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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 تبیین  طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، وظایف گام به گام معین های اقتصادی و اقدامات اجرایی 

 طرح  طرح موانع و مشکالت احتمالی در اجرای 

  معین های محترماخذ نظرات و پیشنهادات 

ــ   ــ      جلسـ ــاد  ج  ـ ــا   متاـ ــد   ـ ــا م ـ ــا متی بـ ــاد م ـ ــی  متاـ ــاد مردمـ ــ  چهار در ر زنهـ ــور  شـ ــا    61/66/89  مـ ــ   61سـ ــاار    صـ ــاشتااه شـ ــا سـ ــا   2در محـ  تـ

 برگز ر گرد  . ،ص ا ع،م اده   کشا رز   ستاهبازرگانی

ی پرداخت و ضرورت فرهنگ –ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه ضمن تبیین ابعاد طرح مثلث توسعه اقتصادی  ستاه ل افی، دبدر محترم نهاد مردمی  متااد م ا متی ج اب آما  در  بت    جلس  

ها وجود داردکه وجود این عوامل، سبب شده تا این مدل به ش، سرمایه و میان خوشههایی در بازار جهانی، دولت، بین واحدها، آموزاجرای این مدل و نقش نهاد مردمی تشریح نمودند: در حال حاضر شکاف

رای یر اجمهم ترین مولفه در مس های آنها را یک اصل خوانده وو همراهی مردم و استفاده از ظرفیت بودهاین مدل مبتنی بر کار مشارکتی   باشد.کردن ارکان حاکمیت برای مشارکت در امر توسعه دنبال فعال

جتماعی بیان های اهای مختلف و توسعه مسئولیتگری میان دستگاههای این طرح را تسهیلموفق این طرح، اعتمادسازی است و این مقوله است که باید مورد توجه معین ها باشد. همچنین ایشان از دیگر اصل

 داشتند  .

ها و بنگاه های تولیدی نسبت به مردمی که در بافت پیرامونی صنعت و تولید آن ها زندگی می دهد که شرکتگفتند: در تمام دنیا این اتفاق رخ می دبدر محترم نهاد مردمی  متااد م ا متی شر ساه رضو 

ای تجربه شده فرهنگی تماما مبتنی بر مبانی رویکرده-قتصادیکنند، احساس مسئولیت داشته و با همین رویکرد و نگاهی اجتماعی، در مسیر ارتقای کیفیت زندگی آن ها نیز می کوشند. مدل مثلث توسعه ا

 ایم.سازی کردهیافته مورد ارزیابی قرار گرفته و اینک ما آن را بومیاست که در بسیاری از کشورهای توسعه

اند که نامه خود را امضا کردهمعین تفاهم 361تاکنون کند. های اقتصادی را رصد و دنبال میای تحت عنوان نهاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شده که اقدامات معینایشان همچنین تصریح کردند: در استان مجموعه 

ر تمام د ددر این مدل معین عامل توسعه روستاست یعنی چنانچه در روستا بخواهد کاری انجام شود باید با معین هماهنگ کند و معین بای معین اقتصادی رسیده است 381با معین های جدید این تعداد به 



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 مقاومتی استاننهاد مردمی اقتصاد 

 

 01:11 ساعت شروع:                                             61/66/6931  تاریخ جلسه:                                                   شماره جلسه:                                               

  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                    کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 2ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 
گر برای خود انتخاب کند تا عملیات اجرایی کار را بر عهده بگیرند و در این راستا جلساتی که  در حوزه اقتصادی در شهرستان برگزار می شود، شرکت کند.، همچنین  هر معین باید یک نماینده و دو تسهیل

آوری اطالعات ها در قالب شش گام تعریف شده که شامل مطالعات و جمعشود. در حال حاضر تمام وظایف معینآموزش داده می برای آنان برگزار خواهد شد و مبانی ارتباطات در آن آموزشیجلساتی 

نین ایجاد وانمندسازی و تعریف پروژه و همچآوری شده، تهای ارتباطی و تجزیه و تحلیل اطالعات جمعریزی و ایجاد شبکهاقتصادی و فرهنگی کامل منطقه و تهیه الگوی پیشرفت، اعتمادسازی و آموزش، برنامه

 ها و پایش و نظارت و پایدار سازی است.های خرد و عملیاتی نمودن و اجرای پروژهصندوق

فحه ای برای ایشان تعریف شده است. تاکنون بیش ها کارت اهداف صادر شده و در سامانه ثبت اطالعات نیز صپس از تشریح گام های این طرح، یادآور شد: در حال حاضر برای معین در  د م  آما  ل افی 

درصد در بخش کشاورزی و مابقی سایر عرصه ها بوده است.  62پروژه تایید شده که  626روستا در سامانه ثبت شده است. همچنین  28معینها در  68پروژه کسب و کار خرد و متوسط از سوی  626از 

مهر »ها ادامه داد: در سبزوار مجموعه شرکت تعاونی های موفق معینوی در خصوص برخی از نمونه فعالیت  برداری قرار گرفته است.به این لحظه مورد بهرهپروژه کسب و کار کوچک تا  011عالوه بر این 

شغل ایجاد خواهد کرد. همچنین بانک  3111مجموعه شکل گرفته که نفر شغل ایجاد شده است. در کالت نیز یک  111میان یک فعال اقتصادی در تبریز و سبزوار ارتباط برقرار کرده و تاکنون « نشانی

کیلومتر راه بین روستایی  201ستان رشتخوار بیش از رسالت در بجستان و بخش کاخک شهرستان گناباد، هسته کار و زندگی ایجاد کرده است. عالوه بر آن به همت سنگ آهن سنگان، در بخش جنگل شهر

 ایجاد شده است. 

شود. این طرح برای اولین بار در ایران و در ها به مقامات عالی کشور ارائه میشان اهمیت طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی را به حدی مهم دانستند که ماه به ماه گزارشات اقدامات معینهمچنین ای

ها نها وجود داشته باشد ، معیهای اجرایی در شهرستانن داشتند در صورتی که ضعف هماهنگی میان دستگاهخراسان رضوی با حضور استاندار ارائه شده و همه پای کار آن قرار گرفت. ایشان همچنین بیا

 دهند تا در استان پیگیری کنیم. توانند مکاتبات خود را با دهیاران، فرمانداران و اضالع مثلث را به ما گزارشمی

با انتقاد از ضعف در هماهنگی میان دستگاه ها، متذکر شد: طرح ها و اقداماتی که با رویکرد توسعه و با  ( اد )شهرستاه تا م ط     ژ  د غار ه آما  بادپر، م  ر شرک  فرگاز   پا ان  صادر تیدر ادامه 

 نگاه حمایتی در منطقه به مرحله اجرا در می آیند، باید با هماهنگی انجام بگیرد تا اثرات اقدامات معین های اقتصادی خنثی نشود. 
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)ره(  ینیمامداد امام خ تهیم. کوجود داردنیز در ادامه بیان داشتند : دست ما خالی است اما فکر و ایده زیادی برای توسعه   صغر  ساا دلی م د  محترم ت ا نی گا د ر ه  تحاد   ن اب شلدا آباد لیای آق

است و اگر در مسیر فعالیت خود با دیگر معین ها همفکری می کرد، طرح های موثرتری  یخرد محل یو صندوق ها یکوکارین مراکز یراه انداز ریگیدارد و پ یهمکار منطقه نیدر ا یاقتصاد نیبه عنوان مع

 د ندارد. ین تسهیالت در فریمان وجوایجاد و کار بهتر اجرا می شد.وی تاکید کرد: تسهیالتی برای اجرای طرح هایمان نداریم و به جز کمیته امداد، نهاد دیگری برای پرداخت ا

 کنیم و تاکنون پنج استخر در روستا احداث شده و بالغ برهای سطحی و جاری در زمستان استفاده میایشان به تشریح طرح های خود، از جمله ایجاد یک مجتمع پرورش دام سنگین پرداخت و گفت: ما از آب

ردم ها با همکاری مایم و تمام این فعالیتما تسهیالتی از نهادهای دولتی دریافت نکرده کشاورز به صورت مستقیم از این استخرهاست. 0311گذاری انجام شده است که نفع میلیارد تومان برای آن سرمایه 31

 صورت گرفته است.

هادی  هایی هستیم اما طرحعنوان کرد: در مدل توسعه برای اشتغال خرد در روستاها نیازمند زیرساختی آبادآما  حس  محاود ، م د  محترم تزر ق پالستدک بر د ر ه محاود  شهرستاه شلدادر ادامه 

یازمند زود: در روستاها نک طرح مذکور هم خوانی داشته باشد. وی افروستایی برای ما موانعی را رقم زده است. این طرح به عنوان مرجع توسعه در روستا قرار گرفته و اجرای هر برنامه توسعه ای باید با مال

 یک طرح جامع روستایی منطبق با رویکردهای توسعه ای معین ها هستیم تا بتوانیم بستر ایجاد کسب وکارهای خرد را فراهم کنیم.

. بلکه خیرخواهانه است و نباید بابت هر کاری ناگزیر از پاسخگویی باشیم های اقتصادیبیان  نمودند: نگاه حاکمیتی به بحث معینهمچنین  آما   اشم د ئای ، ناا     محترم  م د   ل   گ جو نارد فر ااه

تواند کاری گذار شش ماه است که درگیر تایید یک پروژه هستیم چگونه یک معین میهمه ارکان باید در مسیر همراهی با این رویکرد توسعه ای قرار بگیرد. وی افزود: در حال حاضر ما به عنوان یک سرمایه

 ح خرد انجام دهد. تقاضا داریم به صورت عملیاتی وارد کار شویم و مشکالت باید اساسی و زیر ساختی حل شوند.در سط

ا به ما می ی ابعاد کار رگفتند: در اجرای طرح های توسعه ای، مولفه های سنجشی و نظارتی، بسیار حائز اهمیت هستند چرا که امکان رصد و بررس دبدر محترم نهاد مردمی  متااد م ا متی شر ساه رضو  

ان بر امر ا تواموی ادامه داد: طبیعتا مشکالتی در روندها و قوانینی وجود دارد که باید اصالح شوند و ما در این مدل به دنبال تسهیل حداکثری هستیم امنمود. توان به طور کلی آن را حذف دهند پس نمی

 مستندسازی نیز تاکید می کنیم.
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جوجه  011ایم و محصول این کار اظهارداشتند : در حال حاضر ما فعالیت خود را با پرورش بلدرچین آغاز کرده م د  محترم شرک  تولد   پرسا شهرستاه ترب  جام    حا آباد ،شانم بهاردر ادامه 

وش خوبی در روستا دارند.وی افزود: همچنین یک مدرسه قدیمی در روستا وجود داشت که است که در مرحله هفت روزه خود هستند و امکاناتی برای فروش آن ها نیز در روستا فراهم شده و خوشبختانه فر

ورت صهای اجرایی شهرستان ایجاد شود و همراهی بهتری نیز با معین های اقتصادی در تالش هستیم آن را به مجتمع کارآفرینی زنان روستایی تبدیل کنیم. تقاضا داریم همکاری بیشتری میان ادارات و دستگاه

 بگیرد.

خانوار سکنه آن  61آباد در دستور کار ما قرار دارد که بالغ بر بیان نمودند: در حال حاضر احیا روستای یحیی مجت ی م اومی، م د  محترم مجتاع د م  ر  کشا رز   حدی آباد شهرستاه د  رزهآقای 

رد برنامه های توسعه ای می تواند به انگیزه ای برای بازگشت خانواده های قدیمی تبدیل شود وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما عدم هستند. مهاجرت ها باعث شده تا این روستا از جمعیت خالی شود اما پیشب

 انی برسد. ت ما به ساموجود برق در این روستاست. در جلساتی از این دست باید مدیران هم حضور داشته باشند تا از نیازها و خالء های موجود مطلع شوند و مشکال

مین آباد خالی از سکنه معرفی شده است، به هنیز در رابطه با مشکل معین داورزن، چنین توضیح داد: طبق آخرین سرشماری صورت گرفته روستای یحیی آما  حسد  ج ار ، ناا     فرمان  ر  د  رزه

 کرد.های آن از جمله برق را تامین زیرساختتا کد آبادی لحاظ شود تا بتوانی ت کشوری برای این روسجهت این روستا کد آبادی ندارد. در جلسه فرمانداری درخواست شد که در تقسیما

ر روستا کار ابیان داشتند: بنده در روستاها در کار صنایع دستی، فرش و گلیم مشغول به فعالیت هستم؛ در چه شانم   له  صارمی، م د  محترم شرک  ت ا نی صارم  بر شم ت ر ز  شهرستاه  ترب  جام

آباد طویله برای نگهداری دام خانوار روستای چنگ 36کشی وجود ندارد وی افزود:. از سوی دیگر، اشتغال تاکنون ایجاد شده است. در حال حاضر در روستای چنگ آباد آب لوله 01تا  61کرده و بیش از 

درصد از منابع خود را به افراد فاقد پوشش خود ارائه دهد. به هر رو این ظرفیت به  31دهد در حالیکه این نهاد حمایتی باید ود وام میدارند اما کمیته امداد اعالم کرده است که تنها به افراد تحت پوشش خ

  .واسطه عدم حمایت ها، بالتکلیف مانده است

ست و تر ازند اما پایداری آن مهمایم. در این بخش اشتغال حرف اول را میر را در روستاها آغاز کردهبیان داشتند : ما کا آما  محاود  سلای نژ د ، م د  محترم زنجدر  گوش  شهرستاه  فر ااهدرادامه 

ان نمودند : ایشان عنو شود. در ادامهب کاهش انگیزه افراد میباید به این نکته توجه کنیم که بازار مصرف را باید برای محصوالت تولیدی خود ایجاد کنیم زیرا عدم وجود بازار فروش برای محصوالت موج
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اد ریم تا یک هیات کارشناسی مردمی در این نهاد ایجها با مشکل کارشناسی در ایجاد اشتغال روستایی مواجه هستند. کارشناسان موجود اغلب کمترین همراهی را دارند؛ به همین دلیل درخواست داتمام معین

ایی ناگزیر از همراهی شوند. وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه تحت پوشش خود گفت: در حال حاضر در فریمان به صورت پایلوت شود و این جنس مشکالت را رصد نماید تا دستگاه های اجر

و اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، این  راس دام، توقیفات زیادی حاصل می آید و خوشبختانه مشکل اعتبارات آن حل شده است 61دهیم. در صورت اجرایی شدن طرح ،پرواربندی دام سبک را انجام می

 کنندگان گوشت قرمز در کشور تبدیل خواهد شد.استان به یکی از تامین

ین معین فریمان فعالیت خود میلیارد ریال ایجاد شده است و به جهت اینکه اول 361گذاری پروژه با سرمایه 66بیان داشتند : در فریمان  سد  حسد  س ئی کارش اس  متااد  فرمان  ر  شهرستاه فر ااه

ها در روستاهاست و ما میزبانی اولین بازدید را بر عهده های موفق معینای از پروژیکی از تاکیدات ما، بازدید دوره وی افزود: اند.ها نیز به همین سمت حرکت کردهرا معطوف به صنعت آغاز کرده، دیگر معین

 گیریم.می

هاست. به باور ما سنجش عملکرد دهیاران باید با این مدل اصلی در دست معینگری در روستاها هستند اما پرچم عنوان کرد: دهیاران مسئول اعتماد سازی و تسهیل آما  ل افی در جاع ب    بحث ج اب

  .منطبق شود تا بتوانیم در این رابطه ارزیابی الزم را ارائه کنیم 
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 صوبات جلسه:م 

 مهل  پدگدر  مسئول پدگدر  ماوبات جلس  رد ف

3 

ستادهای توسعه روستا با محوریت فرمانداری ها و معین ها ایجاد شود و همکاری  مرحله اولمقرر گردید در 

تمایمی نهادها و دستگاه های اجرایی در شهرستان پیگیری شود و در صورت عدم حل مسائل و مشکالت 

در سطح شهرستان مکاتبات به همراه مستندات الزم جهت پیگیری از سطح استان به نهاد مردمی اقتصاد 

 تی ارسال گردد.مقاوم

 شهرستان ها محترم فرماندارن

 اقتصادی محترم معین های

 نهاد مردمی

 به طور مستمر

2 

 

بنی م احمدآبادی، معین محترم شرکت تولیدی پرسا شهرستان تربت جامخانم بهاره در خصوص اظهارات 

. مقرر سال غیرفعال باقی مانده است 6بر پیگیری در خواست استفاده از واحد متعلق به اداره بهزیستی که 

    ذیردطریق دستگاه های اجرایی صورت پپیگیری های الزم از  شد

 هاد مردمین

 معین اقتصادی

 ده روز

1 

ا و پتاسیل ویژه زنجیره کامل از تولید ت زنجیره گوشت شهرستان  فریمان اظهارت مدیر محترم  با توجه به

از طریق معین محترم فروش این مجوعه مقرر شد در خصوص اعالم این پتانسیل ویژه به سایر معین ها 

  ه نمیاند.دام استفاد زمینهاز این پتانسیل موجود در  بتوانندطوریکه سایر معین های اقتصادی ب اقدام شود

 مدیریت محترم عامل

 زنجیره گوشت فریمان

 ده روز

0 

مقرر گردید با توجه به درخواست معین های محترم اقتصادی برنامه بازدید های دوره ای از پروژه های 

 موفق معین ها در استان توسط نهاد مردمی برنامه ریزی و اجرایی گردد.

 به طور مستمر نهاد مردمی
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