
 

 ضویرستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان 

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان

 

 3000 ساعت شروع:                                             62/05/3131  تاریخ جلسه:                                                   31شماره جلسه:                                               

 41 تعداد اعضا حاضر در جلسه:                    کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 6ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 شرح وظایف گام به گام معین های اقتصادی و اهداف مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی 

  ها   موضوع تفاهم نامه ای منطقه فعالیت هایارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای 

  موانع و مشکالت احتمالی در اجرای پروژه هاطرح 

 اخذ نظرات و پیشنهادات معین های محترم 

 در محل 8ساعت  62/50/89ه مورخ شنبتنظیم و امضاء گردیده است  در روز  اخیراءجلسه نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور تعدادی از  معین های محترم اقتصادی که تفاهمنامه آنها 

 اتاق بازرگانی برگزار گردید. 6ساختمان شماره 

  جود قوانین وبا بیان اهداف کلی اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در استان دلیلی اصلی اجرای این طرح را  لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه

دی می رعدم انطباق قوانین گذشته با شرایط موجود کشور و ... عنوان نمودند و بیان داشتند این مدل، مدلی مشارکتی بر پایه نظریات علمی و کارب مخل کسب و کنار، بروکراسی های سخت اداری،

 . و مستلزم همراهی، همدمی، تالش و فعالیت همه اقشار جامعه، سه قوه و نهادهای انقالب اسالمی استباشد 

  کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسالمی تا اساتید و روسای دانشگاه های مختلف و البته ساز کشور برای متولیان و مسئوالن در بخش های اثرگذار و تصمیماجرایی در جلسات مختلف مدل(

 طیادر شر. باید توجه داشت که حمایت های الزم را به عمل آورندکه هر کدام به نوعی می توانند این الگو را پیاده سازی کرده یا در پیشبرد اهداف آن، ارکان دیگر حاکمیت (ارائه شده است 

این طرح  درو ...  ، کارگزاران دولتیمجلس ندگانیاستان اعم از ائمه جمعه، دستگاه قضا، نما تیاصل است. ارکان حاکم کی یداخلبهره گیری از توان بر  دیمردم و تاک یوانمندسازت موجود جامعه، 

 کمک کند. هاتوسعه مناطق محروم و روستا د بهبتوان یاقتصاد نیمع به عنوانبخش خصوصی  تا رفته انددر کنار یکدیگر قرار گ

 را عهده دار هستند. دوم مداخله  یمال التیو ارائه تسه یادار یها، دستورالعمل ها هیو مقررات، بخش نامه ها، رو نیقوان لیتسه فهینخست دولت ها که وظ ،هستندگروه  3 یمداخله گران اقتصاد

سوم که  گروه و دارند یدر توسعه اقتصاد یگروه نقش مهم نیکرده و انتفاع مدنظرشان است که ا یگذار هیموجود، سرما یها و بسترها تیها با توجه به ظرف کاناز م یکه در برخ یگران انتفاع
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 یاقتصاد نیعو محروم در قالب م ییمناطق روستا یبرخ درکرده اند اما  فعالیت یمکان ها به صورت انتفاع یهستند که در برخ یرانتفاعیغ یاقتصاد نیریخگنجند،  یم یدر مثلث توسعه اقتصاد

  فعالیت می نمایند.به منظور توسعه روستا 

 دو رکن  نیا دستیابی به است، یگر لیتسه زیدر روستاها و مناطق محروم است. بحث دوم ن یراه با آن مواجه شوند، بحث اعتمادساز یممکن است در ابتدا یاقتصاد نیکه فعال یموانع نیمهم تر

 بر باشد. اندشوار و زم ممکن است یاقتصاد نیمع یدر ابتدا برا

 با  ییاهدر قالب تفاهم نامه  دادرا گسترش  ایجاد صندوق های خرد ضابطه مند تیکه بتوان دامنه فعال نیا یشده است، عنوان کرد: برا لیصندوق خرد در سطح استان تشک 055از  شیتاکنون ب

صندوق  ه استدیچنان که مقرر گرد ؛هایجاد شدو تعامالت الزم  یو همکار ه استمورد توجه قرار گرفت با تایید کمیسیون هماهنگی بانک ها ، این موضوعپست بانک و بانک رسالت ،یمل یبانک ها

 .شدبر عهده بانک با نیز ی آناقتصاد -یفن هیو نظارت بر عملکرد و توج یاقتصاد یها نیکرد آن با مع نهیشود و ساز و کار هز جادیدر دل بانک ا یخرد و خانگ یها

  یهماهنگهنوز : متاسفانه در ادامه بیان نمودند  (5، مدیرعامل مجموعه آبی نی سا و معین اقتصادی روستاهای سوقند ، فوشنجان و دربهشت شهرستان نیشابور منطقه )زاده میابراهجناب آقای 

 کیهر  گرید انیقرار داده است، به ب الشعاعرا تحت  یاقتصاد یها نیبا مع یله همکارئمس نیو ا ایجاد نشده است ی با ارکان مجری این طرح در بعضی مناطق استاندولت یدستگاه ها انیالزم م

دارد  لذا ضرورت ی، با توجه به ویژگی های آن، پیش برود.مثلث توسعه اقتصادبعضا مانع از آن می شوند تا طرح  هستند که یداخل نینامه ها و قوان نییآ یدارا یدولت یاز ارگان ها و سازمان ها

 ود.بیشتر خواهد ببه مراتب  ها آن یاقتصاد هیتوجقطعا اینگونه و  برسد جهیبه نت یکوتاه تر یپروژه ها در بازه زمان نمایند تا  جادیا یدولت یدستگاه ها نیالزم را ب یفرمانداران هماهنگ

  مدل  یمثلث توسعه اقتصادبیان نمودند:   (9جناب آقای حسین پور مدیرعامل محترم شرکت کشاورزی و دامپروری طوس داشت و معین اقتصادی بخش شادمهر شهرستان مه والت )منطقه

ال حاضر اخذ در حن مثال نواصدور و تمدید مجوزها بسیار زمانبر است به عبا موانع موجود، انتظار تحقق کامل آن دشوار به نظر می رسد. له توجه کرد که ئمس نیبه ا دیاست اما با یمطلوب اریبس

در  ،باشد اتیمعاف از مال یستیبراساس قانون با یاورزبخش کشهمچنین  دارد. ازیاستعالم ن 50از  شیبه بو احداث چنین واحدی برای نمونه،  برد یسال زمان م کی بیگلخانه قر کیپروانه 

در راستای فعالیت های معین اقتصادی کنلگ زنی  یی، برخوردهای متضادی با فعاالن این بخش دارد و اقدام به مالیات ستانی از بعضی حوزه های زیرمجموعه آن می نماید.که وزارت دارا یصورت

 نفر اشتغالزایی خواهد داشت. 355هکتار در فاز اول می باشد انجام شده است که این پروزه در نهایت  9هکتاری که شامل  02فاز اول احداث گلخانه 
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  ،تحت عنوان  یجلسه ا خصوص وجود بروکراسی های اداری و مشکالت صدور و تمدید مجوزها درکرد:  حیتصر یخراسان رضو یاستاندارمحترم کارشناس مسئول  ،آزمونجناب آقای آزمون

را به  یدولت یدستگاه ها یها یکوتاه یستیبا یاقتصاد یها نیمعو  ردیگبممکن انجام  نزما نیاخذ مجوز در حداقل تر یندهایتا فرآ در استانداری برگزار گردیه است صدور مجوزها  لیتسه

 یمخل کسب و کار را به نهادها نیاصالح قوان رفع و نهیدر زم خود یدستورالعمل ها دیبا نیز یدولت یدستگاه ها پیگیری شود.مسائل  نیمورد به مورد ا ت،یبا جدتا ند، ناعالم ک یاستاندار

  نمایند.ابالغ  خود رمجموعهیز

  نیند. در اه اماه ها قبل آغاز کرد از خودشان را تیاست که فعال یاقتصاد نیمع 0 یدارا شابوریکرد: در حال حاضر نعنوان نیز  شابورین یفرماندارمحترم   ندهینما ،زاده یقاسمسرکار خانم 

. معین ها قرار دهد، در اختیار است ازیرا که در حوزه شهرستان مورد ن یطالعاتا یتا تمام دالزم را دار یآمادگفرمانداری برگزار شده و  یاقتصاد یها نیبا مع یمدت جلسات مستمر و منظم

. کنندگ هماهنشان را با همدیگر برگزار کنند و اقداماتدر آن ها قرار گرفته تا جلسات شان را  نیمع اریدر اخت یفرماندار یاز سو یدفتر برای انجام هماهنگی های بیشتر و تسهیل امور، همچنین

ر گام اول و د اند تاشده  یباال معرف ییو همگرا تیظرف یدارا یروستاها ی،اقتصاد یها نیاساس به مع نیدهند، بر هم شیوستاها را افزار یاقتصاد -یمشارکت اجتماع نیز باید یاقتصاد یها نیمع

 کنند.  دایمناطق ورود پ نیبه ا لوتیبه عنوان پا

  رشد خوب زیرساخت ها و درمنطقه   :عنوان کرد ،این شهرستانجلگه  انیشهرک امام بخش م نیمعو  شابورین نالودیب یو دامپرور یشرکت کشاورز محترم کارشناس ؛یمیمقجناب آقای

تالش ست. ا افتهی شیافزا یمحصول لبن تیفیو ک دیراندمان تولکه در دام های شرکت انجام گرفته،  یبا توجه به اصالح نژاد. طی سال های اخیر اتفاق افتاده استورود دانش به امر پرورش دام 

واحد دام اصالح نژادی یکی از  0555داده شود.این شرکت با واحد تولیدی کسب شده است را به دیگر فعاالن این عرصه انتقال سال درحوزه اصالح نژاد دام  نیچند یکه ط یدانشبر آن است تا 

 بزرگترین واحدهای تولیدی دامی در نیشابور است. 

 ودن با اشاره به زمانبر ب  امل شرکت تعاونی تامین نیاز دامدارن ومعین اقتصادی دهستان های ریوند، مازول و بینالود شهرستان نیشابورعمدیر جناب آقای محمدی عضو محترم هیات مدیره

ازمند پیگیری جدی دارد. همچنین می توان گفت بیان داشتند این موارد از اصلی ترین مشکالت واحدهای تولیدی است که نیماه و همچنین مشکالت در اخذ مجوزها  2 -5تمدید پروانه ها حداق 

 شرکت تعاونی تامین نیاز دامدارادن یکی از بزرگترین شرکت های تعاونی دام در سطح کشور است.
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 :مصوبات جلسه

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 یدمقرر گرد تمدید پروانه ها موضوع نارضایتی معین های محترم اقتصادی از روند صدور مجوز ودر خصوص 

 در صدور مجوزها در درخواست شود تا دستگاههای اجرائی صادرکننده مجوز فعالیت دراستان منعکس وبه 

عالوه بر آن مراتب در  رونوشت برای استاندار محترم ارسال گردد. سرمایه گذاری تسریع گردد و حوزه های

مربوط به وزارت اقتصاد منعکس هیات مقررات زدائی  بخش خصوصی استان و وکوی دولت و شورای گفت

 شود

بیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان وشورای د

 گفت وگوی دولت وبخش خصوصی

 دوهفته

2 

ردید گداری مه والت در خصوص استعالمات مورد نیاز احداث واحدهای تولیدی پیشنهاد نبنابر پیشنهاد فرما

تا سازوکار تایید استعالمات سازمان جهاد و .. از سوی استانداری دیده شود تا همان استعالمات مورد تایید 

 فرمانداری ها نیز باشد و نیاز به گرفتن مجدد تمامی استعالمات نباشد.

 معاون محترم اقتصادی استانداری خراسان رضوی-

 اداره کل جهاد کشاورزی استان-

 روز05

3 
چک لیست مربوط به فعالیت های معین های اقتصادی از  گردید موضوع ثبت اطالعات در سامانه و مقرر

 طریق فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه استان پیگیری شود.

روز05 فرمانداران محترم شهرستانها  
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