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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 نهاد نمایندگان خصوصی، بخش صاحبنظران حضور با ویژه کمیته ایجاد" خصوص در 7/9/98 مورخ استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه یکمین و هفتاد مصوبه پیرامون 

 تکمیلی پیشنهادات ارائه و اقتصادی مدل یک عنوان به استان فرهنگی اقتصادی توسعه مثلث طرح بررسی منظور به دانشگاه اساتید و حاکمیتی و دولتی های

 برگزار گردید. ،صنایع،معادن و کشاورزی استانبازرگانیاتاق  2در محل ساختمان شماره  12:00ساعت  18/10/98مورخ چهارشنبه در روز آسیب شناسی و تحلیل مدل مثلث اقتصادی بررسی جلسه 

  اهکارهایر با همراه طرح ضعف نقاط بیان و موجود موانع و ها آسیب بررسی را نشست این برگزاری از هدفاستان  لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه 

 کشور و تاناس نیازهای با منطبق طرح این آیا و طرح تشکیل کلی اهداف  ، وفرهنگی اقتصادی مثلث طرح تشکیل چرایی زمینه در مطالبی ابتدا در ایشان.  نمودند عنوان آن اصالح جهت اجرایی

  .فرمودند اشاره را نکاتی نه یا باشد می نزدیک شده بینی پیش طرح این در که اهدافی به وآیا شده طراحی

 افزایی هم با مگر تیاف نخواهد بهبود اقتصادی شرایط ، حاکمیتی ارکان در گسستگی و کشور در موجود ضوابط و پیچیده مقررات و قوانین ، موجود اقتصادی شرایط به توجه با داشتند بیان ایشان 

 همسوشدن و هماهنگی ، مدل این در.  کرد خواهد همواره هدف برد پیش برای را راه حدودی تا مقررات و قوانین با موجود شرایط سازی انطباق و مردم مشارکت و شرکتی های مسئولیت قالب در

 عنوان هب مردمی مشارکت ، مقاومتی اقتصاد بر مبتنی را اقتصادی مثلث مدل ایشان.   است بوده نظر مد آن شدن اجرایی و طرح اهداف به رسیدن جهت ارکان این بودن هم با و حاکمیتی ارکان

 منابع از ادهاستف و نقدینگی هدایت ، ها سرمایه هدایت ، ها سپرده مدیریت شرایط از بهینه استفاده جهت عملیاتی برنامه ترین اصلی که خصوصی بخش فعاالن همراهی و همسویی و مهم اصل یک

 .  نمودند عنوان را سازی توانمند و داخلی

 تمرکز بخش ترین مهم عنوان به که )خیرین اقتصادی(دوم گروه اجتماعی مسئولیت احیا سوم گروه و گران توسعه ، دولت شامل که بندی تقسیم گروه سه در را اقتصادی گران مداخله  لبافی آقای 

 مطالبی کشورها سایر در شده مطالعه جهانی مدلهای ، مالزی و چین نظیر کشوها از برخی در مدل این گرفته صورت مطالعات زمینه در همچنین ایشان.  داشتند عنوان سوم راگروه مدل این در

 مطالعات و کار و کسب طرحهای انجام ، اقتصادی های معین های ماموریت و وظایف قالب در نهاد توسط گرفته صورت اقدامات و ها فعالیت زمینه در مطالبی همچنین ایشان.  نمودند راایراد
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 جتماعیا بخش در توسعه گرو در را اقتصادی توسعه پایداری ایشان.  داشتند بیان را نکاتی اجمالی تصور به مدل این هدف پیشبرد جهت مختلف های نشست و هدف کارتهای ، آن به مربوط 

 . دگرد محقق پایدار توسعه یک به رسیدن برای زمینه تا نموده بیان ها آسیب اصالح جهت را خود پیشنهادات و شناسایی را درمسیر موجود های آسیب خواستند حاضرین از و نموده عنوان

 اندر تدس و استاندار عالمانه و جسورانه اقدام از تشکر و  تقدیر ضمن چناران و سرخس شهرستان اقتصادی معین و رضوی قدس آستان محترم نماینده زردوزنیا آقای المسلمین و االسالم حجت 

 :  شامل که نمودند ارائه طرح پیشبرد جهت را پیشنهاداتی مجموعه این کاران

o بخش همین در اقتصادی فعال های معین خود از استفاده و دانشگاه فضای از خارج شناسی آسیب تخصصی کمیته ایجاد . 

o سیستم این خصوص در بازنگری و ارزیابی و عاملی چند سیستم شدن اجرایی  

o نباشد واقعی غیر گزارشات و دهی گزارش سوی و سمت به خروجی که باشد ای گونه به مدل این در گرفته صورت فعالیتهای . 

 رد اصل ایشان نمودند عنوان استان در بیکاری نرخ کاهش جهت در عاملی عنوان به را اقتصادی مثلث مدل ایشان   استان اجتماعی رفاه و کار ، تعاون محترم مدیرکل سنجری آقای جناب 

 رفیتهایظ از از واستفاده نموده عنوان منطقه در خرد های صندوق های فعالیت و منطقه در موجود های سرمایه و مردم ظرفیت از استفاده با روستایی نقاط سازی توانمند را اقتصادی توسعه مثلث

 نمودند عنوان طرح اهداف پیشبرد جهت نیز را پیشنهاداتی همچنین ایشان. نمودند عنوان را ظرفیتها این از استفاده درست هدایت جهت تعاونی ایجاد قالب در قانونی صورت به منطقه در موجود

 :  از عبارتند

o اقتصادی های معین انتخاب در ای منطقه مزیتهای گرفتن نظر در  

o منطقه نیاز به توجه با منطقه هر های معین تعداد تعیین جهت ای منطقه سنجی نیاز و اقتصادی معین خود انتخاب در ای منطقه توازن گرفتن نظر در . 

o گیرد قرار نظر مد نیز شهری توسعه در اجتماعی کارآفرینی و شهری مناطق در اقتصادی بنگاههای ایجاد و توسعه  . 

 و داشته یانب را مطالبی اقتصادی مثلث مدل پایداری و توسعه خصوص در کاشمر شهرستان کوهسرخ بخش اقتصادی معین و زعفران نوین شرکت محترم مدیرعامل مقدم شریعتی آقای جناب 

 اقتصاد مردمی نهاد تتقوی ، کافی اندازه به تجربیات تبادل عدم ، بروکراتیک ساختار خصوص در ایشان.  نمودند مطرح الگو این به رسیدن جهت پیشنهاداتی اقتصادی توسعه الگوی به رسیدن برای

 به خبره کارشناسان از استفاده ، خصوصی و عمومی مشارکت از استفاده پایدار، هدف به رسیدن جهت سال 10 انداز چشم یک صورت یه حداقل طوالنی مدت به طرح بودن دار امه اد ،  مقاومتی
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 قدرتمند سازمانهای حمایت ، فرابورس و بورس به وورود عام سهامی به شدن تبدیل هدف با استانی و منطقه خاص سهامی های شرکت ایجاد ، طرح شناسی آسیب جهت گروه کار صورت 

 فروش و خرید جهت طوالنی مدتی برای دائمی بازارهای ایجاد ، ای منطقه توازن به رسیدن جهت آنها همه به دهی سرویس و اقتصادی های معین همه از...  و سپاه ، ها بانک از اعم اقتصادی

 . نمودند عنوان پایدار توسعه الگوی یک به رسیدن رابرای شده تولید محصوالت

  نقوانی از برخی اصالح و موجود مقررات و قوانین تصحیح خصوص درنیز  ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویجناب آقای یگانه مدیر محترم امور سرمایه گذاری در معاونت برنامه 

 گرفته صورت اقدامات همچنین و ها تفریط و افراط از جلوگیری و آنان وظایف حطیه در گذاران سرمایه و اقتصادی های معین سازی آگاه ، پایدار توسعه برای راه نمودن هموار جهت مقررات و

 . داشتند بیان را  مطالبی موفق های پروژه و اقتصادی ی ها معین توسط

 شامل که را مدل این رویکردهای بینالود شهرستان اقتصادی معین شهرداری همیاری سازمان محترم نماینده شفاهی آقای جناب  : 

o مخفی های استعداد شناسایی و مدل بودن آمایشی  

o آن بودن دار تحقق قابلیت و مدل بودن پذیر نظارت  

o طرح بودن پذیر مشارکت  

o مدل بطن در دولتی گری متولی عدم  

 : شامل که نمودند عنوان طرح اهداف پیشبرد جهت را پیشنهادات امه اد در و داشتند بیان را جامعی مطالب ها رویکرد این مورد در که

o دارد وجود که اقتصادی های معین کنار در دارند  را اجتماعی تسهیلگری توان که هایی معین انتخاب   

o طرح توسعه جهت مجازی فضای های رسانه و تخصصی های رسانه از استفاده  

o اقتصادی های معین منافع تامین جهت مالی منابع تعیین  

o بخش این در فعاالن سازی توانمند و آموزش جهت... و ای حرفه و فنی نظیر آموزشی ارگانهای از برخی توان از استفاده آموزشی ساختار خصوص در  

o محصوالت فروش جهت خصوص بخش از استفاده و محصوالت فروش جهت بازار با ارتباط  
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 o دارند فعالیت زمینه این در که کسانی از بیمه پشتیبانی  

 هادج در علمی تیم یک توسط علمی صورت به را اقتصادی مثلث الگوی نمودند عنوان ایشان دانشگاهی جهاد آموختگان اشتغال فناوری و سازی تجاری مرکز رئیس سخدری آقای جناب 

 این همه هک داده قرار ارزیابی مورد ساختار چند در را اکوسیستم این  ایشان ، بوده کار و کسب اکوسیستم نظری توسعه مبانی یک  رسیدن آن نتیجه که داده قرار بررسی مورد  دانشگاهی

 :  شامل را است کرده هموار پایدار توسعه به رسیدن جهت را زمینه ساختارها

o منابع و ها ساخت زیر  

o مشارکت ساختار  

o مالی تامین ساختار  

o مهارت توسعه و سازی توانمند ساختار  

o بازار توسعه ساختار  

o آوری فن و دانش ساختار  

  می باشد. طرح شدن پایدار جهت علمی الگوی یک عنوان به را روستایی توسعه و شده تعریف ساختار مجموعه زیر اقتصادی های معین ساختار 6 این در که

 رسیدن در هک دانستند  عاملی را روستایی مناطق در پذیرش برای  ذهنی و روانی لحاظ از روستا اجتماعی بستر کردن آماده خصوص در نیز ایشان فردوسی دانشگاه نماینده میرزایی آقای جناب 

 .داشتند بیان را مطالبی موضوع این اهمیت خصوص در و  کند می  ایفا را مهمی نقش پایدار توسعه به

 سازی یادهپ چگونگی و اجرایی رویکرد و آن شدن اجرای چگونگی و مدل شدن اجرایی  خصوص در نیز مشهد ستانشهر اقتصادی معین مشهد شهرداری محترم نماینده بست خوشه خانم سرکار 

 نمودندایشان عنوان را مواردی شهرداری در مدل این سازی یکپارچه جهت طرح اجرایی ساختار زمینه در همچنین ایشان.  داشتند بیان اجمالی صورت به را مطالبی مشهد شهرداری در مدل این

 کار و کسب ستماکوسی ساختار زیر ایشان و کردند عنوان یافت دست پایدار توسعه به توان نمی خرد پهنه در که دانسته ها ساخت زیر سری یک نیازمند که کالن توسعه درگرو را روستایی توسعه
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 دهش داده تطابق ها حوزه این به ماتریسی صورت به سازی توانمند و آموزش معدن و صنعت شیالت کشاورزی مختلف حوزهای در موجود سندهای مجدد بازخوانی طریق از تخصصی حوزه با را 

 .  نمودند عنوان

 یخصوص بخش به بازگشت ، طرح این از استفاده زمینه در یکاریب نرخ کاهش ، مدل این در افزایی هم و همدلی ، مردمی مشارکت زمینه در : استانداری محترم نماینده تقوایی آقای جناب ، 

 روان های تیم تشکیل ، اقتصادی های معین اداری شورای تشکیل ، رسید خواهد کجا به افق این در مدل این اینکه و طرح ساله 10 افق شدن دیده ، اقتصادی توسعه مثلث الگوی سازی پایدار

  داشتند بیان مطالبی اجمالی صورت به محصوالت نمایشگاه ایجاد و بازار به اتصال حلقه شکل مشکل ،حل اقتصادی های معین به کمک جهت شناسی مردم و شناسی

 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
توجه به نظرات حضار این مدل در شرایط کنونی از همه لحاظ مناسب می باشد اما بایستی به صورت دوره  با

 مورد پایش و ارزیابی قرار بگیرد.

 به طور مستمر دبیرخانه نهاد مردمی

2 

ئه آتی ارا به لحاظ اصالح و یا ارتقا قبل از جلسههمه حاضرین پیشنهادات خود را در مورد مدل مقرر گردید 

دیگری اگر الزم است پیشنهاد دهند تا در جلسات بعدی از آن ها دعوت به  صاحبنظراننمایند و همچنین 

 عمل آید.

 همه حاضرین در جلسه

مردمی نهاد دبیرخانه  

 یک هفته

 

3 

و با توجه به ضرورت حضور نماینده تام  جلسات پایش مدل به طور منظم و مستمر برگزار گردد مقرر گردید

االختیار و ثابت از طریق نهاد به دستگاههای اجرایی اعالم گردد تا صرفا نماینده ثابت و مطلع را اعزام نمایند 

 .غییر مکرر نمایندگان خودداری شودو از ت

مردمی نهاد دبیرخانه  به طور مستمر 

 

 
 


