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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 ها   ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای منطقه موضوع تفاهم نامه 

 طرح موانع و مشکالت احتمالی در اجرای پروژه ها 

  معین های محترماخذ نظرات و پیشنهادات 

در  11ساعت  90/90/09تنظیم و امضاء گردیده است  در روز یکشنبه مورخ  اخیراءجلسه نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور تعدادی از  معین های محترم اقتصادی که تفاهمنامه آنها 

 اتاق بازرگانی برگزار گردید. 2محل ساختمان شماره 

  نهاد مردمی تا کنون با بیان نمودند: مطالبی گانه  12با اشاره به اقدامات نهاد و جلسات برگزار شده با کلیه معین های مناطق  لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیدر ابتدای جلسه

ا و موانع و مشکالت موجود در اجرای امور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معین اقتصادی جلسه برگزار نموده است و در این جلسات روند پیشرفت فعالیت هی اجرایی معین ه 09بیش از 

ست.  ارزیابی های انجام شده از میزان در راستای انجام وظایف معین های اقتصادی، شش گام تعریف گردیده است که به طور شفاف مراحل اجرای امور توسط معین ها در آن مشخص شده ا

 ه است شدتشکیل  روستائیصندوق تامین مالی خرد 139گانه نشان می دهد تا کنون بالغ بر  12اقتصادی در مناطق پیشرفت فعالیت معین های 

 موانع و  ت، بررسیگیری نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی از اقدامات نهاد را پیگیری کلیه امور مرتبط با معین های اقتصادی، دریافت پیشنهادا ایشان در ادامه با اشاره به ماهیت شکل

 الت موجود، انتقال تجربیات بین معین ها، و ارائه پیشنهادات اجرایی به معین های محترم عنوان نمودند. کمش

  با توجه به سابقه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در بیان نمودند:  جناب آقای صمیمی، رئیس محترم هیات مدیره مجمتع فوالد ترشیز و معین محترم اقتصادی بخش مرکزی کاشمردر ادامه

ر پیش بینی شود. همچنین عنوان شد به منظو استان، جلب اعتماد مردم در روستاها به منظور ایجاد صندوق های خرد سرمایه گذاری مشکل است و باید در این خصوص سازوکار مدیریتی صحیحی

ناطق در کنار تشکیل صندوق های خرد صندوق های خرد سرمایه گذاری، حمایت بخش دولتی به ویژه در خصوص تامین منابع مالی نیز باید وجود اجرای پروژه های اشتغالزایی و توسعه ای در م

 داشته باشد. 
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 ن نمودند: آمایش روستایی ضرورتی بیا و معین محترم اقتصادی بخش مرکزی شهرستان مشهد مشهد یغرب بخش مرکز یهایاریده یشرکت تعاون جناب آقای رجبی مدیرعامل محترم

رح های ع و اصولی طو باید در این خصوص اقدامات جدی و مبتنی بر واقعیت صورت پذیرد. ایشان به عنوان پیشنهاد در حوزه توسعه روستایی وبه منظور بررسی جامغیرقابل انکار می باشد 

ه های متولی همچون سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فرمانداری ها، اداره کل منابع طبیعی و توسعه ای در مناطق گفتند: الزم است تا کارگروهی متشکل از دستگا

ر مجزا وجود دارد با این در هر سازمان به طو آبخیزداری و شرکت آب منطقه ای و .. تکشیل گردد تا موضوعات هر منطقه در این کارگروه به صورت مجزا بررسی شده و بروزکراسی های ادارای

، صندوق صادیمعین اقت شده انامه امضدر تفاهم یدر کنار شرکت تعاون ایشان همچنین بیان نمودند: گردهمایی دستگاه های متولی در کوتاهترین زمان ممکن برای معین های اقتصادی مرتفع گردد.

 09ال و طبق بودجه س نمودهآغاز  یاریروستاها را با کمک ده شیبحث آماشرکت تعاونی دهیاری های به عنوان معین اقتصادی نامه است. به عنوان نفر سوم امضا کننده تفاهم زین ینیکارآفر

  نمایند. استفاده هاتیظرف نیاز ا توانندیم هانیمعسایر  لذااستفاده کنند  انییروستا یهمگان یآنان مکلف هستند سه تا پنج درصد بودجه خود را صرف آموزش ،هایاریده

  و با  ندکرد دیتاک یخرد مردم یهاصندوق سیو تاس زیتجه بر ضرورتدر ادامه  بردسکن، بخش شهرآباد یتوسعه اقتصاد نیمعو نماینده  شعب پست بانکمحترم  ریمد ردل،یشجناب آقای

 یچه افراد یاعتبار تهیاست؟ کم یبه چه صورتمنابع  صیو تخص خواهد بود یها به چه شکلصندوق زیو تجه سیاست که تاس نی: سوال انددر گذشته گفت یمال یهاصندوق یهابیاشاره به آس

 و تقاضا بر این است که این مسائل برای معین های اقتصادی شفاف شوندهستند؟ 

  عه طرح مثلث اقتصادی فرهنگی را یک رویکرد بسیار مثبت و توس محترم شرکت پیشرو صالح و معین اقتصاد مقاومتی دهستان پایین والیت شهرستان کاشمر رعاملیمد ،یصالحجناب آقای

حداقل ممکن رساند چراکه اصلی ترین مشکل موجود  گری در اسستان عنوان کردند و گفتند: در صورت وفاق و همگرایی تمامی بخش ها و ارکان می توان بروکراسی های اداری را کاهش داد و به

 در اجرای پروژه های و طرح های کسب و کار طوالنی بودن اخذ مجوزهاست و اگر این مشکالت حل شود، موفقیت در اجرا خواهد بود.

  اقداماتی آغاز شده است که از ، در راستای اجرای فعالیت های معین اقتصادی، مشهد نیمعو نماینده  مشهد یشرق بخش مرکز یهایاریو ده یشرکت تعاون محترم معاون ،یکبکجناب آقای

ود خ یوصدارد که بخش خص ازین یالیر اردیلیاز دو هزار م شیاعتبار بجمله آن می توان به الف( آغاز سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی توران شرق اشاره نمود که این طرح 

. ب( در خصوص ساماندهی مشاغل شهری نیز پیگیری ها در مورد گرفتن مجوزها در حال انجام است.ج( همچنین شود یاندازکوچک را در آن راه یو صنعت ینفغل صکرده تا مشا یگذار هیرماس
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روستای خور در مشهد نیز در مرحله گرفتن مجوز می راسی در  099هکتاری خین عرب در حال بررسی و در مرحله گرفتن مجوزها است. د( پرورش دام  1ساخت گلخانه صنعتی هیدروپونیک 

 باشد. ایشان همچنین پیشنهاد دادند در حوزه پرورش دام  نیاز به دام اصیل ایرانی به منظور اصالح نژاد وجود دارد.

 به  بیان نمودند: قرارگاه قدرت نرم انقالب اسالمی عتی مشهد )کالت(،قرارگاه قدرت نرم و نماینده محترم معین اقتصادی شهرک صن کارگروه اقتصاد مقاومتیمحترم  جناب آقای زنگنه دبیر

کان مواحدهای تعطیل در شهرک صنعتی به عهده دارد و این حرکتی در مسیر مردمی کردن اقتصاد خواهد بود که با بودجه های دولتی محقق نبوده و ا عنوان معین اقتصادی وظیفه راه اندازی

ه خراسان  رضوی وجود دارد باید بدر استان  باالیی نقدینگی سرمایه گذاری با توجه به اینکه ول باید اعتمادسازی و ایجاد انگیزه نمود و در خصوص ایجاد صندوق هایوجو ندارد. در وهله اتوسعه 

 فکری از دانشگاهیان، بازرگانان و سایر صاحبان فکر تشکیل گردد و از نظراتصورت متمرکز تمهیدات الزم دیده شود. در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی همچنین پیشنهاد می شود تا اتاق 

ا سرمایه گذاری های بزرگی انجام شده است و بنا به مشورتی آن ها بهره برداری شود. همچنین اولویت اول توسعه در مناطق باید ظرفیت های موجود و نیمه تمام و کارگاه های غیرفعال باشد زیر

 این سرمایه ها به صورت راکد باقی مانده اند که باید مجدد احیاء گردند.وجود مشکالتی 

  بیان نمودند: یکی از مشکالت اصلی  (19کشت و صنعت انابد و معین اقتصاد مقاومتی دهستان صحرائی بخش انابد و شهر انابد شهرستان بردسکن ) منطقه جناب آقای هراتی، مدیرعامل محترم

رستان ها هت و باید به عنوان مثال در بخش کشاورزی و همچنین سایر بخش ها کارشناسان به صورت تخصصی آموزش ببینند تا موضوعات به صورت تخصصی در شدر کشور موضوع آموزش اس

امین بازار مواجه نشد تمشکل انباشت محصوالت  با وشود مشخص  یمحصوالت کشاورز شتبردا زانیشود تا م یاندازراه یمحصوالت کشاورز دنبال گردد. همچنین پیشنهاد می شود سامانه ثبت

 ر نمایند.فروش محصوالت نیز از مسائل بسیار مهمی است که باید معین های محترم اقتصادی در خصوص ارتباط موثر بین تولید کننده و خریدار را برقرا

 شده  به بخشی از سئواالت ونکات مطرحکید نقش اصلی معین های اقتصادی به عنوان مسئول توسعه مناطق در ادامه و در پایان جناب آقای لبافی دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با تا

 پاسخ دادند وپس از بحث وتبادل نظر وبیان نظرات اعضاء حاضردر جلسه تصمیمات ذیل اتخاذگردید.
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 :صوبات جلسهم

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

جهت مدیریت امور مرتبط با معین های اقتصادی و پیشبرد اهداف مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی  مقرر گردید

ذیل  یفکر اتاق ،از نظرات تخصصی دانشگاهیان، هیات نمایندگان اتاق و کانون زنان بازرگانبر اساس استفاده 

رگزار ه به صورت مجزا ببا گروه های ذکر شد هم اندیشی تشکیل گردد و جلسات مردمی اقتصاد مقاومتی نهاد

  گردد.

 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 )سرکارخانم سبزواری(

 روز19

2 

پیشنهاد گردید در خصوص ایجاد صندوق های خرد سرمایه گذاری با توجه به ضرورت دیده شدن همه ابعاد 

ایجاد صندوق ها به جای ایجاد صندوق های خرد متعدد و مجزا در روستاها و شهرستان ها، یک بانک یا 

اط این ارتب در و ردانتخاب شود و اجرای امور را به دست گیامرموسسه تخصصی به عنوان متولی و نظارت 

 راهکارها ارائه شود. و ها برگزار نشستی یاکمیسیون هماهنگی بانک

 دبرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 وکمیسیون هماهنگی بانکها

 یک هفته

3 

مقرر گردید به منظور بررسی سامانه جمع آوری منایع خرد و استفاده از ظرفیت های موجود در قالب شرکت 

با نماینده محترم قرارگاه قدرت نرم انقالب اسالمی جناب آقای دکتر زنگنه برگزار های سهامی جلسه ای 

 صورت تایید اولیه درجلسه سوم نهاد مردمی که در اواخر تیرماه تشکیل خواهد شدارائه گردد. در و گردد

 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 

 یک هفته

4 
های کسب وکار  طرح توسعه بخشی وآمایش و هریک از معین های محترم با مطالعه اسناد مقررگردید

ارائه نمایند.های ششگانه  رکوتاهترین زمان فرآیند اجرای عملیاتی اجرایی درقالب گامد  

 کوتاهترین زمان معین ها
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5 

ید فرمانداران محترم باتوجه به ضرورت تسریع دراجرای عملیات توسعه ای معین های محترم مقررگرد

بسترهای الزم برای اعتماد  حضور معین های محترم را برگزار و جلسات اضالع محترم مثلث اقتصادی با

تسهیل گری وشکل گیری صندوق های خردرافراهم نمایند.  سازی و  

 مستمر فرمانداران

 

 

 

 

 


