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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

  تبادل تجربیات اجراییو  ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای تفاهم نامه های تنظیم شده و چگونگی اجرا و طرح موانع و مشکالت احتمالی توسط معین های محترم 

  نی امام رضا )ع( در خصوص مردمی کردن اقتصاداتجربیات قرارگاه پیشرفت و آبادارائه 

ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای تفاهم نامه های تنظیم شده و چگونگی اجرا و طرح موانع و مشکالت احتمالی   -1ی استان خراسان رضوی به بررسی ن جلسه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتاولی

 د اختصاص داشت.ارائه تجربیات قرارگاه پیشرفت و آبادنی امام رضا )ع( در خصوص مردمی کردن اقتصا -2تبادل تجربیات اجرایی و توسط معین های محترم 
 

تمامی  : باید ازای عبور از موانع کسب و کار گفت ،  با تاکید بر استفاده از ظرفیت های تمامی ارکان حاکمیتی بردبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استانجمع فعاالن اقتصادی در این نشست و در 

و  بسیار قدیمی بودهبسیاری از قوانینی که به نوعی با حوزه کسب و کار در پیوند هستند، الزم است. ظرفیت های ارکان حاکمیتی بهره گرفت و در این راستا همگرایی و همراهی بخش های مختلف 

 .مطلوب بوده است و وانین در شرایطی به تصویب رسیده اند که اوضاع اقتصادی و سرمایه گذاری دولتیاین قدمت آن ها باعث می شود تا روزآمدی کافی را برای مشکالت نداشته باشند. این ق
 

ل گرفته شک و کشور  آن بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است، نهادی مردمی برای اولین بار در استان ءاتکا که نددنموخراسان رضوی ارائه  محترم براساس مدلی که استاندار: گفتدر ادامه  وی

این حوزه هم افزایی و همگرایی الزم در رستان ها است که شاکله آن معین های اقتصادی استان هستند. بر همین اساس مقرر شده است تا با استفاده از ظرفیت ارکان حاکمیتی در استان ها و شه

 ه شودگرفتصورت گیرد و از نظرات نخبگان اقتصادی نیز برای گذر از موانع کسب و کار بهره 
 

 بررسی مسائل و مشکالت معین های اقتصادی در نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

طرح مسائل و مشکالت معین های اقتصادی در قالب گروه های چند نفره به صورت موردی با دستگاه های اجرایی قتصاد مقاومتی پیگیر آن است، که نهاد مردمی ا مواردی یکی از  ادامه داد لبافی

  تا برای هر یک از این مسائل پیشنهادات الزم ارائه شود. این موانع می تواند در سطح استانی و یا در سطح ملی حل و فصل شود.مربوطه است 

رهای خرد، مشاغل خانگی، آموزش و کسب و کا جمله آن می توان به  که ازاقداماتی صورت گرفته است،  ی و اشتغال در سال های پس از انقالب اسالمی در رابطه با مبحث اقتصاداو تاکید کرد  

در حقیقت موارد مذکور الگوهایی هستند که طی این سال  اشاره نمود.  ها اشتغال مناطق روستایی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، معافیت های بیمه ای و بازارهای خوداشتغالی در پارک
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 ها ارائه شده بودند.

و به بخش های دیگر توجهی صورت  ه، به بیان واضح تر آن چیزی که پیشنهاد می شد، صرفا بحث ارائه تسهیالت بانکی بوده استبود دولتیولتی و برگرفته از اعتبارات رویکرد در این الگوها، د

است، چرا که مثلت توسعه اقتصادی، مدلی مشارکتی است و متشکل از توان با تمامی الگوهای گذشته بسیار متفاوت  نمودنداما مدل توسعه اقتصادی که استاندار خراسان رضوی ارائه  نگرفته است، 

: نمودندبا اشاره به اینکه معین اقتصادی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کارگروه ها شهرستانی حضور فعال دارند، تصریح  ایشان معین های اقتصادی، ظرفیت های حاکمیتی و ... است.

 ..قوانین و مقررات نقش موثری دارد ات دولتی، مصارف و منابع بانکی، سپرده های مردمی، شفاف سازیمعین اقتصادی در اعتبار
 

 کشور از پیشرفت و توسعه متوازن برخوردار نیست

سال گذشته انجام گرفته و قابل  04خوبی که در طول : علی رغم تمامی اقدامات بیان نمودند رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمیدر ادامه این نشست؛ 

 چشم پوشی نیست، شاهد نارسایی های بسیار جدی نیز هستیم.

که در کشور وجود  شهری 154: از یک هزار و نمودند عنوان« این ناکارآمدی ها و نارسایی ها تا چه میزان مربوط به اشخاص و چه میزان مربوط به ساختار می باشد؟» با طرح این سوال که؛ ایشان

 شهر سکنی گزیده اند. 104درصد جمعیت در یک هزار و  96کالنشهر بزرگ آن ساکن هستند. به عبارت دیگر  14درصد جمعیت فقط در  11دارد، بیش از 

درصد از مساحت کشور را شامل می شوند اما تنها  52و کرمان،  استان پهنه شرق کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، یزد 8

از سویی نسبت اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک  درصد از جمعیت کشور در این مساحت بزرگ ساکن هستند و این بدین معناست که کشور از پیشرفت و توسعه متوازن برخوردار نیست. 22

که قطعا در ساختارها مشکالتی مشهود است، لذا مدلی که در  آمار بانکی نشان می دهدیعنی عمده سرمایه و اعتبارات ما صرف هزینه های روزمره می شود. درصد است،  15به  85دارایی در کشور 

و از  کردهباید در جهتی باشد که از تمرکز دوری  هاش قطعا معین های اقتصادی استان به الگوهایی برای کشور تبدیل می شوند، بر همین اساس تال وجود داشته، مفید واقع نشده است.گذشته 

 . دولت نیز بایستی تصدی گری خود را به حداقل برساند.شودقوانین مزاحم نیز پرهیز 

. پیاده کردن مدل توسعه مثلث حاصل نخواهد شد باشند: رونق تولید بدون آنکه قوانین بانکی، قوانین حوزه کار، قوانین گمرکی، قانون بیمه و سرمایه گذاری خارجی در یک راستا ندیادآور شد ایشان

فروش نفت اگر  فعلی اداره کشور،. در بهترین شرایط با مدل از شرایط فعلی نجات دادرا  مملکتبتوان اقتصادی در استان بسیار مبارک است، امید می رود این الگو بتواند در کشور نیز جریان یابد تا 
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 مخارج روزمره کشور تامین می شود. تنها میلیون بشکه نفت 2با فروش در غیر اینصورت  گفتان از توسعه سخن ، می تومیلیون بشکه برسد 0به 
 

 آمادگی سازمان صمت برای کمک و حمایت از معین های اقتصادی استان

اعالم آمادگی می کنم که می توانیم از ظرفیت  استان عنوان دبیر ستاد تسهیل : بهنمودندعنوان  سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی محترم  رئیسسرکار خانم علیرضایی، در ادامه 

که نیاز به مصوبات خاصی باشد، این عزیزان می های این ستاد برای حل مشکالت و موانع معین های اقتصادی بهره بگیریم و چنانچه مسائلی در حوزه های کاری معین های اقتصادی وجود دارد 

 شنهاد موارد موردنظر خویش را مطرح کنند تا این مسائل مورد پیگیری قرار گیرد.توانند در قالب پی

 .تاز دیگر خدماتی که ستاد تسهیل می تواند به معین های اقتصادی استان ارائه کند، مباحث مربوط به مزایده ها و محدوده های حوزه معدن اس ایشان در ادامه بیان نمودند:

 منعقد ها بانک در 68تیرماه11 که تخصیص شهرستانی آن صورت گرفته و به قراردادهایی تعلق می گیرد که قبل از  سازمان قرار گرفته استدر اختیار  18لف( تبصره یارانه ای را از محل بند )ا

در  آمادگی دارد تا سازمان صمتخاطرنشان کرد: همچنین  ایشان. بود خواهد درصد 9 پرداختی یارانه سقف برساند که درصد 12به 18از تواند می را بانکی تسهیالت یارانه  مثال طور به و شوند

ه های نیمه تمام و... با معین های اقتصادی حوزه آموزش های مرتبط با فرش، عرصه صادرات و وقایع تجاری مرتبط با آن، اولویت های سرمایه گذاری، مشارکت با بقیه خطوط تولیدی، پروژ

 نماید.همکاری 
 

 

 

 

 ، توانمندسازی مردم توسط مردم است«مثلث توسعه اقتصادی»پیاده سازی هدف از 

جذب سرمایه گذاری نیست؛ بلکه هدف ایجاد « مثلث توسعه اقتصادی»: هدف از پیاده سازی بیان نمودند در ادامه امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی محترم معاونجناب آقای رسولیان، 

اشتغال و توسعه اقتصادی اولین هدف  مسئولیت توسعه مناطق استان را بر عهده گرفته اند. ،سازمان، شرکت و نهاد 58تاکنون  توانمندسازی مردم توسط خود مردم است.کسب و کارهای کوچک و 

 کرد.نیازهای مردم را بدین طریق مرتفع بتوان کشور و نظام است که باید به دنبال تحقق آن باشیم تا 

برگزار خواهد شد و به تبع آن نیز معین های اقتصادی برای مناطق نیز شهرستان ها  در سایر: جلسات اقتصاد مقاومتی ندسفر شهرستانی استاندار خراسان رضوی عنوان کرد 29به  با اشاره ایشان 

 اقتصادی در این مناطق مختلف خدمت کنند. مذکور انتخاب می شوند. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و سازمان های خوب متقاضی هستند تا به عنوان معین

ظرسنجی نیز انجام بگیرد. برگزاری جلسات رسولیان ادامه داد: امید می رود جلسات اشتراک دانش، اشتراک الگوها و انتقال تجارب به صورت هفتگی و ماهانه برگزار شود و در آن ها نجناب آقای 
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از این طریق می توان مشکالت و مسائل معین ها را در سطح شهرستان به صورت ریز شناسایی و بررسی کرد و این مسائل را در شورای اقتصاد منطقه ای نیز باید در دستور کار باشد، چرا که 

 .گیرد انجام مشکالت و  مقاومتی استان که در راس این نهاد مردمی قرار دارد، مطرح نمود تا با استفاده از اختیارات استانی حداکثر استفاده برای رفع موانع

معین . توسعه کسب و کارهای کوچک انجام دهندتمامی دستگاه های اجرایی استان وظیفه دارند که نهایت همکاری را برای تحقق مدل مثلث توسعه اقتصادی در راستای کمک به توسعه مناطق و 

. ای اداری و جلسات نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ارائه کنند تا بتوان به عنوان یک الگو از آن ها بهره جستهای اقتصادی می توانند اقدامات انجام شده خود را در قالب کلیپ های کوتاهی در شور

ت مردم و معین های لی محدود و... باید بتوان از ظرفیمعاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کنونی، اختیارات محدود شهرستان ها، منابع ما

 اقتصادی برای تحقق توسعه استفاده کرد.
 

 معین های اقتصادی، فرماندهان جبهه اقتصادی کشور هستند

هستند، امید می رود با هم : در واقع معین های اقتصادی، فرماندهان جبهه اقتصادی کشور و استان بیان نمودند همچنین واحدی؛ جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا)ع( جناب آقای

 شت.توسعه استان بردا افزایی و استفاده از ظرفیت های موجود بتوان گامی در جهت رشد و

مطالعات در استان های  برای کمک به امر توسعه، کار مطالعاتی بر روی روستاها با کمک نخبگان در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این در تشریح تجارب نهاد خود در این حوزه عنوان کرد: ایشان

 استان به قرار گاه های پیشرفت و آبادانی ابالغ شد. 11سیستان و بلوچستان و کردستان اجرایی شده و از آن جا که اجرای آن رضایتمندی خوبی به همراه داشت، در 

 سال ابتدای از و گیرند می قرار طرح این پوشش تحت که است نفر هزار 84 بر بالغ جمعیت با اروست 89  دهستان در ماموریت قرارگاه قرار گرفت که از این میان سهم استان ما 111، 65در سال 

 شده است. آغاز را اجرایی عملیات نیز 69

آموزش و پرورش معلمین، جوانان ونوجوانان و حول پنج محور اشتغال، اقتصاد و معیشت خانوار، زیرساخت و عمران پروژه های حیاتی و پیشرفت روستا، تعلیم و تربیت )تمرکز بر ها محور فعالیت 

، دقیقا هر خواهد شدابتدا نقشه راه روستا را با کمک مردم طراحی  دانش آموزان است(، کارگروه سالمت در حوزه پیشگیری )ما در حوزه درمان ورود نداریم( و مباحث فرهنگی و اجتماعی است.

 مطالبه و اجرا توسط مردم انجام خواهد گرفت. و دنبال خواهد شد پروژه ای که مطالبه مردم باشد، 

. کارگروه های مذکور نیز، تمرکزشان بر نقاط قوت و ضعف شودتمام نقاط ضعف و قوت روستاها را شناسایی و با استفاده از آن مشکالت حل و فصل  شده است تاسعی  ایشان همچنین بیان کردند:
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قرارگاه بیشتر در مباحث توانمندسازی و آموزش ورود  . سیاست با استفاده ازظرفیت های موجود در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است.روستا است تا با کمک مردم مشکالت را حل کنند

که در حال حاضر صورت گرفته است، کار با ظرفیت سازی  پیدا کرده است، در حال حاضر اصل کار، مشارکت مردم و دستگاه هاست. خوشبختانه تمام دستگاه ها در شهرستان پای کار آمده اند.

 پروژه با کمک مردم و دستگاه ها بهره برداری شده است. 104که حدود  آغاز شده،پروژه  194اجرایی 
 

 پیش نیاز توسعه اقتصادی، توسعه و آموزش نیروی انسانی است

پیشبرد طرح معین  لذا: پیش نیاز توسعه اقتصادی، توسعه و آموزش نیروی انسانی است، بیان نمودند رضویآموزش فنی و حرفه ای خراسان محترم ؛ مدیر کل رحیمی جناب آقایدر ادامه جلسه، 

ن برای مرکز و تعداد بیشتری آموزشگاه های آزاد در کلیه شهرستان های استا 54اداره کل فنی و حرفه ای استان با تمامی ظرفیت هایش اعم از داشتن از این مسیر دنبال خواهد شد.اقتصادی 

 می نماید.کمک به توسعه اقتصادی استان اعالم آمادگی 

توانمند نیاز است. اداره کل : توسعه منابع انسانی پیش نیاز توسعه اقتصادی است، تمامی معین های اقتصادی استان پروژه های خوبی دارند که برای اجرای آن به افراد نمودندعنوان  ایشان همچنین

. نماید، کشاورزی، صنعت و خدمات یاری داریتمامی ظرفیت هایش این آمادگی را دارد که معین های اقتصادی را در تربیت نیروهایی در حوزه های مختلف از جمله دام فنی و حرفه ای استان با

خدماتی که در بخش دولتی موجود نیست از طریق آموزشگاه  نمود وخواهد در مراکز دولتی کامال رایگان است که بخش اعظمی از نیازهای معین های اقتصادی را برطرف  این سازمانآموزش های 

 .د بودنهای آزاد قابل ارائه خواه
 

 سند توسعه هر شهرستان باید تدوین شود

اشتغال و تولید، داشتن مسیری روشن در توسعه : هدف از طراحی الگوی پیشرفت بیان نمودند اشتغال و اقتصاد قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا )ع( محترم تازیکی؛ معاونت جناب آقای

الیه  0براساس پیشرفت اشتغال برنامه ریزی شده و در اشتغال و تولید یک شهرستان به عنوان الگویی علمی و مبتنی بر ظرفیت ها و پتانسیل های آن شهرستان است. در این الگو تمامی فعالیت ها 

مرحله از مراحل پیشرفت، مسیری در راستای شفاف سازی، هماهنگی و تسهیل سازی در تمامی ارکان و  5این الگو در نظر دارد با سایر  ریف شده است.خانوار، روستا، دهستان و شهرستان در آن تع

 افراد حاضر در شهرستان باشد.

گام اصلی الگوی پیشرفت شهرستان هستند که در الیه های  5زی و پایدارسازی، گام های الگوسازی، نظام سازی فکری، نظام سازی شکلی، توانمندسازی شکلی، توانمندسا ایشان عنوان کردند:
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له با رهاسازی و واگذاری مدیریت امور در تمامی مختلف توسط بازیگران متفاوت )بیشتر مشارکت اجتماعی و مردمی( اجرا می گردد؛ انتظار می رود پس از پایان گام های اجرایی در آخرین مرح

 سیر مدیریت و پیشرفت، پایدارسازی گردد.موارد به مردم، م
 

: یک سری از مسائل و مشکالت اقتصادی به ساختار اداری و بخش دیگری از آن به ندعنوان کرد مدیرعامل سازمان همیاری استان خراسان رضوی محترم نخعی نژاد؛ مشاور جناب آقایدر ادامه، 

شهرستان باید تدوین شود، چرا که تدوین طرح توسعه اقتصادی برای هر معین اقتصادی زمان بر خواهد بود، به بیان دیگر طرح توسعه مشکالت کالن اقتصادی کشور باز می گردد.سند توسعه هر 

. از سوی دیگر، ساختار در نظر داشتباید قادر به سرمایه گذاری نیست در این بین حلقه مفقوده ای وجود دارد که این حلقه را  ،سرمایه گذاران در کشور هر شهرستان باید الگوی کاری قرار گیرد.

 و این مسئله نیز باید اصالح شود. نخواهد کردقادر به پاسخگویی به سرمایه گذار نیست، به همین دلیل سرمایه گذار به دستگاه های دولتی اعتماد  کشوراداری 
 

های نیمه تمامی در شهرستان ها وجود دارد، لذا باید مشخص شود که چرا این پروژه ها نیمه تمام مانده : پروژه گفتند همچنین مدیرعامل سازمان همیاری استان خراسان رضویمحترم مشاور 

لذا بایستی مربوط به بخش گردشگری است، خراسان رضوی ارزان ترین سرمایه گذاری در استان  اند، آیا سرمایه گذار حاضر به ادامه کار نیست، آیا مشکل تسهیالت بانکی و یا مجوزها وجود دارد؟

که برای  نمودز آنان تقاضا ا و  گرفتستان، شوراهای بخش و روستا بهره از ظرفیت اداره کل امور روستایی استانداری، شوراهای شهر باید که داریمبسیار خوب از این ظرفیت استفاده کنیم. پیشنهاد 

 توسعه منطقه خودشان طرحی ارائه کنند.

درصد موارد از  85: کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان و ژاپن برای توسعه خود در ندعنوان کرد در سرخس و چناران نیز در این جلسه معین آستان قدس حترمم حجت االسالم زردوزنیا؛ نماینده

 با کشورها این واقع در.گیرد می قرار برداری بهره مورد توسعه امر برای شان منابع از درصد 15  ظرفیت های زیرساخت نهایی شامل قوانین و آیین نامه های اجرایی استفاده می کنند و حداکثر

ضرورت دارد که بین معین  درصد استفاده می شود. 55درصد و از منابع مان حدود  25این در حالی است که در کشور ما از قوانین حدود  .کنند می ایجاد را مندی بهره حداکثر خود، قوانین کمک

اد مقاومتی نیز در رایی هماهنگی الزم وجود داشته باشد بدین ترتیب که معین های اقتصادی در عرصه تمام تالش خود را به کار خواهند گرفت، نهاد مردمی اقتصهای اقتصادی و دستگاه های اج

 مرتفع سازی قوانین از هیچ کوششی فروگذار نکند.
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 جمع بندی ومصوبات:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

واز طریق   ماهانه  معین های اقتصادی به صورت جلسات اشتراک دانش، اشتراک الگوها و انتقال تجاربمصوب گردید 

فضای مجازی به صورت مستمر انجام شود و عالوه برآن به صورت هفتگی هریک از معین های محترم  دعوت شوند و  

 و نتایج اقدامات به استحضار استاندار محترم برسد. گزارش عملکرد و موانع حتمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته

نهاد مردمی اقتصاد 

 مقاومتی
      مستمر تا

ه حصول نتیج  

2 
و انعکاس موانع و مشکالت  ی محترمگزارشات پیشرفت کار معین ها توافق گردید عالوه بر اجرای مندرجات بند یک، 

به صورت ماهانه به ستاد فرماندهی  پس از برگزاری جلسات و جمع بندی نظرات،  آن ها در مسیر پیشرفت طرح ها

 .اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد

نهاد مردمی اقتصاد 

 مقاومتی
 مستمر    

3 

در اجرای تصمیمات اتخاذ شده و طرح موضوعات معین های محترم و فرماندارن محترم شهرستان ها،  مقرر گردید 

پیرامون موارد زیر مساعدت های الزم با معین های توسعه آن ، کاری و اتالف منابع و کاهش هزینه ها موازیجلوگیری از 

 شهرستان به عمل آورند:

نسخه ای از آمایش سرزمین که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه گردیده است در اختیار معین ها  -

 قرار گیرد.

اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و هرگونه مطالعه ای که توسط دستگاه اسناد توسعه شهرستان، توسعه بخشی  -

 های اجرایی و بعضاً دانشگاه های شهرستان و استان انجام شده است، نسخه ای در اختیار معین قرار گیرد.

وضعیت پروژه های نیمه تمام، توسعه ای، تکمیلی،  اطالعات مربوط به ظرفیت های موجود در شهرستان شامل: -

 فرمانداران محترم

 شهرستان ها
 ده روز     
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، اسامی ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی، واحدهای در تملک بانکی، ات بنگاه های اقتصادی فعالمشخص

و مشخصات افراد نخبه، خالق، کارآفرین و با استعداد منطقه که می تواند به معین کمک کند، اسامی و 

ل و ترکیب سنی مشخصات ذینفعان )نهاد دولتی و غیر دولتی( شهرستان،آخرین وضعیت بیکاری و اشتغا

قابلیت ها و امکانات شهرستان )مراکز آموزشی، مهارتی، دانشگاهی، نهادهای انقالب ، جمعیتی و مهارتی

وضعیت سپرده های مردم نزد شبکه بانکی معین در جهت توسعه منطقه کمک کند، اسالمی( که می تواند به 

ور معین های محترم در جلسات دعوت و حض، شهرستان و نسبت مصارف به منابع بانکی در شهرستان

 ،اقتصادی، اجتماعی شهرستان ...، جلسات شورای ادارای، برنامه ریزی و توسعه، اشتغال و سرمایه گذاری و ...

 .مشارکت معین ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شهرستان ها

 

4 

ا به دبیرخانه نهاد اعالم بفرمایند:موارد ذیل ر گانه استان، 21محترم توسعه ای مناطق های  مصوب گردید معین  

معرفی یک نفر نماینده معین محترم با مشخصات کامل شامل: نام و نام و خانودگی، شماره موبایل، تلفن ثابت،   -

 فاکس، ایمیل و ...

صاحبان سرمایه و کسب و کار در شهرستان  ضرورت حل و فصل موانع اجرایی پروژه ها و فعالیت های معین و -

ها در قالب مثلت توسعه اقتصادی، فرهنگی و در صورت عدم حصول نتایج مورد نظر به دبیرخانه نهاد مردمی 

 منعکس گردد.

ارائه هر گونه نظرات و پیشنهادات اصالحی که بتواند از طریق نهاد مردمی و ستاد اقتصاد مقاومتی و اختیارات  -

 لی روند اجرای عملیات اجرایی معین محترم منطقه را توسعه دهد. استانی و م

نیاز های آموزشی منطقه برای استفاده از ظرفیت های ادارات کل فنی و حرفه ای و سمت در اجرای آمادگی  -

معین های اقتصادی 

ه استانگان 21مناطق   
 یک هفته     
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 مدیران کل دو دستگاه اجرایی استانی در کلیه شهرستانها و روستا ههای استان 

 

5  
ر چارچوب بر اساس اعالم آمادگی ستاد تسهیل استان مبنی بر رفع مشکالت معین های اقتصادی محترم د مصوب گردید

قانونی   ارائه گردد تا در صورت نیاز مصوباتدبیرخانه نهاد  قانو رفع موانع تولید، موارد پیشنهادی از سوی معین ها به

  تعریف گردد.خاص برای آن ها 

نهاد مردمی اقتصاد 

 مقاومتی 
 مستمر    

6 
هایی که قبل د، که مبنی بر آن برای قراردا81الیحه بودجه  21مصوب گردید بر اساس بند الف آیین نامه اجرایی تبصره 

به تصویب برسند، یارانه در جهت دریافت تسهیالت بانکی ارائه خواهد گردید، معین های   2181تیرماه  12از تاریخ 

  از طریق سازمان صمت دنبال نمایند.محترم طرح های مصوب خود را 

 سازمان صنعت، معدن

و تجارت خرسان 

 رضوی

 

 
 


