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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 شرح مدل مثلث توسعه اقتصادی ،وظایف گام به گام معین های اقتصادی ومعرفی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی واقدامات اجرائی 

  هاطرح موانع و مشکالت احتمالی در اجرای پروژه 

  اخذ نظرات و پیشنهادات معین های محترم 

  حوزه  مسائل و مشکالت معین های محترم اقتصادیمعرفی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی واقدامات اجرائی ، شرح مدل مثلث توسعه اقتصادی ،وظایف گام به گام معین های اقتصادی و بررسی جلسه

برگزار  معادن و کشاورزی استان صنایع، ،اتاق بازرگانی 2در محل ساختمان شماره  صبح 89:39ساعت  81/90/01مورخ دوشنبه در روزمعین های این مناطق با حضور استان خراسان رضوی تعاون 

 گردید.

  د، ن توسعه روستا در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی اظهار کرضمن تشکر از معین های جدید جهت دنبال کرد استانلبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی جناب آقای در ابتدای جلسه 

کند، در واقع برخی از موانع کسب و کار با توجه به خوشبختانه در سطح استان میان ارکان حاکمیتی وحدتی به وجود آمده که همین امر می تواند موانع موجود بر سر راه کسب و کارها را برطرف 

در مدل مثلث  اشت، لذااقتصادی قابل حل و فصل است. آنچه که مسلم است قوانین موجود با شرایط فعلی همخوانی ندارد. با قوانین موجود نمی توان انتظار توسعه داختیارات اضالع مثلث توسعه 

 ع سازیم. آن چه که عیان است قوانین موجود مربوط به دوران و شرایطتوسعه اقتصادی چارچوبی تهیه شده است که بتوانیم از طریق برقراری تعادل و شفاف سازی، موانع موجود کسب و کار را مرتف

وانین ای از ق سال پیش در حوزه های مالیاتی، بیمه ای و ... است که در حال حاضر این قوانین نمی توانند بازخورد مثبتی داشته باشد.برداشت های سلیقه 09بهبود اقتصادی بوده و بعضا مربوط به 

 محدود شود، در برخی موارد می توان شرایط موجود را تلطیف نمود.باید تا حدامکان 

 

منطقه  های اقتصادی به واسطه مسئولیتی که در امر توسعه روستا یا یاقتصاد نیمع فرهنگی استان  بوده و – یمثلث توسعه اقتصاد روند پیشبرد الگویاصل در  نیمهم تری اعتمادساز داشتنداظهار ایشان 

قانون  81ناد تبصره به است و اشتغال یگذارهیسرما التیسود تسه ارانههای مختلفی بهره بگیرند و از توان حمایتی سازمان هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و یا یرند، می توانند از مشوقتحت پوشش خود دا
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گیرند. وی تاکید کرد: از آنجایی که معین اقتصادی باید یک برنامه کارآمد برای منطقه تحت پوشش خود ارائه برای پیشبرد برنامه های توسعه ای خود در مناطق محروم استان، بهره ب 01برنامه بودجه سال 

 .منطقه، فراهم آمده استو اشتغال  دیتول تیوضع ی ها در خصوصبررسکند، بستر دسترسی او بخشی از اطالعات و 

 یدون برقرارب در ادامه به تشریح شش گامی پرداخت که معین ها باید در روند توسعه منطقه تحت پوشش خود بردارند و توضیح داد: معین ها باید بدانند که یخراسان رضو یاقتصاد مقاومت ینهاد مردم ریدب

 جادیایکی از گام های مهم این الگو،  توسعه ای انتفاع می برند.مدل  ی اینساز ادهیاز پ آن هاباور برسند که  نیبه ا دیبا تحولی در منطقه رقم زد. ساکنان منطقه و به ویژه روستائیانتوان  یارتباط با مردم نم

 دیبا زیمنطقه ن یخال یها تیظرف نیوجود دارد و همچن یتوسعه ا در حالتمام و  مهیمشخص شود که در سطح منطقه چه تعداد طرح ن دیگام با نیاست، در ا یاز فعاالن اقتصاد یگذار هیشبکه سرما یک

 صورت بگیرد. ییهم افزا جادیا یبخش ها برا یتمام نیب یشبکه ارتباط جادیاطالعات و ا لیو تحل هیتجز دیشود. در واقع با یو شفاف ساز ییشناسا

ن مسیر برشمرد و متذکر شد: معین ها اگر در مسیر کسب اجرایی برای پیشبرد طرح های توسعه ای را دو گام مهم دیگر در ای یاخذ مجوزات از دستگاه ها  و یگذار هیخرد سرما یصندوق ها جادیاوی 

وضوع را به این دبیرخانه ارجاع دهند تا از ظرفیت های درون مجوزها با موانعی مواجه شدند، می توانند هم از ظرفیت ارگان حاکمیتی شهرستان که اضالع مثلث توسعه اقتصادی هستند بهره بگیرند و هم م

نظر، آن ها باید د. از این مره گرفته شود. سامانه ثبت اطالعات معین های اقتصادی، ظرفیت دیگری است که مسیر پیشرفت کار آن ها را ترسیم و برای جامعه تبیین می کناستانی برای حل مشکالت، به

 مستمرا گزارش فعالیت های خود را مبتنی بر آموزش های ارائه شده، در سامانه مذکور به ثبت برسانند. 

نرخ مشارکت  ،یمدل مثلث توسعه اقتصاد یساز ادهیبا پ لبافی شرحی از پیگیری طرح مثلث توسعه اقتصادی در سطح استان و ارائه گزارش توفیقات آن به مراجع مختلف را بیان نمود و گفت:جناب آقای 

ک معین ها بهتر است که بر ظرفیت های مختلف در سطح منطقه متمرکز شوند و صرفا ی. بهبود پیدا کند زیاشتغال و ... ن ،یگذار هیانرخ سرم و ابدی شیدر سطح منطقه نسبت به گذشته افزا دیبا یاقتصاد

ارکت همه روستائیان شواولویت اول تشکیل یک تعاونی توسعه روستائی برای هرروستا بوده تاباممزیت را مبنای کار خود قرار ندهند تا نتیجه کارشان توسعه متوازن منطقه به مدد تمامی پتانسیل هایش باشد. 

 بتوان تحولی ایجاد نمود.



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان

 

 10:00 ساعت شروع:                                             18/09/1998 تاریخ جلسه:                                                   1شماره جلسه:                                               

  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 2ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 
الب سبد لگران منطقه ای، ایجاد کسب و کار های روستایی در قرصد فعالیت معین های محترم اقتصادی فرهنگی استان تاکنون نشان دهنده انجام اقدامات چشمگیری بوده است که می توان به استفاده از تسهی

ش حساب هره گیری از ظرفیت گردنیمه تعطیل و غیرفعال مناطق و اقدامات الزم در راستای احیا و استفاده حداکثری از توان واحد تولیدی، هم افزایی با معین های دیگر، ب خانوار روستایی، شناسایی واحدهای

محترم به مرحله انجام رسانده اند.مهمترین موضوع در مدل مثلث اقتصادی فرهنگی معین های محترم در نزد بانکها جهت اعطای تسهیالت اشتغالزایی و بسیاری از اقدامات دیگر که تاکنون معین های 

فرمان امام و بنیاد برکت، فوالد سنگان خواف، شرکت زرمهر  مشارکت مردم در طرح های سرمایه گذاری می باشد.که نمونه هایی از آنها به عنوان مثال می توان به اقدامات انجام شده توسط ستاد اجرایی

 لیک تربت حیدریه، شرکت تبرک و بانک رسالت اشاره کرد.مار

روستا توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در دست تهیه می باشد که به فرمانداران محترم ابالغ می گردد. نظر به اینکه هدف مدل  8820در جهت بهبود شاخص های روستایی کارت اهداف روستایی برای 

اجتماعی در  ص های اقتصادی وا می باشد این کارت ها نقشه راه توسعه روستایی را ارائه میکند که در صورت اجرای برنامه های ارائه شده می توان انتظار بهبود در شاخمثلث اقتصادی فرهنگی توسعه روست

 روستا را داشت. 

 

 پرداخت و توضیح داد: ایجاد این صندوق ها نیازمند سرمایه  خرد یصندوق ها لیتشکدر سخنانی، به موضوع  یخراسان رضو یتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریسلطان خواه، مد جناب آقای

 ند. درستی شکل نگیرد، پروژه ناکام خواهد مااست که در چارچوب اعتمادسازی در جامعه هدف می توان بخشی از آن را تهیه نمود. عالوه بر این اگر در این چارچوب ساختار حقوقی کار به 

 وی توضیحاتی در باب نحوه ایجاد این صندوق ها و ساز و کارشان برای معین های اقتصادی حاضر در جلسه ارائه کرد. 

 یناورفطرح های توسعه ای ما بر محور عنوان کرد: به ایراد سخن پرداخت و چناران  و نماینده معین اقتصادی چهار روستای شهرستان کیالکترون انینشرکت  یمعاون فن م،یفه یکمال جناب آقای 

مدتا عپروژه ها  این جنس .طلبد یرا م ی تخصصی این حوزهاز دستگاه ها یگهدارنصب و ن ،یمانکاریپ را در بخش های یفراوان یاتیاقدامات عمل و تحقق آن ها،است  ی استواردیخورشانرژی  یها
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و تجارب طرح های مشابه در نقاط مختلف کشور و استانمان، به ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تعریف می شوند  توسعه مناطق محروم یبرا در سطح کالن و

 انجامیده است. در واقع حضور این دستگاه های حمایتی در چنین طرح هایی به تضمین بازار محصول آن کمک می کند. 

انتخاب  زیپروژه ن ریشد و مد بیتصو مذکور طرح شیخواهد شد. دو هفته پ جادیمردم محروم ا یبرا یداریشده و اشتغال پا نیشود، درآمد تضم یاتیپروژه عمل نیکه اگر ا بر این باوریمکرد:  حیتصر یو

 گردید و مقرر است در گام بعد مطالعات طرح دریافت شود و مقدمات اجرای کار، دنبال شود. 

 طح منطقه مقوله در س یعنوان کرد: اعتماد سازپشت تریبون قرار گرفت و بسک  یروستا گیبا یاقتصاد مقاومت نیبه عنوان مع گیطوس با شمیابر یشرکت تعاون رعاملیمد ،یزدانی جناب آقای

مقوله مهم دیگری است که کمتر در خصوص آن بحث می شود. انتقال تجارب معین های موفق می تواند در این توان اعتماد مردم منطقه را به دست آورد،  یکه چگونه منیاست اما ا یمهم اریبس

 حوزه موثر واقع شود. 

درصد  09که  است گیبامنطقه و  هیدریبت حتررضوی و به ویژه در شهرستان  در خراسان شمیابر مهم صنعت یاز دغدغه ها یکی یاست، ادامه داد: خام فروش شمیابر دیمرکز تول گیبا نکهیبا اشاره به ا یو

 یانجام م گیآن در طول سال در با لیشود اما تبد یم دیدر سراسر کشور تول لهی. پنگردد گیبابخش  بینص یارزش افزوده ا چیه شده تاباعث  ی. در واقع خام فروششود یم دیتول در آنکشور  شمیابر

 .ردیگ

در شهرستان های دیگر آماده بافت می شود. این همه در حالی است که اگر زیرساخت های الزم فراهم شود و حمایت های شود و  یو ... ارسال م  زیبه کاشان، تبر ما اغلب شده دیتول شمیافزود: ابر یزدانی

 موثر صورت بگیرد، می توانیم همین ظرفیت را در منطقه بایگ فراهم کنیم. 

 شمیکرم ابر عاتیاض یفرآور یکی از بحث هایی که دنبال می کنیمکرد:  حیاست، تصر ییروش درآمدزا نیبهتر دیجالب و جد یها دهیاستفاده از ا نکهیا انیبا ب گیطوس با شمیابر یشرکت تعاون رعاملیمد

 کنند. وی ابراز امیدواری کرد که مسئوالن به ظرفیت های ارزشمندی که صنعت ابریشم در خراسان رضوی دارد، توجه ویژهاست.  رانیدر ا
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 در حال . میرا بر عهده دار لگریتسه 8299بحث آموزش  در چارچوب یک مشارکت موثر،عنوان کرد:  یاستان خراسان رضو یها یاریده یتعاون یشرکت ها هیاتحاد سیب رئینا ،ینخع جناب آقای

 نایم یمهم در قالب انعقاد تفاهم نامه ا نیبر عهده گرفته است در واقع ا هیرا اتحاد اناریده و لگرانیآموزش تسه به فعالیت مشغول هستند.وی ادامه داد:در سطح استان  اریهزار ده 33حاضر 

 شکل گرفته است. یی استانداری خراسان رضویها و دفتر امور روستا یاریده هیاتحاد

 برنامه های  تالش ما این بوده تا مسیر تعریف شهرستان چناران عنوان کرد: یزیفر یروستا یاقتصاد مقاومت نیمعو عسل کوهدشت  یزنبوردار یدیتول یشرکت تعاون رعاملیمد ،ینیحس سرکار خانم

ا ی هم نگرفته چرا که در گذشته بعضی از اقدامات تعاونتوسعه ای برای این روستا، رویکردی چند منظوره را دنبال کنیم. بررسی های ما نشان می داد که اعتمادسازی کافی برای زنان روستایی انجا

 در این روستا با شکست مواجه شده و همین امر بر نگرش ساکنان آن در خصوص طرح های توسعه ای و تعاونی اثر منفی گذاشته است. 

گام در مسیر جلب اعتماد آن ها گام برداریم.  به رغم همه مشکالت موجود، کالس های آموزشی را برای روستاییان تدارک دیده ایم تا هم به توانمندسازی آن ها کمک کنیم و هم گام بهخاطرنشان کرد:  یو

 طبیعتا به موازات این اقدامات، اهالی روستا با برنامه های متنوع توسعه ای همراه خواهند شد. 

 توسعه  یعاونت نیز در این جلسه به ایران سخن پرداخت و گفت: و فندر گیبا یروستا یاقتصاد مقاومت نیمعو  هیدریتوسعه و عمران شهرستان تربت ح یشرکت تعاون رعاملیمد ،یشجاع جناب آقای

دارد. بخشی عضو نفر  499هزار و  4حدود است. از سویی این تعاونی کارخانه این گذار در  هیعضو و سرما زیزاوه بود و در حال حاضر ن مانیاحداث کارخانه س یبان هیدریو عمران شهرستان تربت ح

 رفیت های موجود در منطقه برای اجرای چند طرح اشتغالزایی و توسعه ای به کار گرفته شده اند. از سود کارخانه و همچنین ظ

 . داز روستاها متمرکز ش کیهر  یها تیمز یتوان بر رو یکند، لذا با کمک مردم م تیتواند در سطح خود شهرستان فعال یتوسعه م یکرد: تعاون حیتصر یو

دو  یال کیتا هر روس رد میبتوان دیجلب کرد. در واقع ما با گریرا بار دمنطقه بتوان اعتماد مردم  دیحرکت جد کیرود با  یم دیشد: ام ادآوریمطالعات انجام گرفته است، در حال حاضر  نکهیا انیبا ب یشجاع

 . میکن یگذار هیدرست را پا یالگو
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 عنوان  خنانیدر س نالودیآهن و کنک شهرستان بجاغرق، نقندر، کالته یروستاها یاقتصاد مقاومت نیمعو  زیعامل شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه و شاند ریمد ،یخراسان یعابد جناب آقای

 ،یدیتول یاه در بخش یو امالک قابل واگذار ها نیها، زم طرح ها، تیفعال توانندیوابسته م یها دولت و سازمان» ؛که بیان می کند یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یشرکتها سیکرد: قانون تأس

ن قانون قرار یوع اموض یتعاون یها شرکت اریدر اخت دهیمزا فاتیترک تشر قیدولت از طر یها ونیسیاز کم یکی دییبه صرفه وصالح نباشد با تأ دهیمزا یکه برگزار یرا در موارد یو خدمات یعیتوز

اما در  ستا قائل نشدهرا  یتیمز نیچن یو عموم یخصوص ،یتعاون یاز  شرکت ها کی چیه یتوسعه و عمران است، چرا که قانون گذار برا ینقطه قوت شرکت ها تایید، به نوعیدر واقع این «. دهند

 . این مباحث نیستند یکه رانت در دستشان است، حاضر به واگذار یشود و کسان ینم اجرا یدرست ی بهماده قانون نیمتاسفانه ا سمت دیگر،

در حال حاضر  و میداد لیتشک زیکرد: ما شرکت توسعه و عمران را در شهرستان طرقبه و شاند حیتصر ست،ین یکار دشوار یتعاون لیتشک یشهرستان برا تیدرصد از جمع میجذب ن نکهیبا اشاره به ا یو

 همگرایی بیشتر دستگاه های مختلف برای کمک به امر توسعه استان، تاکید کرد..وی بر ضرورت شرکت سهامدار هستند نیدر ا از اهالی منطقهنفر  2099

 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

8 
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان یکنفر رابعنوان مسئول مستقیم رصد فعالیتهای معین ها  شدمقرر  

 آنها به نهاد اقتصاد مقاومتی استان اعالم گردد.مشخص تا بطور مستمر گزارشات 

 یک هفته اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

2 
مقرر شد اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برنامه زمانبدی توسعه روستائی معین ها را باذکر تاریخ شروع  

 نهاد اقتصاد مقاومتی استان اعالم نمایندپروژه ها وپیش بینی پایان آن وهمچنین روستاهای هدف را به 

 به طور مستمر اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

3 
ه روزه ک د.وره آموزش دو مقرر شد معین های محترم حوزه تعاون نسبت به معرفی تسهیلگران جهت حضوردر

 .در مرکز آموزش فنی وحرفه ای برگزار می گردد اقدام نمایند.  29/0/01ازتاریخ 

 یک روز معین های محترم حوزه تعاون



 

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان

 

 10:00 ساعت شروع:                                             18/09/1998 تاریخ جلسه:                                                   1شماره جلسه:                                               

  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                کشاورزی خراسان رضویمعادن و  صنایع، اتاق بازرگانی، 2ساختمان شماره    محل تشکیل جلسه:                                                        

 

 

4 

نهاد اقتصاد مقاومتی استان نسبت به عضویت معین های حوزه تعاون در کانال نهاد و همچنین ارائه  مقرر گردید

 مدیریت وبرنامه ریزی استان اقدام نماید. طرحهای کسب وکار مطالعه شده توسط سازمان

  

 

 بک هفته نهاد اقتصاد مقاومتی استان

 
 


