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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 ارائه گزارش اخرین وضعیت اجرای طرح ها وپروژه های توسعه ای منطقه موضوع تفاهم نامه 

 طرح موانع و مشکالت احتمالی در اجرای پروژه ها 

  های محترم پیرامون تجربیات موفق و انتقال آن به سایر معین هااخذ نظرات و پیشنهادات معین 

  7/11/89ه مورخ شنبدو در روزمشهدمعین های با حضور  گزارش اخرین وضعیت اجرای طرح ها وپروژه های توسعه ای منطقه موضوع تفاهم نامهطرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، بیان جلسه 

 برگزار گردید. ،صنایع،معادن و کشاورزی استاناتاق بازرگانی 1در محل ساختمان شماره ظهر11ساعت 

 اقتصادی بخش سه متولی گفت: دستگاههای معین اقتصادی شهرستان مشهد و مدیران فرمانداری مشهد 72در نشست ، در ابتدای جلسه جناب آقای لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان 

 وجود دستگاهها عمرانی حوزه کارشناسی بدنه و ندارد وجود دولتی الزم بودجه که حاال کنند، استفاده هستند ان متولی که خود بخش توسعه برای  اقتصادی توسعه مثلث قالب در شده ایجاد استثنایی فرصت از

 . کنند کمک بخش توسعه برای ها معین به کمک در ها ظرفیت این دارند

 یه بنگاه هامختلف متداول است، چنان ک یدر کشورها یاجتماع یها تید: در واقع مسئولنکر حیتصرایشان عمل کنند،  یاجتماعهای  تیمسئول در حوزهخود  یذات فهیبه وظ یتسیفعال با یاقتصاد یبنگاه ها 

  .اطراف خودشان را عهده دار هستند یروستاها یتوانمند ، موضوعلدهند. به طور مثا یالزم را انجام م یها یزیحوزه برنامه ر نیدارند و در ا تیخود مسئول انینسبت به اطراف یاقتصاد

 از است تا بتوانیمنی یاضالع مثلث توسعه اقتصاد ییو همسو ییهمگرا ، بهمهم نیا یساز ادهیپ یبراو است  یمدل مثلث توسعه اقتصاد یو کاربرد ینظر یمباناز  یاجتماع یها تیخاطرنشان کرد: مسئول یو

 .میکن همخل کسب و کار استفاد نیقوانو کسب و کار، رفع موانع  طیبهبود مح ،یگذار هیسرما یفرصت برا نیاز ا

 میمشهد دار تیدهم جمع کیبا  یینداشته است. چنان که ما شهرستان ها یمدل مثلث توسعه اقتصاد یساز ادهیدر پ یتوانمند عملکرد مطلوب یها نیرغم دارا بودن مع یادامه داد: شهرستان مشهد عل یلباف

 .است یمطلوب اریبس امر نیا ود نباال دار یگذار هیو با حجم سرما قینفر اشتغال با مشخصات دق 066که حدود 
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 یاقتصاد یها نیشود، لذا مع یارسال م ی متولین و ارگان هامسئوال یبرا یاقتصاد یها نیکرد: تمام اطالعات ثبت شده در خصوص عملکرد مع حی، تصریمقاومت یاقتصاد یستاد فرمانده ینهاد مردم ریدب

 نیدر ااری که ، باید مجدانه پروژه ها را پیش ببرند و شمکنند تیفعال یاجتماع یها تیو مسئول یمدل مثلث اقتصاد یساز ادهیتوانند در حوزه پ یند، حال آن دسته که منک فیتکل نییخصوص تع نیدر ا دیبا

 تعیین تکلیف شوند. مواجهندو مشکل  تیمعذوربا حوزه 

 یبه خوب یاقتصاد یها نیعاز م یباشد، عنوان کرد: برخ رگذاریاستان تاث یبرا یاسیو س یتیامن ،یاقتصاد ییایتواند در پو یم واست  یخراسان رضو یبرا یفرصت یمدل مثلث توسعه اقتصاد نکهیا انیبا ب یو

  .ته باشندداش یو موثر یحوزه ورود قو نیاز مشکالت نتوانسته اند در ا یبعض لیبه دل زین ینسبت به مردم دارند، برخ را یکمک و همکار یواقف هستند و آمادگ شیخو یاجتماع یها تیبه حوزه مسئول

 ارانی. در واقع دهرندیقرار گ یاضالع مثلث اقتصاد اریگر در اخت لیبه عنوان تسه دیبا ارانیده یعنوان کردند که تمام یخاطرنشان کرد: استاندار خراسان رضو توصیف وسرمنشاء توسعه روستا  ان رااریده وی

 و توامان همه ظرفیت های موجود منطقه را به کمک طرح های توسعه ای معین بیاورند.  داشته باشند یمطالبه گر یتصاداق نیاز مع یستیبا

باشد،  رگذاریطقه تاثتوسعه آن من بر امرجوانب  یبتواند در تمام تاباشد  یاقتصاد نیمع اریدر اخت یستیبا ییاجرا یدستگاه ها یها تیظرف کهنیا انیبا ب یمقاومت یاقتصاد یستاد فرمانده ینهاد مردم ریدب

سرانه  شی، افزا یکارینرخ بکاهش  ،ینرخ مشارکت اقتصاد یارتقا .ابالغ شده است یاقتصاد یها نیمسائل الزم به طور شفاف به مع یتمام .است یاقتصاد یها نیتوسعه در دستان مع دیکرد: کل حیتصر

  و امید است که با اجرای طرح های توسعه ای معین های اقتصادی، این ظرفیت ها محقق شوند.  دنشو یتوسعه روستاها محسوب م یشاخص ها نیو ... از مهم تر یدرآمد یها

 یها نیاز مع کیرا که هر  یمناطق و برگزار شده است یدر فرماندار یاقتصاد یها نیاز مع کیبا هر  ی: جلسات جداگانه امشهد عنوان کرد یو توسعه فرماندار یزیمعاون برنامه ر ،یرشاهیم خانم

کنند تا  منعکس یمسائل را به فرماندار نیو چالش، ادر صورت برخورد با هر گونه مانع تا  میتقاضا کرد یاقتصاد یها نیاز مع همچنین .میقرار داد یمورد بررس کرده اند تیدر آن قبول مسئول یاقتصاد

  .ردیگبقرار  یریگیمورد پ
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بازه  زیائل ناز مس یحل برخ یمشکالت و موانع مرتفع شده است و برا نیقرار داده و ا یریگیدر سطح شهرستان مورد پ یمنعکس شده است که فرماندار یاز مسائل به فرماندار یکسریکرد:  حیتصر یو

 .مشخص شده است ییاجرا یدستگاه ها یبرا یزمان

 .ادد میقرار خواه یریگیجلسه مورد پ نیرا در ا یاقتصاد یها نیاز مع کیکرد و مسائل و مشکالت هر  میبا استاندار برگزار خواه یجلسه ستاد اقتصاد مقاومت ندهیروز آ 06شد: ظرف  ادآوری یرشاهیم

نون در منعکس شود، چنان که تاک یبه فرماندار دیوجود دارد با یاقتصاد یها نیمع هیدر حوزه استحفاظ یکرد: کماکان طبق روال گذشته اگر مسائل حیمشهد تصر یو توسعه فرماندار یزیبرنامه ر معاون

 .ردیگبقرار  یریگیتر مورد پ عیچه سر هرموضوع  تابوده  نیبر ا یبرگزار شده و سع یخصوص مشکالت و موانع موجود به سرعت جلسات

 می شودبا حضور استاندار حل و فصل  یخواهد شد و در جلسه ا یجمع بند موارد نیمسائل و چالش ها در سطح شهرستان قابل حل نباشد، ا نیخاطرنشان کرد: اگر ا یو

ق باشد. آن منطقه مطاب ینیسرزم شیبا آما دیبا یاقتصاد یها نیرا مدنظر قرار دهند، صحت و سقم برنامه مع ینیسرزم شیسند آما دیبا یاقتصاد یها نی: معمرادخواه، بخشدار احمدآباد عنوان کرد دیحم

در . زیدورمنطقه اصرار در آن  تیبه انجام آن فعال دیدر منطقه نبا یتیلذا در صورت عدم وجود مز و ندارد یاقتصاد هیدر آن توج یشاورزک تیکه با کمبود آب مواجه است، فعال یمنطقه ا ،به طور مثال

 .دنحرکت کن یدارسازیبه سمت پا یستیها با هیسرما واقع

آغاز  یچه نقطه ا از و معین می داند که شدهمشخص  ندهایفرآ یرا مدنظر داشته باشند، ادامه داد: در مدل مثلث توسعه اقتصاد نیسرزم شیحتما سند آما یستیبا یاقتصاد یها نیمع نکهیبر ا دیبا تاک یو

 ای کار او ختم می شود. طبیعتا این مفاهیم باید به شکل مشخص تری تبیین و تشریح شوند.و به چه نقطه 

 شود.  یمطلوب م جیها مانع از نتا ستمیدر س ریاز ضوابط و مقررات دست و پاگ یاریعنوان کرد: متاسفانه بسنیز در همین رابطه  :مشهد یبخشدار بخش مرکز ان،یابوطالب سراب



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان

 

 11 ساعت شروع:                                             7/11/1931  تاریخ جلسه:                                                   1شماره جلسه:                                               

  در جلسه:تعداد اعضا حاضر                     کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 1ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 
 نیرا مطرح کرد بد یاقتصاد یها نیمجلس و مع ندگانینما ت،یضلع حاکم 3 ی. طرح مثلث توسعه اقتصادو مسیر انجام امور را دشوار می سازند زنند یم یخود ساز یاز دستگاه ها برا کیهر وی افزود: 

  .بود مینخواه یمطلوب جهیصورت شاهد نت نیا ریدر غو خواهد شد ضلع محقق  3 نیا یو هماهنگ یهمراه ،یهمکار هیمدل تنها در سا نیا یزسا ادهیمعنا که پ

از  دیبا یمواقع استاندار خراسان رضو نیدارد، در ا یا رانهیدر خصوص ضامن ضوابط سختگ یاست، متاسفانه بانک مرکز یبانک التیدر خصوص تسه یاقتصاد یها نیمع ی: دغدغه تمامیادآور شد انیسراب

  .شود لیتسه دیتوسعه منطقه با یبرا طیمسائل استفاده کند. شرا نیحل ا یخود برا یتیحاکم اراتیاخت

 التیتسه شناخته شده است، عنوان کرد: تعداد یکننده مال نیامضاء شده با استاندار به عنوان تام یدر تفاهم نامه ها دیام ینیصندوق کارآفر نکهیا انیبا ب :استان ینیمعاون صندوق کارآفر ،یحسن حسن 

حدود نیز به ما ابالغ شده  ییاجرا یشد  و آنچه که توسط دستگاه ها خواهد تومان پرداخت اردیلیم 0که در شرف ارائه ضمانت هستند  یتومان بوده است، به افراد ونیلیم 066و  اردیلیم 0حدود  یپرداخت

 .تومان بوده است ونیلیم 006

 تا میکن یم تالش ندهیهفته آ کیشده است و ظرف  هیشهرک تحت پوشش اصناف ته 0: آمار عنوان کردنیز در سخنانی  هیبخش رضو یاقتصاد نیتوسعه اتاق اصناف مشهد و مع ریمد ،یفشرم نیحس

 .میکن یبارگذار تیرا در سا مباحث نیا

تحت پوشش آن از نظر قانون  یصنف هیشد: اتاق اصناف مشهد و اتحاد ادآوریبه اتمام برساند،  یخردادماه سال آت انیشاخص ها تا پا یروستا را در تمام 0رود اتاق اصناف توسعه  یم دیام نکهیا انیبا ب یفشرم

صندوق اقدام  لیت به تشکتوان نسب ینشود، نم جادیتا آن شرکت ا و عمال میکن جادیا یشرکت تعاون یستیبا زیخرد ن یصندوق ها لیتشک یشوند، لذا برا یمحسوب م یرانتفاعیغ یموسسات صنف ینظام صنف

 .کنیم

صندوق ثبت  4و تاکنون  میکرد یمرحله مدل مثلث توسعه اقتصاد را ط 0تمام  نکهیبا اشاره به انیز در این جلسه  بخش احمدآباد یاقتصاد نیخودرو خراسان و مع رانیطرح و برنامه ا ریمد ،ینیرضا حس

 .میعبور کرد یمرحله به خوب نیانجام گرفته از ا یها یزیو برنامه ر یکه خوشبختانه با همکار میمواجه بود لکار با مشک یدر ابتدا زین یعنوان کرد: در حوزه اعتماد ساز ،نموده ایم جادیشده ا
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ارگان  کیوز از مج کی افتیدر یبرا و سایر اضالع مثلث توسعه اثتصادی نیز پای کار بیایند. در حال حاضر باشند یاقتصاد یها نیکه در کنار مع میتقاضا دار ییاجرا یخاطرنشان کرد: از دستگاه ها یو

 اعالم کرده است. ی استانها تیاولو ورا جز یقتصادطرح مدل توسعه ا یساز ادهیپ یاست که استاندار خراسان رضو یدر حال نیا میمواجه هست یاریبس یها یبا سخت یدولت

 تکرده اس دایه ورود پصعر نیداوطلبانه به ا یاقتصاد نیشد: از آن جا که مع ادآوری ستند،یآشنا ن یبا مدل مثلث توسعه اقتصاد یدولت یدستگاه ها یها رمجموعهیاز ز یاریمتاسفانه بس نکهیا انیببا  ینیحس

 .داشته باشند اوالزم را با  یو هماهنگ یهمکار زین ییاجرا یدستگاه ها دیبا

 شیتا ب ردیمدنظر قرار گ یابیکارت اهداف و ارز دیبا ارانیده یکرد: برا حیداد، تصر میخواه لیتشک ییصندوق خرد روستا 06سال حداقل  انیتا پا نکهیخودرو خراسان با اشاره به ا رانیطرح و برنامه ا ریمد

 .توسعه روستا تالش کنند یبرا شیاز پ

ام تاکنون مطالعات الزم انج، کرده میمشهد ترس یکه شهردار ی: براساس نقشه راهمشهد عنوان کرد یشهردار یاقتصاد نیمشهد و مع یشهردار ییاجرا یبا دستگاه ها یهماهنگ تیریمد ،یناصر رسول

 .است یاز مشکالت طرف قرارداد با شهردار یکی یبانک التیتالش ها، بحث تسه نیا یرغم تمام یشده است اما عل انجامنیز  یبحث اعتمادساز و مه ایکرد دایدست پ زین یخوب جیگرفته است و به نتا

 نیاز ا یکه بخش میداشته ا ییاجرا یمورد مشکل در ارتباط با دستگاه ها 46ادامه داد: متاسفانه حدود  م،یمشکل دچار شده ایی نیز به اجرا یبا دستگاه ها گیری متاسفانه در ارتباط نکهیا انیبا ب یرسول

  .است دهینرس یا جهیبه نت کی چیاحصا شده اما ه وبوده  یمشکالت مال

در  نامه ای خود را نیز تشریح نمودند وو توامان میزان پیشبرد طرح ها و بر خود پرداختند یمشکالت و چالش ها انیشهرستان مشهد به ب یاقتصاد یها نیاز مع یجلسه تعداد نیبه ذکر است که در ا الزم

 ادامه دبیر نهاد از عملکرد دهیاری غرب مشهد به عنوان معین توسعه اقتصادی گالیه نمودند.

 



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان

 

 11 ساعت شروع:                                             7/11/1931  تاریخ جلسه:                                                   1شماره جلسه:                                               

  در جلسه:تعداد اعضا حاضر                     کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 1ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 
 

 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

0 

هر یک از معین های اقتصادی شهرستان مشهد گزارشی از چگونگی اقدامات صورت گرفته به جلسه ارائه 

مات صورت گرفته و برنامه های اجرایی در کوتاهترین نمودند که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد اقدا

زمان ممکن با ثبت در سامانه اقدامات معین اقدام نمایند و معین هایی که در این ارتباط اقدام ننموده اند به 

  عنوان معین فاقد عمکلرد تلقی شوند.

عین های محترمم  

 

 به طور مستمر

7 
صندوق خرد روستائی  وهمچنین بهبود شاخصهای  06مقرر گردید ایران خودرو تا پایان سال نسبت به تشکیل 

 .بانجام برساندروستا را  4

 ایران خودرو 

 

 پایان سالجاری

3 

 

پایان خرداد ماه  اتاق اصناف  مشهد را بانجام برساند. 99سالروستا تا پایان خرداد ماه  0بهبود شاخصهای  نسبت به  اتاق اصناف مقرر گردید 

 99سال

4 
استانی مشکل منطقه توس علیا و سفلی با توجه به بال تکلیف بودن آن از لحاظ نداشتن  اتشد در جلس مقرر

 طرح تفضیلی مورد بررسی قرار گیرد . 

 یک هفته فرمانداری مشهد

0 
سنگهای کارگاه  74نسبت به بهره برداری وایجاد99ماهه اول سال  3تا یایان کانون جواهرات گردید  مقرر

 .ایداقدام نم درمنطقه قیمتی

بازار جواهرات و سنگ کانون هماهنگی دانش صنعت و 

 قیمتی ایران

ماهه  3پایان 

99اول سال   
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 پایان بهمن ماه شرکت یکتاالیاف شرق نماید. به نهاد اعالمراتا پایان بهمن ماه برنامه زمان بندی انجام پروژه ها  شرکت یکتاالیاف شرق مقرر گردید 0

2 

می باشد به بار  مشهد شهرداریآیِنده تمام برنامه هایی که در دستور کارماه  7مقرر گردید ظرف 

در  را به صورت رایگان  روستانیان معین های اقتصادی تولیدات   بازارچه که قرار بود 7نشسته و 

 آن عرصه کنند به نهاد معرفی گردد

 پایان سالجاری شهرداری مشهد

8 
لیت در حوزه فعا واحد صنعتی  یک ی حسین اباد روستا  رشرکت تعاونی نیل افشان توس د مقرر گردید

 د . نمایتا پایان سال راه اندازی تعاونی 

 پایان سالجاری شرکت تعاونی نیل افشان توس

9 
 منطقه فعالیت نسبت به  شهرک  3درتا پایان خرداد ماه سال آینده مقررگردید انجمن جوانان نصرت 

 اقدام نمایند. نفر در هر شهرک  06اشتغالزایی 

پایان خرداد ماه  انجمن جوانان نصرت

 سال آینده
 

 

 


