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 :دستورکار جلسه

 تبیین و بررسی طرح مثلث توسعه فرهنگی و اقتصادی استان خراسان رضوی  .1

 جلسه  سومین

 :حاضرین جلسه
کیان )، کیانی نژاد(پلکان)،روشندل(خانه شکالت)غفارنیا، (کمیسیون گردشگری)، ثابت تیموری (ترکاد)لیدا تیموری (اتاق بازرگانی)آزاد :خانم ها

 (پلکان)، توکلی(توس راهبرد)، کمره(گسترش سالمت

، (شورای هماهنگی بانکها)، کمالی(قهوه پارت سازان)، هواخواه(پارت الستیک)، یزدان بخش(اطلس افروز)، مرصعی ( زردانه جام)اردکانیان: آقایان

هیات علمی )، دانشور کاخکی (استانداری)، شاهپسند (شورا شهر مشهد)، نوروزی ( انبوه سازان)، پژوه (ی و عمرانانجمن توسعه سمایه گذار)احدیان

بورس )خدادوست(استانداری)تقوایی( رییس کمیسیون)، چمنیان (معاونت اقتصادی استانداری)، رسولیان (نایب رییس کمیسیون)شرکا( فردوسی مشهد

تامین سرماهی )غالمپور( نماینده سبزوار)سبحانی فر( صدا و سیما رادیو)وطندوست( دبیر کمیسیون)، مظلوم زاده  (لعاب مشهد)، عباس یوسفی(مسهد

 نوین 

 

 :مشروح جلسه

 

در ابتدای جلسه آقای دکتر تقوایی از طرف معاونت اقتصادی استانداری، طرح مثلث اقتصادی و دستاوردهای آن و برنامه های 

 . مربوطه را  ارائه نمودند

برخی از . در ادامه آقای رسولیان معاون محترم امور اقتصادی استانداری در سخنانی ابعاد بیشتری از این طرح را توضیح دادند

 :نکات مهم به شرح زیر می باشند

  معین توسعه  102هزار میلیارد تومان تفاهم نامه امضا شده که آورده بخش خصوصی در قالب  121تا کنون

 . هزار میلیارد آورده های نقدی و غیر نقدی است 11اقتصادی 

  شغل ایجاد خواهد کرد  111000می باشد که در صورت اجرایی شدن اشتغالی بالغ بر   1011تعداد پروژه های .

  

 میلیون تومان پیش بینی شده است 419تغال در طرح ها سرانه اش . 

 16  درصد داشته اند  100پروژه تا کنون پیشرفت 

 کمیته تامین مالی و کمیته اصالح فرآیندها در این خصوص فعال شده است . 

  روستا شناسایی شده و وارد طرح معین ها شده اند  1126های    روستا، ظرفیت 2600از. 

ضار به ارائه دغدغه ها ی خود در خصوص طرح و نحوه حمایت از سرمایه گذاران و  بهبود فضای کسب و کار در ادامه جلسه ح

اقای مهندس نوروزی عضو محترم شورای شهر ، به  مطالعات قبلی و فرامطالعه ای که در آن انجام شدهاشاره کرده و .  پرداختند

 .میلیارد تومان قراداد سرمایه گذاری منعقد شده است 1000یش از در زیرمجموعه مدیریت شهر ب 49اعالم داشتند در سال 
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دکتر دانشور، دکتر یوسفی، آقای مهندس چمنیان ، اقای مهندس شرکا ، اقای دکتر شاهپسند ، آقای مهندس پژوه آقای مهندس  

سبزوار از جمله اعضای جلسه یزدان بخش، خانم دکتر تیموری و خانم کمره و در نهایت آقای مهندس سبحانی فر نماینده محترم 

 .بودند که در خصوص طرح  مثلث اقتصادی  دغدغه های خود را مطرح نمودند

اقای مهندس چمنیان رییس محترم کمیسیون پیشنهاد هیات راییسه کمیسیون را مبنی بر برگزاری همایشی تخصصی پیرامون 

 . محور پیشنهاد گردید 10حدودا . الم نظر کردندموضوع مثلث اقتصادی مطرح نمودند و اعضا در خصوص محورهای ان اع

 

 

 :مصوبه جلسه 

 

.  برگزاری همایشی با محوریت پایدار سازی و تاب آوری منطقه ای برای طرح مثلث توسعه اقتصادی به تصویب اعضا رسید -1

سازگاری آن با دیگر اجزای  بهپایدار شدن طرح واین همایش با رویکرد مثبت ، ولی نگاه علمی و نقادانه و آسیب شناسانه ، 

 .توسعه استان کمک خواهد نمود

محورهای پیشنهادی اعضا توسط کمیته علمی همایش که توسط رییس کمیسیون انخاب خواهند شد به شور گذاشته شده و  -2

 . چاروب کلی و محورهای همایش استخراج خواهد شد

 . گردید همایش در بازه زمانی دی ماه یا بهمن ما برگزار خواهد -1


