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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 های اقتصادی فرهنگی استان نهاد مردمی معین  الف( گزارش بررسی عملکرد 

 ب( ارائه گزارش برخی از معین های اقتصادی پیشرو در بین معین ها

 استاندار محترمج( استفاده از رهنمودهای 

گانه  21معین های اقتصادی مناطق ونت محترم اقتصادی و استاندار محترم جناب آقای مهندس رزم حسینی و معابا حضور  استان خراسان رضوی دومین جلسه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 برگزار گردید. بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضویشماره یک اتاق در محل ساختمان  صبح 23ساعت  12/30/2021 مورخ چهارشنبهروز  استان

 نهاد مردمی در مدت کوتاهی که نکاتی مطرح نمود و تاکید کرد  با تاکید بر لزوم تالش جدی برای تحقق طرح مثلث توسعه اقتصادی استان لبافی، دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقامتی در ابتدای این نشست 

 انجام دهد به طور مردمی و با همت بخش خصوصی  خود را یندهایآفر تمامیهزینه کرد دولتی  بدونتا این نهاد  فراهم شددر استان کار خود را آغاز کرده است، ساز و کار اجرایی  اقتصاد مقاومتی

 تعریف برنامه گام به گام و انتقال تجارب ات و اسناد توسعه ای و طرح های کسب و کار به معین ها،گزارشه کلینیز اقداماتی همچون تشکیل کانال ارتباطی بین معین ها، تهیه و ارسال از آغاز فعالیت نهاد مردمی، 

ا با اضالع است و سعی بر آن بوده تانجام شده ایجاد پورتال مکاتبات برای آن ها  آغاز پیگیری ها در خصوص ها و، پیگیری مستمر میزان پیشرفت فعالیت و مشکالت معین ها، تعریف سامانه ثبت پروژهبین معین ها 

 شود.ارتباط موثری برقرار  و فرهنگی اقتصادی توسعه مثلث

بهمن و اسفندماه  درصد آن ها در 48گانه خراسان رضوی با معین های اقتصادی،  26تفاهم نامه منعقد شده در مناطق  26که از ارزیابی های نهاد از روند اجرای فعالیت اجرایی معین ها در مناطق نشان می دهد 

گام  درصد در گام های سوم و چهارم قرار دارند. 62درصد معین ها در گام اول و دوم برنامه ها هستند و  22درصد از این تعداد هنوز عملیات اجرایی خود را شروع نکرده اند،  9پارسال امضا شده است که البته 

سازی شکلی خواهد شده و نظامآوریشده انجام می گیرد. گام سوم تحلیل اطالعات جمعسازی فکری مبتنی بر الگوی تهیهایجاد زیرساخت برای نظامهای آن است، در مرحله دوم نخست شناخت منطقه و ظرفیت

 رآیند صورت می گیرد.بود و گام چهارم، فراهم آوردن زمینه اجرای الگوی مذکور می باشد، در مرحله پنجم عملیاتی کردن طرح در منطقه و در گام آخر بررسی کل ف

قرارداد در شهرستان ها امضا شده که مبلغ  294صندوق خرد روستایی و شهری ایجاد شده،  222ها آموزش دیده اند،  تسهیلگر تاکنون در شهرستان 98اطالعات جمع آوری شده معین ها حاکی از آن است که 

می باشد که می درصد  69میزان پیشرفت در اجرای قراردادها بین صفر تا  همچنین هزار فرصت شغلی است. 89لزایی پیش بینی شده برای آن ها میلیارد تومان و اشتغا 9469پیش بینی شده برای این قراردادها 

 هسته هم نیز در حال تشکیل است. 66هسته کار و زندگی در شهرستان ها تشکیل شده و  62 توان گفت تا کنون

خود را صورت دهند، به  یبرخی از معین ها تخصص خاصی دارند و فقط در یک حوزه می توانند اقدامات توسعه گرای می توان گفت:مهم ترین موانع موجود در روند اجرای مثلث توسعه اقتصادی استان  از جمله

تا براساس توقعی که  می شودپیشنهاد می باشد که فرایند اخذ مجوزها  مشکالت موجود درهمه حوزه ها وجود دارد. نکته دیگر اینکه در ، امکان الحاق معین ها برای انجام امور نهادهمین منظور طبق برنامه ریزی 
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ها وجود ندارد، ضرورت دعوت از معین و شنیدن ارتباط الزم بین معین ها و مثلث اقتصادی در برخی شهرستان همچنین  .شود حل شهرستانی حاکمیت قالب در وجود دارد، مشکل توسعه اقتصادی از اضالع مثلث

 مشکالت آنها توسط اضالع مثلث اقتصادی و پیگیری موانع و مشکالت وجود دارد.

 ئه گزارشی از اقدمات اجرایی و میزان پیشرفت پروژه ها در مناطق تحت پوشش خود نمودند.ااربه در ادامه جلسه برخی از معین های پیشرو 

ای برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها داشته معین باید مدیریت یکپارچهبیان نمودند:  نماینده محترم آستان قدس رضوی و معین اقتصادی شهرستان های سرخس و چناران جناب آقای زردوزنیا،

از  توجه ویژه شده است.فرهنگی و اجتماعی  اقتصادی، هایحوزه به تمامی حوزه مدیریت درنموده است و  جلسه برگزار  229حدود آستان قدس رضوی به عنوان معین اقتصادی، باشد و بر همین اساس تاکنون 

کامل معین های اقتصادی در خصوص همکاری هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی در راستای اهداف مثلث توسعه اقتصادی، وجود اختالف بین دولت و  هماهنگیجمله مشکالتی و موانع موجود می توان به نبود 

کندی روند کار در صدور مجوزها، مشخص نمودن نحوه پرداخت حق الزحمه و هزینه های تسهیلگری در منطقه اشاره تان قدس در خصوص اراضی موجود و عدم استفاده از این پتانسیل در راستای اشتغالزایی، آس

 نمود.

 22در صالح آباد و سپاه به عنوان معین اقتصادی، در ادامه بیان نمودند:  دهستان 21و معین اقتصادی صالح آباد و  جناب آقای واحدی، جانشین محترم قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا )ع(

فعالیت ریزی و مطالعاتی در این روستاها محور عمران، اشتغال، تعلیم و تربیت، سالمت و فرهنگی، برنامه 2و در  قرار داده استهزار نفر تحت پوشش  42روستا را با جمعیتی بالغ بر  42دهستان این شهرستان، 

شناسایی برای کار در حوزه اشتغالزایی  روستای پایلوت 8و  و آموزش دیده اند نفر است. تسهیلگران شناسایی 229میلیون تومان با اشتغالزایی برای 699میلیارد و  8مختلف  حوزه های. مجموع درآمدزایی در دارد

 هکتار سطح زیر کشت این قنات است. 499با الیروبی انجام شد، هم اکنون  کههکتار از اراضی را سطح زیر کشت داشت  229تا  299هر ساله  قناتی که ،در حوزه آب و کشاورزیشده است. 

در روستای برغمد دو تعاونی موسسه بنی هاشم در راستای اهداف و وایف خود،  گفتند: اقتصادی هفت روستای شهرستان جوینموسسات بنی هاشم و معین محترم برغمدی، مدیرعامل جناب آقای 

از منابع دولتی نیز در منطقه وجود و تاکنون تقاضای تسهیالت  وجود نداردنیازی به کمک دولتی دیگر منابع مردم برای خود آن ها استفاده می شود. با این کار  که در این تعاونی ها، نموده استمصرف ایجاد 

 و عموما مردم در پروژه ها مشارکت دارند نداشته است

، مجتمع معین اقتصادی استان 22بین  رتبه بندی صورت گرفته تا کنون در ، با بیان اینکه درخواف و معین اقتصاد مقاومتی شهرستان رشتخوارسنگان سنگ آهن  محترمنماینده  ،بروخیانجناب آقای 

اصلی در روند اجرا کمک رسانی به مردم با رویکرد تسهیل گری است اما زمان اخذ مجوزها برای پروژه ها یکی از مشکالت اصلی معین اقتصادی : تصمیم بیان نمودند، می بشادمعین برتر  6جزو  سنگ آهن خواف،

در دو  مجتمع سنگ آهن سنگان به عنوان معین اقتصادی تاکنون یم های اجرایی در شهرستان در راستای اجرای وظایف و اهداف معین اقتصادی بسیار پررنگ می باشد.همچنین نقش فرمانداری و سایر ت. می باشد

صندوق خرد  69نست با کمک این صندوق ها تشکیل شود و بر همین اساس ؛ نخست افزایش ظرفیت صنایع موجود و فعال و دوم ایجاد صندوق خرد برای صنایعی است که می توانموده استفعالیت  اصلی محور

 در شهرستان رشتخوار ایجاد شده است.

تولید در شهرهای کوچک و مصرف در شهرهای بزرگ در کنار کارآفرینی در ادامه گفتند:  کاخک، گناباد و بجستانشهرستان های بانک رسالت و معین اقتصادی  محترم نمایندهجناب آقای نظافت، 
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. ایجاد اشتغال خانگی با تسهیالتی که سود باالیی می دهدبا هدف گفتمان سازی درباره اهداف شبکه، مردم را به سمت همیاری اجتماعی سوق معین اقتصادی . بنیاد برکت بانک رسالت می باشداجتماعی از اهداف 

 هسته فعال در قالب دو رشته دامپروری سبک و پوشاک در منطقه شکل گرفته است. 62است اما بانک رسالت با تسهیالت قرض الحسنه و بدون سود، کمک خوبی به مردم منطقه می کند و تاکنون  دارد، سخت

با اشاره به ظرفیت تولید انرژی پاک به عنوان یکی  (21)منطقه  های مند و ... شهرستان گنابادهیات مدیره پارت صنعت توس گستر و معین اقتصاد مقاومتی روستامحترم رئیس خانم یوسفی، در ادامه 

حث نیروگاه های پراکنده این کار به کمک معین ها قابل انجام است و استان خراسان می تواند در ب وجود دارد که: پیشنهاد ایجاد هزار نیروگاه در این زمینه در روستاهای مستعد بیان نمودندهای استان  از ویژگی

 روستایی در کشور پیشرو باشد.

 تا است فرصتی  انتخاب یک شرکت به عنوان معین اقتصادی نیز با اشاره به اینکه طرح و برنامه شرکت ایران خودرو و معین اقتصادی بخش احمدآباد شهرستان مشهد محترم مدیر جناب آقای حسینی،

ایجاد یک زنجیره خوب و ارزش آفرین در میان این طرح ها باید دیده شود.  که تهیه شده استیک طرح استراتژیک  از اجرای فعالیت ها، : در اولین گامگفتند ورود پیدا کندخود خارج از حوزه تخصصی آن شرکت 

 که اگر از معین های تخصصی در حوزه کاری خودشان استفاده شوند، بهتر خواهد بود.نمودندتاکید همچنین ایشان 

نیازسنجی برای آموزش های فنی و حرفه ای و اقدامی عملیاتی برای  بیان نمودند: مجتمع فوالد خراسان و معین اقتصادی شهرستان نیشابور و فیروزهمحترم احمدی سلیمانی، مدیرعامل  اب آقایجن

ابراز ایشان پیدا نمود. حرفه ای در این زمینه ورود  فنی وسازمان که باید با همکاری  وجود دارددر واحدهای صنعتی ظرفیت هایی مجمتع فوالد خراسان به عنوان معین اقتصادی است. ایجاد اشتغال از اهداف 

آبخوان داری روستاهای در زمینه آبخیزداری و  نمودع تخصیص مناب حوزه خاص فوالد خراسان می توان آنچه درو  اه آینده پیشرفت خوبی داشته باشدامیدواری کرد که طرح های معین فیروزه و نیشابور در دو سه م

 می باشد.برای کمک به صنعتی کردن کشاورزی در حال الگوبرداری و معین اقتصادی در منطقه  اطراف است

همکاری با معین های اقتصاد مقاومتی و سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی آمادگی کامل در جهت : بیان نمودند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ،رحیمی گل خندانجناب آقای در ادامه 

سه دوره آموزشی  همچنین تا کنون امضا شده است. نیز  تفاهم نامه هایی ،در این خصوصو  ه استها داشت ددی با فرمانداران برخی شهرستانجلسات متعتا کنون و  را داردآموزش نیروها به طور رایگان 

نفر از شرکت کنندگان موفق به کسب نمره قبولی شده و آماده  26تسهیلگران ویژه صندوق های خرد روستایی و شهری با همکاری معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی در مشهد برگزار گردیده است که 

 ورود به بازار کار شدند.

و  ندنفر توسط این اداره کل خبر داد 289صندوق توسعه روستایی با عضویت  22از ایجاد  شهرستان بجستان اقتصادی مدیرکل منابع طبیعی استان و نماینده معینمحترم ، مشاور فرطالبان جناب آقای 

 ارتباط موثر برقرار خواهد شد. ها های اقتصادی شهرستان معین بین این تعاونی ها و که خواهد شدتعاونی روستایی ایجاد  28 ،صندوق دیگر هم در آینده ایجاد خواهد شد و تا پایان سال 62: ندگفت

تاکنون برخی معین های  بیان نمودند: هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضویمحترم معاون جناب آقای دکتر رسولیان، حاضر در جلسه، محترم در ادامه و پس از پایان صحبت های معین های 

هر گونه نیز آمادگی و ستاد اقتصاد مقاومتی و در کنار آن نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی مذاکرات مشترک استفاده می کنند اقتصادی اقدامات خوبی را انجام داده اند و سایر معین ها نیز از تفاهم نامه و قراردادها و 

همه فرمانداران و دستگاه های اجرای موظف به کمک به  شد وها را بررسی خواهیم وضعیت معینبا حضور میدانی، ه اتفاق مدیران اقتصادی استان، شهرستان به شهرستان از ده روز آینده بدارند کمک به آنها را 
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 معین ها هستند.

ضمن  ند شد،به معین ها معرفی خواه از سوی فرمانداری ها دیده اند: تسهیلگرانی که در استان آموزش مودندنها ایجاد خواهد شد، تصریح  با اعالم اینکه ساز و کاری برای اطالع رسانی اقدامات خوب معین ایشان

سپاه پاسداران در گذشته فق ، با توجه به تجربه موتوسط معین های اقتصادی خرد ایجاد صندوق های در خصوص اینکه از ظرفیت برخی تسهیلگرانی که قبال سپاه به آن ها آموزش داده نیز می توان استفاده کرد.

اشد، باید صندوق جدیدی وجود نداشته ب منطقه ای یاسپاه در روستا  های ایجاد شده و در صورتی که صندوق نموداستفاده  این الگوروستاها نیز باید از  کلیه در، اصندوق هدر خصوص ایجاد در مناطق مختلف 

 ایجاد نمود.

: روزی باید گفتندز منابع در جهت تحقق آبادانی، با تاکید بر اهمیت تالش کارگزاران حکومتی برای بهره گیری ا خراسان رضویمحترم استاندار  ،رزم حسینی مهندس جناب آقایاین نشست  در پایان

مشارکت داوطلبانه دارند و این کاری است که ارزش  ،در جهاد واقعی سازندگیاست. معین های اقتصادی  گردیدهمنجر به آبادانی شهرها و روستاها ، در از مالیاتی که گرفته شدهکه چق این موضوع بودپاسخگوی 

که در مدت کوتاهی، در این نهاد مردمی انسجامی نشان می دهد گزارش هایی که تا به امروز از سوی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان ارائه شده دنیا و آخرت را برای ایشان تامین خواهد کرد.

باید به طور شبانه روزی امکان  مسئولین ستاد و نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیو  ا می باشدو دبیرخانه این نهاد به دنبال کمک به همه معین ها و پشتیبانی از آنه است گرفتهمطلوب شکل 

نشان دهنده عملکرد  این موضوعدرصد معین ها وارد عرصه فعالیت شده اند،  18 بر اساس گزارش ارائه شده که نشان میدهد از اورند،پاسخگویی برای حوزه معین های اقتصاد مقاومتی را فراهم 

و این موضوع باید از سوی دستگاه های متولی اصالح  کامال صحیح بوده. همچنین این نکته که مجوزها با تاخیر بسیار زیادی برای ایجاد واحدهای صنعتی و کشاورزی صادر می شود می باشدمطلوب نهاد مردمی 

فارغ  زمانیکهتا  داد: باید دانش آموزان را از پایه آموزش نددر استان گفت« مدرسه تا بازار»با اشاره به ضرورت اجرای طرح ایشان  به طور جدی کاهش یابد.باید شود و بروکراسی سختی که برای مجوزها وجود دارد، 

 ها وجود نداشته باشد.د، مشکل بازار کار برای آنالتحصیل می شون

و امید آن است تا این طرح به عنوان الگو . برسد 299تعداد معین های استان ظرف چند ماه آینده به عدد  ما این است کهنهاد مردمی اقتصاد مقاومتی پایه گذار دولت مردم پایه است نه دولت دیوان ساالر و قصد 

یکدیگر را پوشش  ،، باید با معین مجاور خوداست  انجام داده خوبی توازن توسعه ای با الحاق معین ها محقق می شود؛ اگر معین شهرستان رشتخوار کاریایشان در ادامه افزودند:  یی شود.در سرتاسر کشور اجرا

، به معنای آن باشد که همه همراهند زده می شودحرف از توسعه منطقه ای  زمانیکهدهند و همپوشانی ایجاد شود تا سیال بودن توسعه در تمام استان اتفاق بیافتد. معین ها در حل مشکالت یکدیگر همراه باشند تا 

به مدد ظرفیت های  معین ها و داده شودتمام تسهیالت، امکانات و یا امتیازات احتمالی به سمت معین های اقتصاد مقاومتی به عنوان اربابان توسعه سوق گام به گام همچنین سعی بر آن است تا  و رشد می کنند.

 نیز نظارت موثر بر این روندها و رویه ها خواهد بود. یستاد و نهاد مردمی اقتصاد مقاومت موجود و داشته هایی که خود فراهم می آورند، توسعه استان را محقق می کنند. در این میان نقش

 و در نهایت د کردها را ارزیابی خواهی معین نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی. نمایند در کارگروه های فکری از ظرفیت دانشگاهیان و نیز از حضور امامان جمعه و کمک هایشان استفادهضرورت دارد معین های اقتصادی 

به  و ...  تا از امتیازاتی چون امکان دسترسی به مسئوالن استان داده شودطالیی و نقره ای  های کارتت تا بر اساس میزان موفقیت در فعالیت های اجرایی و توسعه ایجاد شده در منطقه به معینها تصمیم بر آن اس

امنیتی و اجتماعی  -در حال حاضر پیش نویس پیوست فرهنگی معین های اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت سیاسی راحتی برخوردار باشند و این امر به رقابت توسعه فرهنگی و اقتصادی استان کمک می کند.
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 هد شد.به معین ها ابالغ خوا ، از اتمام و بررسی الزم پساستانداری در دست تدوین است و

 :مصوبات جلسه

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

نظر به اینکه اغلب معین های اقتصادی از روند طوالنی صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی توسط 

استاندار محترم به  حسب تاکید  دستگاههای اجرایی ذیربط استان گالیه دارند لذا مقررشد

جهادکشاورزی -سازمان صنعت معدن وتجارت  از جمله دستگاههای اجرائی صادرکننده مجوز فعالیت

ز فعالیتهای اقتصادی از روند صدور مجو یابالغ شود.ضمن ارائه گزارش و گردشگری، میراث فرهنگی و

 .تسریع نماینددر صدور مجوز ها  معین های اقتصادی  بویژه در حوزه 

ادارات کل صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،  

 میراث فرهنگی و گردشگری و.....

 مهندس آقای  -مسئول پیگیری همکار نهاد  ) 

 (محمدزاده

 مستمر

2 

 رکانا استفاده از اختیارات ااقتصادی در شهرستانهتوسعه با توجه به اینکه هدف از شکل گیری مثلث -

همه  بکارگیری ظرفیت اجتماعی و برای کمک به توسعه اقتصادی وشهرستانها  حاکمیت در استان و

اضالع مثلث اقتصادی در رفع موانع ومشکالت موجود وکمک به معین اقتصادی برای توسعه شهرستان 

از  لذا مقرر شد فرمانداران محترم شهرستانها بصورت مستمر بادعوت وبخشها وروستاها بوده است

معین های توسعه ای برگزار وبرروند  محترم مثلث اقتصادی و ع معین های اقتصادی جلسات اضال

مربوطه بطور  نمایند وصورتجلسات  وکمک به معین اقتصادی نظارت  فع موانع احتمالی ر اجراو

 .مستمر به نهاد مردمی منعکس گردد

 فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه استان  

 (محمدزادهمهندس آقای  )              

 

 

 مستمر

3 

رفع موانع احتمالی مقررگردید معاونت  نظارت براجرای پروژه ها و به منظور انجام هماهنگیهای الزم و

دی بطور مستمر از ننهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه زمانب محترم اقتصادی استانداری و

ضمن بررسی مشکالت مربوطه با استفاده از ظرفیتهای  شهرستانها وپروژه های مربوطه بازدید نموده و

شهرستانی واستانی در خصوص رفع موانع موجود اقدام الزم بعمل اید.بدیهی است فرمانداران محترم 

 مستمر فرمانداران محترم شهرستانها          
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 .در این خصوص بعمل خواهند آوردهماهنگیهای الزم 

4 
گی فرایند اجرای کاروپیشرفت عملیات اجرایی تشهرستانها بصورت هفضرورت دارد فرمانداران محترم 

معین های اقتصادی در قالب ششگام تعریف شده پیگیری نموده وگزارش هفتگی به نهادمردمی ستاد 

 اقتصاد مقاومتی منعکس نمایند.

 مستمر فرمانداران محترم شهرستانها

5 

میزان پیشرفت پروژ  اطالع رسانی از نحوه و دی وهدف ارائه گزارش عملکرد معین های محترم اقتصا با

ها واقدامات صورت گرفته توسط معین ها وحمایت اضالع محترم مثلث اقتصادی مقرر گردید ه 

اجرایی شدن پروژ ه هادر شهرستانها  فرمانداران محترم پیگیری نمایند تاکلیپ مراحل پیشرفت و

مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال گردد تادر هر جلسه به دبیرخانه نهاد  تهیه گرددو مستند سازی و

 شورای اداری یک کلیپ اقدامات معین ها ارائه گردد.

 مستمر فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه استان

6 

اجتماعی بارویکرد  اقتصادی و  به کارافرینی ویژه  توجه کارافرینی وفرهنگ هدف توسعه وترویج  با

معین های اقتصادی اجتماعی مقرر گردید سازوکاراجرائی تعیین چارچوب های اولیه توسط دبیرخانه 

نهاد مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی وشورای گفت وگو تهیه وباستحضار استاندار محترم برسد تا معین 

داشته طالیی  ونقره ای  های اقتصادی براساس پیشرفت کارومیزان اثرگذاری امکان دریافت کارت

تعریف خواهد شد استفاده  ی پیشرفت پروژه ها ها واز مزیتهای این کارت که در قالب شاخص باشند

 .نمایند

 مستمر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی 

7 
برنامه زمانبندی جلسات نهاد مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار محترم مقرر گردید 

 ایانی هر ماه برگزار گردد.چهارشنبه هفته پ
 مستمر  نهاد مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی
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8 
ونیکی مقرر گردید معاونت محترم توسعه مدیریت منابع استانداری خراسان رضوی در خصوص الکتر

معین های اقتصادی و ایجاد نام کاربری اختصاصی برای معین های محترم  نمودن فرآیند ثبت عملکرد

 .( تسریع نمایندBPMSدر سامانه مدیریت فرآیندهای استانی )

روز 29 معاونت توسعه مدیریت منابع استانداری  

9 

شرکت پارت صنعت مهر گستر توس مبنی بر برنامه ایجاد  پیشنهادبررسی مقرر گردید در راستای 

روستا به کمک معین های استان و دستگاه های  699واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در  2999

د یته ای راهبردی متشکل از نهاد مردمی اقتصاطه جهت افراد کم توان روستایی، کماجرایی مربو

 برق استان و مشهد، نماینده یته امداد امام خمینی، شرکت توزیعمقاومتی، سازمان بهزیستی، کم

تشکیل و موضوعات مهمی  ،معاونت اقتصادی استانداریمحترم بانک ها، نماینده  کمیسیون هماهنگی

 چگونگینحوه پرداخت تسهیالت، نحوه پوشش تضامین، مدت تنفس و پرداخت اقساط و  نظیر

یاران و ... به صورت یک فرآیند مشخص تدوین و اقدامات اجرایی همکاری سایر معین ها به کمک ده

 .صورت پذیرد

هاد مردمی اقتصاد مقاومتین  دو هفته 

 

 

 

 

 


