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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 

معین با حضور استان خراسان رضوی شهرستان های جوین و داورزن  6منطقه  معین های محترم اقتصادی 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 00:00ساعت  8/07/88ه مورخ شنبیکدر روز شهرستان هاهای این 

  سه تفاهم نامه جدید هم به این تعداد طی  بیان نمودندمعین اقتصادی  87تفاهم نامه با  39بیش از  به با اشاره استان لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه

دی تا اجرایی شود و به نتیجه برسد، می توان به صراحت عنوان کرد که استان به لحاظ رویکردهای توسعه ای، به مدد معین های اقتصا همنامه هاکه اگر مجموع تفاروزهای آتی اضافه خواهد شد 

به لحاظ توجیه اقتصادی، فنی و مالی ارزیابی کنند  و طرح های پیشنهادی خود را که پروژه ها  می باشددرصد تحت پوشش قرار می گیرد. در مجموع درخواست ما از معین های اقتصادی این  37

 در گام نخست تحقیقات و پژوهش های الزم پیرامون کارآمدی آن ها انجام بگیرد. و به این منظور باید ی بنگاه اقدام نمایندتا بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به پایدار

  بانک ها و نیز شامل بخش دولتی  کهدرصدشان به بخش دولتی مربوط می شوند،  8درصد معین های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی هستند و کم تر از  39تقریبا

که بر پایه مطالعات انجام شده در  ر روستا دارای کارت هدف است، لذا نیازی به آمایش سرزمین توسط معین های اقتصادی نیست، به بیان دیگر براساس این کارته موسسات دولتی هستند.

 یابد. و بنگاه های اقتصادی در آن روستا به نتیجه مطلوب دست میفعالیت هایی چه  و اینکه، هدف هر روستا مشخص است روستا می باشد

 و طی یک بازه  و آن روستاها را در تمامی شاخص های اقتصادی انتخاب نمایندرا به عنوان روستای هدف  یک یا چند روستا از روستاهای تحت پوشش خوددر گام نخست باید  ین های اقتصادیمع

حداقل یک روستا را صرفنظر از تعداد خانوار آن در تمامی شاخص های اقتصادی تا پایان سال  می روداز هر معین اقتصادی انتظار  به توسعه برسانند. زمانی مشخص به عنوان مثال تا پایان سال

 توسعه دهد.

  :ط به عملیاتی کردن این در مدل توسعه مثلث اقتصادی کار از روستا آغاز می شود و عمده پروژه ها در این حوزه خرد به شمار می آیند و بخشی از تسهیالت نیز مربوایشان در ادامه بیان نمودند

تواند از اعتباری که دارد، تامین نماید که مجموعه این مبالغ می تواند پروژه ها توسط دستگاه های اجرایی و حمایتی نظیر کمیته امداد اعطا می شود، بخشی از سرمایه را نیز معین اقتصادی می 
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 توسعه ای را به دنبال داشته باشد.حرکت 

 در ادامه در ارائه گزارش خود به عنوان معین  شهرستان های جوین و خوشاب 6شرکت سرمایه گذاری پارسیان و نماینده معین اقتصادی منطقه  محترم ، مشاورجناب آقای جدی کار

واحد خصوصی برون سپاری شده و این بخش ها فعالیت از ابتدای سال  7شغل است در قالب  061: بخشی از ماموریت های واحد اجرایی مجتمع فوالد سبزوار که مشتمل برندعنوان کرداقتصادی 

میلیون یورو  061توسعه فعالیت های خود، طی هفته های اخیر مجوزهای الزم را از شورای اقتصاد اخذ کرده و برای این منظور میزان  مجتمع فوالد سبزوار به منظورگردیده است. جاری آغاز 

ون ریال سرمایه گذاری نیاز است، میلی 001میلیارد و  903طرح جدید هستند و به  81طرح احصاء شده است که از این میان تقریبا  80در شهرستان جوین نیز  سرمایه گذاری را مدنظر دارد.

 .می باشدنفر  963 طرح، 80ی این که پیش بینی اشتغالزای مشارکت مردمی فعال اعالم شده استمیلیارد ریال  66همچنین در این بخش 

 پتانسیل ها بالقوه این شهرستان، دستگاه های دولتی باید به کمک مردم  ، قطعا سرمایه خود را در پروژه های نو به کار خواهند گرفت. حال با توجه به ظرفیت ها وسرمایه داران شهرستان جوین

 درصدی استقبال نخواهند کرد. 07طرح ها و پروژه های اقتصادی از تسهیالت  نمودنبرای عملیاتی و بالطبع  ، متقاضی دریافت تسهیالت هستندبشتابند، چرا که اکثر سرمایه گذاران دارای طرح

  :صندوق ها   و در توافق با بسیج سازندگی سپاه، صورت متمرکز تا به تفاهم نامه های منعقد شده استدر خصوص صندوق های خرد خانگی نیز با معین های شهرستان وی در ادامه بیان نمود

 تحت پوشش معین اقتصادی شرکت سرمایه گذاری پارسیان می باشد.روستا  01که  روستای جوین این اقدام انجام گرفته است. 99روستا از  01در تا کنون که  گرددایجاد 

  میلیون ریال میباشد. 611میلیارد و  090میلیارد ریال و و مشارکت مردم به میزان  693طرح جدید با مبلغ سرمایه گذاری  3طرح شناسایی گردیده است که  09در حوزه شهرستان خوشاب نیز 

با توجه به اینکه بیشتر طرح های معین اقتصادی در شهرستان درصد( مشارکت مردم دارد.  66میلیارد ریال ) 930میلیارد ریال که میزان  686کل به مبلغ  طرح نیمه تمام با سرمایه گذاری 9 

 ماهه اجرایی خواهد شد.  7-6ین طرح ها طی بازه زمانی های جوین و خوشاب با توجه به ظرفیت های منطقه در حوزه کشاورزی و دامداری می باشد می توان گفت در صورت ارائه تسهیالت الزم ا

  تفاهم نامه با استاندار  8با اشاره به اینکه پروژه های نیمه تمام کالن یکی از مشکالت شهرستان جوین است، عنوان کرد: تاکنون  فرمانداری شهرستان جوینمحترم علی برغمدی، معاون در ادامه

نیازمند به که خوشبختانه برخی از مشکالت در سطح شهرستان قابل حل و فصل هستند اما برخی می باشدپیگیر مصوبات جلسات برگزار شده فرمانداری  خراسان رضوی به امضا رسیده است و

پروژه مختلف، تسهیالت و مجوزاتشان را تا  8ن ، اشتغال و رونق تولید را در سطح شهرستان به ارمغان خواهد آورد، تاکنوفرهنگی قطعا مدل مثلث توسعه اقتصادیپیگیری های استانی دارد. 

به دلیل عدم  )شرکت جمکو( یکی از معین های اقتصادی شهرستان رفع شده است.محترم  حدودی دریافت کرده اند و موانع کسب و کار پیش روی برخی از این پروژه ها با دستور استاندار 

 گردید.میان سایر معین های اقتصادی تقسیم ، ناساس روستاهای تحت پوشش این معیو بر این  حذففعالیت 

 به فرآیند  شرکت پسته کاران طالی خندانانجام دهند. به طور مثال، در حوزه تخصصی فعالیت خودشان های خرد توانسته اند اقدامات موثری را برخی از معین های اقتصادی با استفاده از سرمایه
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که طرح با مشارکت تمامی پسته کاران منطقه اجرایی خواهد شد و اجرای این طرح مشکل اصلی این منطقه که خام فروشی پسته می  استورود پیدا کرده  )پسته( بسته بندی محصوالت خشکبار

طرح را مدنظر قرار دادند،  097عد آموزش و توانمندسازی صندوق خرد خانگی آغاز به کار کرده اند، افزود: معین های اقتصادی در بُ 00ی با اشاره به اینکه تاکنون باشد را مرتفع خواهد نمود. و

 شغل طی بازه زمانی یک ساله ایجاد شود. 690در حال حاضر تعدادی از این طرح ها با کمک مردم آغاز شده است و پیش بینی می شود که از این محل 

 روستا  8با اشاره به اینکه در حال حاضر  (6روستاهای جمال آباد، برغمد و ... شهرستان جوین )منطقه  ومتیو معین اقتصاد مقا موسسات بنی هاشم برغمدمحترم اصغرنیا، نماینده  جناب آقای

ی داشته روستای دلک آباد، بید و برغمد بیشترین همکاری را با معین اقتصاد 9که تا کنون  آغاز شده است، در همه روستاهای تحت پوشش معینداری بحث نوغان است بیان نمود: تحت پوشش 

عال که بتوان با همکاری سایر معین های اقتصادی به صورت مستقل مجموعه تعاونی را در این حوزه و به شکلی خاص برای شهرستان جوین ایجاد و ف دآن میروداری امید در بحث نوغان اند. 

 .نمود

  ،در تمامی شاخص های اقتصادی به توسعه دست پیدا کنند؛ به )بید، برغمد و دلک آباد( ی شهرستان جوین روستا 9معین اقتصادی شهرستان جوین تصریح کرد: تا پایان سال جاری امید می رود

کتاری ه 9در بحث تولید قطعات فوالد نیط در فضای  بیان دیگر این روستاها تا پایان سال نرخ بیکاری صفر، افزایش نرخ مشارکت مطلوب، سرانه های درآمدی قابل قبول را تجربه خواهند کرد.

 0پروژه در حوزه فوالد و  96ت. به طوری کلی در ضهرک صنعتی که با سرمایه گذاری صندوق و با مشارکت مردمی آغاز فعالیت نموده است اولین قطعه تولیدی از خط مونتاژ کارگاه گذشته اس

 نفر تا کنون بوده است. 97یجاد شده از این طرح ها پروژه  در حوزه بسته بندی و نوغانداری در برنامه های معین اقتصادی است که اشغال فعلی ا

  شرکت ساالر دشت چند شرکت نمودندعنوان  ( در ادامه6جوین و معین اقتصاد مقاومتی روستاهای کالته شهیدان و ...  شهرستان جوین )منطقه  ساالری، مدیر کارخانه ساالر دشتجناب آقای :

و  آرد، فوالد یاران باالدشت، ترمینال پسته، خشک کردن تخمه ژاپنی دارد که هر یک از مجموعه ها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار هستندزیرمجموعه اعم از مجموعه های خوراک دام، 

هزار و در حوزه پروش ماهی قزل  01جوین با ظرفیت عالوه بر این در حوزه پرورش بوقلمون به عنوان تنها مرکز پرورش بوقلمون  تمامی آن ها پس از امضای تفاهم نامه به مرحله اجرا رسیده اند.

هکتار در  61که از این میان  می باشدهکتار پسته کشت شده  061 همچنین این شرکت دارای می باشد.هزار قطعه در شهرستان خوشاب، سبزوار، جوین، داورزن در حال فعالیت  71آال با ظرفیت 

 ضه خواهند شد.حال برداشت بوده و پس از فرآوری به بازار عر

 که مشکالت آن مرتفع گردد آغاز به فعالیت خواهد نمود و در مجموع در صورت اجرایی شدن طرح های منطقه تحت درصد در صورتی 36پیشرفت فیزیکی  همچنین صنعت فوالد ساالردشت با

الت از کارگاه با تضین خرید محصو 0ا کنون کارگاه قالیبافی غیرفعال شناسایی گردید که ت 00ی نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد. همچنین در راستای فعالیت های معین اقتصاد 069پوشش معین 

 وسفند داشتی با تضمین تامین حوراک دام توسط معین و حمایت از پرورش دام توسط معین کارهای اجرایی و زیربنایی انجام شده است.است. عالوه بر آن در حوزه پرورش گسوی معین فعال شده 
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  درصدی برای معین اقتصادی کارایی الزم را  07الی  06: تسهیالت نمودعنوان  جوینشهرستان ناحیه مقاومت بسیج جوین و نماینده معین اقتصادی  محترم  حکم آبادی، نمایندهجناب آقای

ماهست فعالیت صندوق ایجاد شده است، در واقع  8از امضای تفاهم نامه تاکنون  پس ت:توسط بسیج سازندگی ایجاد شده است گفصندوق در سطح شهرستان ایجاد  00ندارد، وی با اشاره به اینکه 

 و این اقدام با ارزیابی تمامی جوانب آن انجام می گیرد. شدهاز دو سال و نیم پیش آغاز  می باشد که اینکار ایجاد صندوق های خرد خانگیبسیج سازندگی سپاه در منطقه 

  توسط خود مردم به  فقره وام( 79) هزار تومان وام های صفر درصد 611میلیون و  016تومان تاکنون است که مبلغ  69هزار و  93میلیون و  019خرد روستایی، صندوق  00نقدینگی حاصل از

نفر جهت کاشت  9نفر جهت خیاطی،  8رامیه، حکم آباد و نقاب، نفر اشتغالزایی در روستاهای به 06کارگاه تولید پوشاک با  9به عنوان مثال وام های اعطایی تا کنون به  مردم اعطا شده است، 

 به بیان دیگر بحث توانمندسازی مردم مدنظر بوده است لذا کار توسط خود مردم و برای خود مردم انجام گرفته است.زعفران، و سایر وام ها معیشتی بوده است و 

 افزود: چند معین استروستا در بخش مرکزی داورزن را تحت پوشش  6نیز با بیان اینکه تعداد  معین اقتصادی شهرستان داورزنآروین نیا، نماینده شرکت مزارع نوین ایرانیان و  جناب آقای ،

ی، جهاد کشاورزی و فرمانداری مابین بانک کشاورز پروژه در دست اقدام است که از جمله این طرح ها می توان به احداث گلخانه و پرورش سبزیجات اشاره کرد. در همین راستا با تفاهمی که فی

 61طرح کشت صیفی جات و سبزیجات به مساحت اگر لذا  با تسهیالت بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه شرکت به نتیجه برسد. ها بخش داورزن صورت گرفته، مقرر شده است تا این پروژه

پروژه گاوداری شیری نیز از همچنین  ورت مستقیم و تعداد زیادی به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد.نفر به ص 91میلیارد تومان محقق شود  00با سرمایه گذاری  هزار مترمربع

نفر  6با  0979ال از دیگر برنامه های معین ارتقاء کیفیت کارگاه تولیدی بلوک زنی در منطقه است که از س میلیارد تومانی نیاز دارد. 67دیگر پروژه های در دست اقدام است که به تسهیالت 

 اشتغال در حال فعالیت بوده است. روستاهای هدف معین تا پایان سال مزینان، کالت، بیزه و سرخدر عنوان شدند.

  امی بود که برای توسعه این روستاها روستا دارد، عنوان کرد: نهاد توسعه روستا نخستین گ 08با اشاره به اینکه بخش مرکزی داورزن  صالح آبادی، بخشدار مرکزی داورزندر ادامه سرکار خانم

داشته باشد.وی افزود: برای صندوق های خرد خانگی با دهیاران روستاها  و یک معین )شعار هر روستا یک معین( ، چرا که ما معتقدیم هر روستا باید یک کارگروه اقتصاد مقاومتیه شدبرداشت

ی های الزم صورت گرفته است، لذا ما در صدد هستیم تا صندوق های خرد خانگی را با نظارت صندوق کارآفرینی امید تشکیل دهیم جلساتی برگزار شده است و با صندوق کارآفرینی امید رایزن

 که این مهم با استقبال مردم مواجه شده است.

 ز حمایت دستگاه های اجرایی نیز برخوردار باشد. این کمیته اجرایی بیشتر بر توسعه صالح آبادی ادامه داد: کمیته اجرایی توسعه روستایی نیز شکل گرفته تا به کمک معین های اقتصادی بشتابد و ا

در واقع از این وام ها با هدف مشخص اشتغالزایی، با نظارت  می شود واز ظرفیت وام هایی که به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اعطا می شود، استفاده  بخش کشاورزی هر روستا تمرکز دارد.

 دهیاران روستاها باید نیازسنجی و مهارت سنجی روستاها را انجام می دهند و در این حوزه به معین اقتصادی کمک می کنند. خواهیم گرفت.دستگاه های اجرایی و با کمک معین اقتصادی بهره 



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان
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  عنوان کرد: در شهرستان داروزن با درایت و تدبیر فرماندار شهرستان، ساختار سازی، برنامه  شورای اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال شهرستان داورزن علیرضا نادری نسب، دبیردر پایان

زی و میراث فرهنگی در زمینه تعریف و اجرای طرح و پروژه اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی نظیر جهاد کشاور ایشان بامحوری و مشارکت دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

 شهرستان نیز در بحث تشکیل صندوق های خرد محلی شروع به فعالیت کرده اند. گیاحیه مقاومت بسیج و بسیج سازندهای سرمایه گذاری ورود بسیار خوبی پیدا کرده اند، افزود: ن

  کمیته های توسعه روستا با محوریت بخشدار  گفتمعین جدید برای روستاها تاکنون شناسایی و پیشنهاد شده است،  9دبیر شورای اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال شهرستان داورزن با بیان اینکه

معین های  شکیل است تا طرح پروژه های عملیاتی در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.و مشارکت دستگاه های اجرایی، نخبگان، معتمدین و افراد تاثیرگذار در هر روستا در حال ت

تعریف  برای هر کدام از گام های نمونه، اقدام اجرایی موجود ظرفیت های قابل توجهی دارند اما با این حال نیاز به فعالیت بیشتری است. به بیان واضح تر هر یک از معین های اقتصادی می بایست

 دکرده و آن را عملیاتی کنن

 

 مصوبات جلسه:

یمهلت پیگیر مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف  

0 

شرکت مزارع نوین ایرانیان و معین اقتصاد مقاومتی بخش مرکزی  مقرر گردید 

و نیز روستاهایی که تاپایان سال  روستاهای هدف خود ( 6شهرستان داورزن )منطقه 

 را به دبیرخانه نهاد مردمی اعالم نمایدجاری به اتمام می رساند 

شرکت مزارع نوین ایرانیان با نظارت 

 بخشداری و فرمانداری

ظرف یک 

 هفته

2 

قرر گردید طرح ها و پروژه های مضمن تشکر  و قدردانی از اقدامات صورت گرفته 

سرمایه گذاری پارسیان پس از طرح در کارگروه تامین مالی اء شده توسط شرکت احص

شهرستان و بررسی موضوع در صورت عدم حل مشکالت طرح به نهاد مردمی اعالم تا در 

 کارگروه تامین مالی استان مورد بررسی قرار گیرد.

اقتصادی های  معین  

 فرمانداری شهرستان جوین و خوشاب

 کارگروه تامین مالی شهرستان

 ده روز
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0 

 

معین شهرستان  5مقرر گردید از سوی فرمانداری محترم شهرستان جوین در خصوص 

پیگیری های الزم در جهت ثبت اطالعات طرح ها و پروژ های معین های اقتصادی انجام 

 پذیرد و گزارشات به نهاد منعکس گردد

 فرمانداری شهرستان جوین

مرهله اول: 

ظرف یک 

 هفته و سپس

به طور 

 مستمر
 

 


