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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 ارائه آخرین گزارش وضعیت اجرای طرحها و پروژه های توسعه ای منطقه ای در راستای اجرای اقدامات معین های محترم اقتصادی 

  پروژه های در دست اقدام معین های اقتصادیبررسی موانع و مشکالت احتمالی طرحها و 

 اخذ نظرات و پیشنهادات معین های محترم 

ه شنبدر روز معین های این مناطق با حضور استان خراسان رضوی  7و  3معین های محترم اقتصادی مناطق  اجرای طرح ها و پروژه های بررسی مسائل و مشکالت و ارائه آخرین گزارش وضعیتجلسه 

 برگزار گردید. ،صنایع،معادن و کشاورزی استاناتاق بازرگانی 2در محل ساختمان شماره  صبح 09:39ساعت  90/90/09مورخ 

  محترم های  استان هدف از برگزاری دور دوم این نشست ها را بررسی و رفع موانع و مشکالت فراروی معین لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه

های شش گانه ارائه  تفاهم نامه با معین های محترم اقتصادی فرهنگی به امضا رسیده است و طی بررسی های بعمل آمده و در قالب گام 97اقتصادی استان عنوان کردند و بیان داشتند تاکنون 

رصد معین ها تاکنون راهکاری جهت انجام امور توسعه ای منطقه تحت پوشش خود ارائه نداده و د 2درصد در گامهای سوم تا پنجم و  22درصد معین های محترم در گام اول و دوم و  73شده 

بر اساس گزارشات . درصد معین ها دولتی می باشند0درصد عمومی غیردولتی و 00درصد معین ها غیردولتی،  99ماهیت فعالیت بیش از  ،نیازمند بررسی و بازنگری در وضعیت معین می باشند

شهرستان همکاری، تعامل و هماهنگی الزم را با معین های هر آن فرماندار مادامی که اضالع مثلث اقتصادی و در رأس  باید گفت:نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان  واصله به

 شته است. محترم داشته باشند پیشرفت قابل قبولی در راستای اجرای اهداف طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی دا

  به استفاده از تسهیلگران منطقه ای، ایجاد کسب و کار های روستایی رصد فعالیت معین های محترم اقتصادی فرهنگی استان تاکنون نشان دهنده انجام اقدامات چشمگیری بوده است که می توان

اقدامات الزم در راستای احیا و استفاده حداکثری از توان واحد تولیدی، ارائه تسهیالت کارآفرینی و اشتغالزایی با در قالب سبد خانوار روستایی، شناسایی واحدهای نیمه تعطیل و غیرفعال مناطق و 

ون معین های محترم به از اقدامات دیگر که تاکن تضامین کارت یارانه ای خانوار، بهره گیری از ظرفیت گردش حساب معین های محترم در نزد بانکها جهت اعطای تسهیالت اشتغالزایی و بسیاری

 مرحله انجام رسانده اند.

  استان خراسان رضوی با دارا بودن بیش از : بیان نمودند با ارئه گزارشی در ادامه (3منطقه ) شهرک صنعتی مشهد)کالت(و معین اقتصادی  قرارگاه قدرت نرم انقالب اسالمی، زنگنهجناب آقای
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بایستی مالحظات الزم در انجام پذیرد.  که شرط اول و الزم است، مان سرمایه بصورت روزانه را دارد لیکن باید در این خصوص اعتماد سازیمیلیارد تو 4میلیون نفر جمعیت امکان جذب  2

جاد واحدهای صنعتی و بزرگ با اشتغالزایی مت ایو یا باید به س و دامپروری به عقب برگشت نباید در حوزه دام داشتیبه عنوان مثال خصوص ایجاد اشتغال در شهرستانها صورت پذیرد بطوریکه 

 و یا در حوزه تولید پوشاک بایستی مخاطرات الزم در این خصوص توسط معین ها در نظر گرفته شود. پایدار رفت

  ر نظر گرفتن طرح توجیه اقتصادی با بهره گیری جهت نیل به توسعه پایدار بایستی صنایع کوچک و متوسط تقویت گردد، قرارگاه قدرت نرم انقالب اسالمی بر اساس یک مدل استارت آپی و با د

مورد بررسی قرا رگررفته و بنگاه اقتصادی کارخانه  209ها گام برداشته است. در این خصوص از نمونه های خارجی آن با ارزیابی صورت گرفته از واحدهای نیمه تعطیل در جهت احیای این واحد

 ار واحدهای نیمهکارخانه به مرحله تفاهم نامه رسیده است. بایستی کارآفرینان و صادرکنندگان و دست اندرکاران کارخانه ها و واحدهای تولیدی موفق در کن 2 ،کارخانه تعطیل 29است و از بین 

معرفی آن به کسانی که میتوانند به نوعی این خالء و فعال برای احیا قرار گیرند. قرارگاه قدرت نرم انقالب اسالمی اقدام به تهیه سایت و اپلیکیشن الزم جهت ارائه ظرفیتهای خالی صنعتی و 

 ظرفیتها را پر نمایند اقدام می نماید.

  سرفصل را در نظر گرفته  3شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی  ها، در خصوص فعالیتبیان نمودند:   (3)منطقه  شهر مشهدادی و معین اقتصشهرداری مشهد  قناویزچی،جناب آقای

پروژه 009 در فاز اولاد شناسایی شده است که از این تعد در حوزه های )بین بخشی، سرمایه گذاری و بخش خصوصی(پروژه  0099آموزش و ترویج و تاکنون -3پیگیری -2برنامه ریزی-0: ستا

نفر و با  00799با پیش بینی اشتغالزایی تفاهم نامه  49و  میته برنامه ریزی شهری رسیده است نفر به تایید ک 72279هزار میلیاردتومان و پیش بینی اشتغالزایی 99با میزان سرمایه گذاری تقریبی 

به امضا رسیده است. در کنار این  میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری دارد( 099هزار و  3میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و  399هزار و  0هزار میلیارد تومان ) 39مبلغ سرمایه گذاری 

پروژه  0پروژه مشارکتی،  4پروژه خصوصی  00رسیده  تفاهم نامه به امضا 49تفاهم نامه ها، شهرداری تفاهم نامه هایی با دستگاههای اجرایی به منظور هم افزایی بیشتر نیز به امضا رسانده است. از 

 پروژه مشارکتی می باشد.  00بین بخشی و 

  بیان داشت: اتاق اصناف بعنوان معین اقتصادی بخش رضویه در شرق مشهد بعنوان نقطه ای  (7اتاق اصناف مشهد و معین اقتصادی بخش رضویه شهرستان مشهد)منطقه  ،مشرفیجناب آقای

های اجرایی ذیربط برگزار گردیده است و  اشتغال در این منطقه با مدیران و دستگاه صنفی صنعتی مشغول فعالیت می باشد، جلسات متعددی در خصوص راه اندازی و ایجاد شهرککم برخوردار 

تا  و در مجموع جهت اجرای این پروژه نموده اندم آمادگی و تقاضای زمین اتحادیه های مختلفی همچون تولیدکنندگان پوشاک، پالستیک، درود گران، صنایع دستی و... جهت انجام این امر اعال
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ن از طریق اممیلیارد تو 029د گردید و تاکنون شغل ایجاد خواه 092299 صنفی . با توجه به پیش بینی های انجام شده در صورت راه اندازی شهرکوجود داردهکتار تقاضای زمین  240 کنون 

 انجام شده است.اصناف تأمین سرمایه 

  تفاهم نامه با رقم  42تاکنون ایران خودرو خراسان بعنوان معین اقتصادی عنوان کرد: نیز  (7جناب آقای حسینی، ایران خودرو خراسان و معین اقتصادی بخش احمدآباد شهرستان مشهد )منطقه

درصد پروژه ها در گیر مسائلی جز  39 -بایستی در خصوص کار و اشتغال فرهنگ سازی الزم صورت پذیرد شغل را داریم. 0003میلیارد ریال به امضا رسانده است و پیش بینی  0047ریالی 

ین شغل را دارد و می تواند بخش عمده ای از نیاز داخلی را تأم 099تسهیالت می باشند که بایستی مشکالتشان در این خصوص حل شود. بعنوان مثال کارگاه تولید پله برقی که ظرفیت ایجاد 

تولیدات امری ضروری می باشد که الزم است نماید با بخشی از توان و ظرفیت خود مشغول فعالیت می باشد و درگیر بروکراسی اداری گردیده است. بازاریابی محصوالت و محلی جهت ارائه 

لباس کار مصرفی ایران خودرو  2999ن احیا تعاونی بانوان می باشد که در این خصوص از اقدامات ایران خودرو خراسا ین خصوص ورود پیدا کند. یکی دیگرشهرداری و آستان قدس رضوی در ا

 نفری بانوان منطقه را در این خصوص در پی داشته است.  099جهت تولید به این تعاونی سپرده شده است که اشتغال 

 بعضاً معین های محترم اقتصادی توسط دستگاههای   :عنوان کرد ،(3هرستان مشهد)منطقه جناب آقای بادیانی، شرکت تعاونی دهیاری های شرق مشهد و معین اقتصادی بخش مرکزی ش

مرکزی این شهرستان ضمن احداث مرکز  اجرایی به رسمیت شناخته نمیشوند و درگیر بروکراسی پیچیده اداری می شوند. شرکت تعاونی دهیاری های شرق مشهد بعنوان معین اقتصادی بخش

درصد 09میلیارد تومان به امضا رسانده است، هماهنگی الزم با استانداری در خصوص برگزاری جلسه ای جهت برخورداری از  499تفاهم نامه با اعتباری بالغ بر  23تاکنون  توانمندسازی بانوان 

 اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده دهیاری ها در راستای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی به انجام رسیده است. 

 درصد پروژه های حوزه فناوری اطالعات در شهرستان مشهد انجام می شود، پروژه 49بیان داشت:   نظام صنفی رایانه ای استان و معین اقتصادی هوشمند سازی استان پورعلی و هاشمی، انقایآ

خورشید، رادار فراتک به انجام رسیده است و توانسته اشتغالزایی خوبی به همراه داشته باشد ، گردشگران شهر e-bonمختلفی در قالب وب سایت و اپلیکیشن همچون گرین وب، همراه دکتر،  یها

 .ی تحت عنوان سامانه انتقال دانش راه اندازی گردد. در راستای تعامل و هم افزایی معین های محترم اقتصادی پیشنهاد می گردد با بهره گیری از ظرفیت موجود نظام صنفی رایانه ای سامانه ا

  9روستا طرح آمایش سرزمین را شروع نموده ایم و  03بیان داشت: در ( 3دهیاری های غرب مشهد و معین اقتصادی بخش مرکزی شهرستان مشهد)منطقه جناب آقای رجبی، شرکت تعاونی 

گزار گردیده است، دو برند برای مشاغل خرد به ثبت رسانده شده است، مشکل نشست تخصصی با دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی روستایی بر 00صندوق خرد نیز ایجاد گردیده است، تاکنون 
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طرح ثبت شده در سامانه کارا و احصاء مسائل و مشکالت مربوط به دریافت  29اصلی پس از اجرای طرحها در خصوص بازاریابی و فروش محصوالت می باشد، با بررسی صورت گرفته از 

 ه است.شناسایی گردید نفر 039طرح و پروژه اقتصادی با پیش بینی اشتغالزایی  30همچنین  د ارائه گردیده است.تسهیالت، مراتب به فرمانداری مشه

 لوت بیان داشت: با توجه به زیرساختهای موجود در شهرستان فریمان عمده فعالیت شرکت ف( 7شرکت فلوت شیشه کاویان معین اقتصادی شهرستان فریمان )منطقه  عبداللهی،خانم سرکار

پرونده از سوی فرمانداری شهرستان جهت  44، شیشه کاویان معطوف به بخش صنعتی می باشد ضمن اینکه در حوزه های گردشگری، خدماتی، کشاورزی و دامپروری نیز ورود پیدا کرده ایم

جلسه در کمیسیون تلفیقی دادگستری و معین  9بازدید و  07جلسه هماهنگی  22پرونده به انجام رسیده است، تاکنون  00بررسی به شرکت ارجاع گردیده است، و اقدامات الزم در خصوص 

 شغل مستقیم را ایجاد نماید. 2202میلیارد تومان می باشد که پیش بینی می شود  0399پرونده ارجاعی  44اقتصادی شهرستان در این خصوص داشته ایم، رقم اعتباری 

 صوبات جلسه:م

پیگیریمسئول  مصوبات جلسه ردیف  مهلت پیگیری 

1 

مقرر گردید معین های محترم اقتصادی موانع و مشکالت خود را به ویژه در حوزه های صدور مجوزها، بیمه 

و تامین اجتماعی ، مالیات و ... به دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی منعکس یا جهت پیگیری در دستور 

 کار جلسات با دستگاه های دولتی قرار گیرد

 به طور مستمر دبیرخانه نهاد مردمی

2 

 

3 

 

با توجه به اهمیت رصد میزان پیشرفت طرح ها و پروژه های اجرایی توسط معین های اقتصادی؛ ضرورت 

 بت پروژه ها اقدام نمایندالعات طرح و پروژه ها در سامانه ثدارد تمامی معین های محترم نسبت به ثبت اط

و با توجه به اعالم آمادگی نظام صنفی رایانه ای استان و معین محترم اقتصادی هوشمند سازی برای ایجاد 

مقرر گردید چارچوب وچگونگی فعال سازی سامانه انتقال دانش و قابلیت های آن توسط  فعال سازی سامانه 

 ددر کوتاه ترین زمان ممکن به نهاد منعکس گرد معین محترم مورد بررسی  و

  معین های اقتصادی

 

 معین محترم اقتصادی هوشمند سازی 

 به طور مستمر

 
 


