگاهی کل استان با اعتبار  422/496میلیون ریال



پوشش درمانی ایرانیان فاقد بیمه درمانی – طرح بیمه سالمت همگانی رایگان در کل استان با اعتبار  64/038میلیون ریال



درمان تامین اجتماعی



راه اندازی و افتتاح پروژه سه منظوره مدیریت درمان ،اداره کل و اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی با اعتبار  98/555میلیون ریال



راه اندازی و افتتاح پروژه درمانگاه تخصصی سمنان با اعتبار  56/478میلیون ریال



راه اندازی و افتتاح پروژه پلی کلینیک تخصصی شهید بیاری شاهرود با اعتبار  43/300میلیون ریال



میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

8



راه اندازی اداره میراث فرهنگی در شهرستان های سرخه و سمنان



افتتاح کمپ گردشگری آبشار تنگه داستان مجن



افتتاح موزه تاریخ شهر دامغان و فاز اول موزه صنعت گرمسار و فاز اول باغ گردشگری اَوِرس سبز شـاهرود



مرمت کاروانسرای عین الرشید گرمسار



با ثبت پنج اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی ،تعداد آثار ملی ثبت شده استان به  716اثر رسید.



کتابخانه های عمومی استان



بهره برداری از کتابخانه مرکزی استان با فضای  7565متر مربع و با اعتبار  75000میلیون ریال.



بهره برداری از  7باب کتابخانه ها مشارکتی و نهادی در سطح استان (به غیر از کتابخانه مرکزی)



راه اندازی  36بخش استان شناسی و  10بخش کودک در کتابخانه های سطح استان



افزایش  151000نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی سطح استان



اجرای  40مورد رونمایی کتاب و تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب



ارائه خدمات اینترنتی در  22کتابخانه و ارائه خدمات اینترنتی در  22کتابخانه سطح استان



اوقاف و امور خیریه



اجرای طرح بزرگ میقات الرضا (ع)



اجرای طرح قدم های آسمانی تا امام مهربانی ویژه ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائرین حضرت علی بن موسی الرضا(ع).



اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم در راستای نیل به منویا ت مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر تربیت یک میلیون حافظ قرآن
کریم و تربیت حدود  2500حافظ قرآن در سطح استان.



اجرای مسابقات قرآن کریم در مراحل شهرستانی و استانی و اعزام نفرات برتر به مرحله کشوری.



بنیاد شهید و امور ایثارگران



بیمه پایه تکمیلی ایثارگران شاغل و غیر شاغل و افراد تحت تکفل و سایر خدمات درمانی



ارائه خدمات درمانی و امور رفاهی برای  30هزار نفر با اعتبار  180/000میلیون ریال



احداث مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی ایثارگران استان در  10500متر مربع زیر بنا رشد فیزیکی  %99با اعتبار  26066میلیون ریال



 9418مورد اجرای طرح سپاسی دیدار از خانواده های شهدا و ایثارگران



کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان



عقد  9تفاهم نامه با ستاد کنگره بزرگداشت شهدای سمنان با هدف توسعه و ترویج فرهنگی ایثار و شهادت بین کودکان و نوجوانان.



عقد تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پروش به منظور توسعه و ترویج کتابخوانی در روستاهای محروم بیارجمند.



برگزاری اردوی فرا استانی اعضای مراکز کانون پرورش فکری



برگزاری جشنواره های رضوی (اجرای  8فراخوان کشوری و  1فراخوان استانی ،برپایی  2نمایشگاه استانی) در دهه کرامت.



حوزه هنری



تهیه و تدوین و انتشار  14عنوان دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان و رونمایی از آنها با حضور مسئوالن کشوری و استانی.



برگزاری دومین  ،سومین و چهارمین جشنواره استانی تئاتر سوره ماه.



تهیه و تولید  6فیلم مستند و داستانی با موضوع دفاع مقدس و انقالب اسالمی و رونمایی با حضور مسئوالن کشوری و استانی.



برگزاری دو دوره جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار.



ورزش و جوانان


افتتاح سالن ورزشی روستاهای مومن آباد سرخه  ،اعالء سمنان – سالن باستانی سمنان – کورت اسکواش و سالن ورزشی مغان با مجموع
اعتبار  18100میلیون ریال



 68نفر ورزشکار استان در تیمهای ملی عضو شدند و  72مدال و مقام برون مرزی توسط ورزشکاران استان کسب گردید .



میزبانی مسابقات کشوری  97مورد و حضور تیم های استان در لیگ های کشوری  27مورد



هواشناسی



راه اندازی سامانه تهک و ارتباط بی واسطه با کشاورزان پیشرو استان برای اولین بار در کشور در استان سمنان.



افتتاح اولین ایستگاه هواشناسی خودکار کشاورزی استان در شهمیرزاد



نصب و راه اندازی چهار  vsatماهواره سینوپتیک شهمیرزاد ،گرمسار ،بیارجمند ،جاده ای گردنه خوش ییالق



دانشگاه علوم پزشکی سمنان



اجرای طرح ملی تحول نظام سالمت در  6بیمارستان با اعتبار  200000میلیون ریال



راه اندازی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی
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راه اندازی دانشکده بهداشت دامغان ،دندانپزشکی سمنان ،تامین بخشی از بیمارستان  164تخت خوابی گرمسار



ارائه خدمات سالمت به روستائیان و شهرهای زیر  20هزار نفر عشایر با اعتبار  15000میلیون ریال



ساخت خانه بهداشت رشمه دامغان ،دروار دامغان ،درمانی شهمیرزاد ،درمانی داورآباد ،اورژانس جاده ای شهمیرزاد و آرادان ،مرکز رشد دانشگاه



دانشگاه علوم پزشکی شاهرود



برنامه های تحول سالمت در حوزه درمان شامل هفت برنامه  -کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه حمایت از ماندگاری
پزشکان در مناطق محروم  -حضور پزشکان متخصص مقیم  -ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای وابسته  -ارتقاء کیفیت هتلینگ در
بیمارستانهای وابسته  -برنامه ترویج زایمان طبیعی  -کمک به برنامه ترویج حفاظت مالی از بیماران صعب العالج  ،خاص و نیازمند با اعتبار بالغ بر
 95میلیارد ریال



بهره برداری از مرکز بهداشتی و درمانی بیارجمند در  600متر مربع با اعتبار  5000میلیون ریال



بهره برداری پایگاه امداد جاده ای محور کالپوش ( سوداغلن ) در  86متر مربع با مبلغ  2000میلیون ریال



حفاظت محیط زیست



ایجاد نمایندگی محیط زیست در شهرستان های تازه تاسیس و ساخت  8پاسگاه محیط بانی جدید و افزایش تعداد پاسگاه ها در استان از 20
مورد به  28مورد



خلع ید عرصه های طبیعی در مناطق چهارگانه از متصرفان و زمین خواران در اراضی تحت مدیریت و بازگردان به بدنه محیط طبیعی کشور با
کمک مراجع قضایی.



شروع عملیات اجرایی ساخت مجموعه طبیعت گردی در مجموعه پارک ملی کویر گرمسار و توران(بیارجمند).



تعیین حد و حدود مرز منطقه جنگل ابر واقع در حوزه شهرستان شاهرود و مرزبندی آن محدوده و ارائه به سازمان جهت ارتقاء سطح به منطقه
حفاظت



هالل احمر



فعال کردن  3شعبه جدید هالل احمر در سرخه  ،میامی  ،آرادان با اعتبار  2000میلیون ریال



راه اندازی مرکز دیالیز شاهرود با  12تخت با اعتبار  15000میلیون ریال



شروع احداث سایت امداد هوایی آشیانه بالگرد



برگزاری اولمپیاد کشوری در رشته های مختلف ورزشی با اعتبار  800میلیون ریال



آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک



انجام آزمایشات کنترل کیفی بیش از  300پروژه بخش دولتی و خصوصی.



انجام تحقیقات ،مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک بیش از  65پروژه.



انجام حدود  21580آزمایش در پروژه های عمرانی در سال جاری.



تجهیز و راه اندازی آزمایشات جدید در جهت ارائه خدمات به مشتریان.



بنیاد نخبگان استان



برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز  – 93نمایشگاه تجاریسازی اختراعات (مهرماه .)93



فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح شهاب در مدارس استان و نظارت و ارزیابی بر فرآیند آموزشی و اجرایی آن.



شرکت در پنجمین جشنواره منطقهای اختراعات ،نوآوری و شکوفایی دماوند همراه با  6طرح استانی(آبان .)92



برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء سطح و توان علمی و فنی جامعه هدف و شرکتکنندگان



انتقال خون استان



تعداد کل مراجعین 89698نفر و بمیزان  73673اهدای خون و %82



کسب رتبه اول کشوری در خصوص شاخص میزان اهدای خون بر اساس جمعیت و میزان اهدای خون مستمر.



ارسال خون و فرآورده های خونی بعنوان استان معین تهران و برخی استانهای دیگر(گلستان ،هرمزگان ،خوزستان و سیستان و بلوچستان).



کمیته امداد امام خمینی (ره)



واگذاری  315واحد مسکونی به مددجویان



اجرای  450طرح خودکفایی پایدار متوسط در سال  94با اعتبار  145/000میلیون ریال و ایجاد چندین طرح مشاغل کوچک خانگی



تهیه سبد کاال برای  11000خانواده تحت حمایت در سه نوبت



پرداخت وام به مددجویان در راستای اشتغالزایی



افتتاح  2کانون دائم فرهنگی و تربیتی در شهرستان های دامغان و شاهرود



توانمندی  2000خانوار و خروج از تحت حمایت



پرداخت در غالب فعالیت های فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان



صدا و سیمای مرکز سمنان
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پوشش شبکه های دیجیتال در شهر ایوانکی ،شهرستان میامی ،شهر بیارجمند ،حسین آباد کالپوش ،شهرستان شاهرود ،مناطق پشت بسطام و
شهر کالته خیج (ایستگاه کوه قاسم  ،شهرستان گرمسار (ایستگاه علی آباد گرمسار) ( /ملی– استانی)



راه اندازی ساختمان  5طبقه جدید مرکز( /ملی– استانی)



ساخت استودیو چهارفصل در فضای باز جهت ایجاد تنوع در لوکیشن های برنامه های سیما( /ملی– استانی)



بروز رسانی سیستم های تامین برنامه سیمای مرکز و راه اندازی سیستم جدید استوریج خبر ( /استانی)



تهیه تجهیزات فنی استودیویی با اعتبار  400میلیون تومان و تهیه تجهیزات فنی فرستنده تلویزیونی با اعتبار دو میلیارد تومان ( /ملی)



بانک ملی (دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان):



اعطای تسهیالت بمنظور تکمیل پروژه های نیمه تمام ازجمله بیمارستان تخصصی سینا ،مجتمع پارک آبی و جایگاه سوخت پریمی و ...و پرداخت
هزینه ساخت مدرسه در نقاط محروم به مبلغ یک میلیارد ریال.



تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان به منظور حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار از جمله شرکتهای پارمیدا،
قطعات محوری پارت و پارت اگزوز و . ...



کمک مالی بالعوض به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرنقدی به مبلغ یک میلیارد ریال.



افتتاح شعبه شهرک صنعتی ایوانکی بمنظور تسهیل در خدمت رسانی به بخش های تولیدی و صنعتی استان در راستای اشتغالزایی و ایجاد
اشتغال پایدار.



صندوق کارآفرینی امید



پرداخت تسهیالت اشتغال در بخشهای خود اشتغالی – کارفرمائی – تعاونی  -مشاغل خانگی و پشتیبان در سال  92تعداد  404فقره تسهیالت
 49/649میلیون ریال در سال  93تعداد  141فقره تسهیالت  35/597میلیون ریال





اداره کل بهزیستی


انجام طرح توسعه پوشش بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری به تعداد  675نفر





ایجاد گسترش مهد کودک در مناطق محرو
م و آسیب زا  10مهد کودک در استان



انعقاد تفاهنمامه با بنیاد مسکن جهت تامین مسکن خانواده های روستایی تحت پوشش به تعداد  381خانوار

شرکت غله و خدمات بازرگانی


کسب رتبه اول درجه بندی کارخانجات آرد استان شامل ارتقاء سیستم های ذخیره سازی  ،تجهیز ماشین آالت خط تولید  ،مکانیزه
نمودن سیستم بارگیری و ...






افزایش خرید گندم از کشاورزان با  8درصد رشد نسبت به سال 93

اداره کل دامپزشکی


انجام بازرسی و نظارت جهت پوشش بهداشتی دام در برابر بیماریهای دامی  6233708مورد



نظارت و کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام دامی و شیالتی  3651611مورد



پوشش کنترل بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش طیور  ،زنبور عسل  ،کرم ابریشم در برابر بیماری ها  31458مورد بازدید

اداره کل زندان ها


آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد و محکومان مالی با مداخله مددکاران استان به تعداد  550نفر با مشارکت ستاد دیه استان و
شورای حل اختالف و جلب رضایت شکاک و کمک خیرین





معرفی  167نفر از مددجویان مرکز مراقبت جهت اعطای وام خود اشتغالی به بانک های عامل و  214نفر به نهادهای دولتی



اشتغال  1450نفر ازمددجویان زندانهای استان

بانک ملی ایران


اهدای  1/000/000/000ریال کمک بال عوض در ساخت مدارس در نقاط محروم در منطقه محالت سمنان



اهدای  1/000/000/000ریال کمک بال عوض جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمدی



نصب پایان های فروش  posدر کلیه دستگاههای اجرایی استان به منظور کاهش مراجعه مشتریان به شعب و صرفه جویی در وقت
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