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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 تبیین  طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، وظایف گام به گام معین های اقتصادی و اقدامات اجرایی 

 طرح  طرح موانع و مشکالت احتمالی در اجرای 

 معین های محترم اخذ نظرات و پیشنهادات 

  انتقال تجربیات شهرستان های قلعه گنج و خواف 

 

 و گنج قلعه شهرستانهای محترم مشاور قربانی دکتر آقای با حضور جناب استانداری خراسان رضویمحل در 52/30/9011در روز یکشنبه مورخ موزشی  نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان جلسه توجیهی آ

 .تشکیل گردید ایشان تجربیات از استفاده هدف با و تهران دانشگاه دانشیار و خواف

 ینمع با توجیهی جلسات برگزاری ":داشت آظهار  فرمانداران و مدیران اقتصادی؛ های معین های تالش و خدمات از تشکر ضمن رضوی خراسان مقاومتی اقتصاد نهاد مردمیدبیر لبافی اکبر علی جلسه این آغاز  در

 ".پذیرفت انجام تاخیر با کرونا بیماری شیوع بدلیل اند کرده امضا نامه تفاهم روستاها مردم سازی توانمند برای که جدیدی های

 .کرد تشریح حاضرین برای را استان فرهنگی اقتصادی توسعه مثلث مدل از استفاده کلیات ادامه در استان مقاومتی اقتصاد نهاد مردمی دبیر

 حداکثری مشارکت دنبال به مدل این در ما. کنیم استفاده اقتصادی های معین مشارکت کنار در روستاها اقتصادی ظرفیت از تا داشت ان بر را ما  کار و کسب مخل قوانین و اداری بوروکراسی وجود": گفت وی

 . هستیم امور در مردم

  نه تاس افرین کار یک به انها کردن تبدیل و سازی توانمند   ما هدف.کنیم کارخانه نگهبان مثال و کرده جدا کشاورزی کار و تراکتور پشت از را کشاورز که نیست معنا این به روستا در اشتغال ایجاد"افزود وی

 ".مجموعه کارگر
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 دستگاه با ها معین امور  هماهنگی مسءول که دارد کارشناس یک خود اقتصادی فعالیت محدوده در معین هر":داد ادامه و پرداخت ها معین خدمات و اقتصادی توسعه مدل  تشریح به ادامه در لبافی اکبر علی 

 ".باشد می مربوطه های

 ان مورد در تا شود می ارجاع مقاومتی اقتصاد ستاد به نشد حل که صورتی ودر پذیرد می انجام نواحی این فرمانداری  طریق از و مربوطه شهرستان در ها معین محدوده در آمده پیش مشکالت تمامی ": گفت او

 ".شود گیری تصمیم

 اریک توانیم نمی نگیرد انجام الزم سازی اعتماد مردم در  اگر. است گری تسهیل  دیگری و سازی اعتماد بحث یکی باشد می مطرح مدل این در اساسی نکته دو": گفت استان مقاومتی اقتصاد نهاد مردمی دبیر

 ".دهیم انجام

 ".شود می رصد روستایی امور دفاتر توسط امده بوجود ابهامات گفت و کرد اشاره مربوطه های معین و روستاها مردم بین ارتباطی پل عنوان به دهیارها نقش به همچنین او

 رحط در که روستاهایی اقتصادی مشکالت حل برای جانبه  همه بصورت ها دستگاه  همیاری و مشارکت: گفت و شمرد بر اقتصادی مثلث مدل مزایای از را دادگستری روسای و جمعه مهائ  حضور لبافی اکبر علی

 ".است سابقه کم کشور در  اند گرفته قرار توسعه

 هبهر نیز اقتصادی های معین همیاری از راستا این در که دارد نظر روستاها توسعه در مردم مشارکت به مدل اصل و هستند مردم خود مدل این ورودی منابع": گفت  توسعه مثلث  مالی تامین مورد در همچنین وی

 ".بریم می

 : گفت روستایی توسعه مثلث مالی منابع راستای در سخنانش از دیگری قسمت در وی

 ".کنند می کمک منابع تامین به بانکها با هایی نامه تفاهم امضای طبق و کنند می استفاده توسعه طرح بردن پیش برای خود اعتبار از ها معین نیز گاهی"
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 می مربوطه ایه معین همکاری با ای توسعه امور در روستاییان حداکثری مشارکت بلکه نیست صندوق تشکیل ما هدف ":کرد تاکید و برد نام نیازها این کننده تامین  عنوان به "بنیادبرکت و " رسالت بانک" از وی 

 ".باشد

 ".دارند اجرایی قابلیت ها روستا صد در 01 برای ها طرح این کرد کید تا است شده تهیه کار و کسب های طرح روستا 0011 برای  اینکه عنوان با وی

 قابل موضوع اما ماست اهداف از بیکاری رسیدن اقل حد به  چند هر ؛ نیست اشتغال ایجاد صرفا طرح این اجرای از هدف" گفت و کرد عنوان مردم سرانه افزایش را اقتصادی توسعه مثلث  اجرای اصلی هدف  او

 ".ایم کرده تهیه که است راهی نقشه اساس بر اقتصادی های شاخص بهبود و ها روستا در اقتصادی های مشارکت نرخ بردن باال با  مردم امدی در های سرانه بهبود اهمیت

ما سعی "آغاز شده است گفت :50در جنوب کرمان که از سال  "قلعه گج"روستای  دکتر مهدی قربانی دانشیار کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به تجربیات  پیاده سازی طرح توسعه اقتصادی  در 

ن رضوی  است را  در این شهرستان اجرا کنیم و در این راستا کردیم مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی  شهرستان خواف را که زیر مجموعه طرح استانی مثلث اقتصادی فرهنگی  استان به ریاست  استاندار خراسا

 ". متعددی با دکتر لبافی دبیر ستاد اقتصاد مقامومتی استان برگزار کردیم جلسات

 :دکتر قربانی چارچوب فعالیت های موجود درشهرستان خواف را اینگونه بر شمرد

تیفان ؛ مزارع پسته که دچار آفت شده و برای بهره وری نیاز به آموزش و مهارت کاارخانه سنگ آهن و فوالد با امکانات گسترده از قبیل تریلی های بزرگ برای خروج سنگ اهن و کنستانتره ؛ اسیاب های بادی نش

 .کارگران  داردو مردم روستا نشین که تحت نطارت امین روستا که همان روحانی محل است اقدامات توسعه ای محدو ی را  انجام می دهند

 .ی اجتماعی و اقتصادی  و زیست محیطی  در منطقه وجود دارد  که وظیفه مثلت اقتصادی ایجاد توازن بین انهاستدکتر قربانی با مقایسه این موارد نتیجه می گیرد که نوعی بی عدالت

ر واقع پایه مشارکت حداکثری مردم  و دپیاده  سازی  مدل توسعه روستایی  بر "دانشیار دانشگاه تهران ؛  تجربیات خود را بر اساس پیاده سازی مدل توسعه اقتصادی در روستای قلعه گج کرمان اینگونه توضیح داد:

 . به میدان اوردن مردم به صحنه توسعه
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 ". زم از آن به عمل خواهد امددر این مدل ما در پی افزایش توان معیشتی مردم بدست خود انها هستیم چرا که اگر نهال توسعه بدست خود مردم ابیاری شود  مراقبت های ال "او گفت : 

نگاه کار آفرینی باید در روستاها تقویت شود جوان روستایی تحصیل کرده با حفظ شان و منزلت خودباید  تبدیل به یک کار "به سخنی از محمد یونس ابداع کننده طرح توسعه بنگالدش گفت ؛ دکتر قربانی با اشاره

 " آفرین گردد نه کارگر کارخانه

 ".بجای در پی شغل بودن باید در روستاها تقویت شود" خلق شغل "بجای جویای شغل بودن و "باور کا ر افرینی "وی افزود

 ".مثلث توسعه در دکترین خود به حوزه های علم و پژوهش ؛معنویت و اخالق؛و مسولیت های اجتماعی به معنای کسب سود گروهی توامان توجه دارد"او ادامه داد:

اقتصاد پویا و قوی در کاهش وابستگی به نفت و رونق و جهش تولید است و این مهم مستلزم ایجاد بستری مناسب برای "می گردد افزود: وی با  ذکر این نکته مهم که کاهش وابستگی به نفت باعث بروز خالقیت 

 ".ارتقا و بهبود محیط کسب و کار است که تسهیل همه این مفاهیم در مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی دیده شده است

شنیدن صدای مردم در تصمیم گیریها و ترسیم راهبردها از اهداف دیگر مثلث توسعه می باشد و "هداف مثلث توسعه ایجاد گفتمان خدمت در روستاهاست در توضیح ان افزود:دکتر قربانی با عنوان اینکه یکی از ا

 ".این مدل بر به صحنه اوردن مردم در همه حوزه ها حتی تصمیم گیریهای راهبردی تاکید دارد

با وجود خشکسالی و روبرو شدن با کمبود منابع آب در روستاها ما باید به فکر ایجاد مدلهایی باشیم که  "معیشتی در روستاها با توجه به تغییرات  اکولوژیک تغییر کرده است ادامه داد:وی با عنوان اینکه مدل 

 . مبتوانیم با ورود دانش و نو اوری وآاموزش کشاورزان ؛ مصرف آب را در حوزه کشاورزی مدیریت کنی

 ". ایرانیان قدیم جامعه نگر و دوالجنتین بودند ودر امورات اقتصادی به همه مسایل توجه داشتند"دکتر قربانی با ذکر این نکته که تمدن کشاورزی در دنیا مربوط به ایران قدیم می باشد گفت :

 ".انه به امور نگریستبرای رسیدن به معیشت پایدار باید از بخشی نگری پرهیز کرد و جامعه نگر"وی افزود :
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ید و ی شود تغییر کرده است .به عنوان مثال با توجه به شرایط اقلیمی جددکتر قربانی با عنوان اینکه با توجه به تغییرات اقلیمی و اکولوژیکی منابع پایه توسعه ای که بر اساس ان باید برای اشتغال تصمیم گیر 

یاز به یت این جریان نقابی کشاورزی را پیش برد بلکه باید با ورود نو آوری و دستفاده از مدل آبیاری تحت فشار ؛مصرف اب در کشاورزی را مدیریت کرد که  مدیروجود خشکسالی ها  ؛ دیگر نمیشود با آبیاری غر

 ".اموزش نیروی کار دارد و مدیریت این آموزش ها بر عهده معین های اقتصادی هر منطقه می باشد

ما بدنبال ساز و کار مالی از راه تامین منابع از طریق بانکی نیستیم چرا که در روستاها نمی توان با پیچید "توجه به تجربیات پیاده سازی مدل توسعه در روستای  قلعه گج کرمان تاکید کرد: دکتر قربانی در ادامه با

 ی توانیم با استفاده از اعتبار مردم خود روستا و ساز و کارهایی که معین ها جهت روان سازی این تسهیل گری انجام گی های بانکی به منابع دسترسی پیدا کرد بلکه طبق تجربه  موفق در روستای قلعه گج ما م

 .می دهند به منابع توسعه دست پیدا کنیم

 در پایان به  سواالت معین های اقتصادی پاسخ داده شد.

 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

مقرر گردید  ،خوافقلعه گنج  و شهرستان  محترم  دکتر قربانی مشاورجناب آقای ضمن تشکر از زحمات  1

جلسات حضوری و میدانی صورت ه استان و معین ها در صورت نیاز از تجربیات ایشان به شهرستان های تابع

 استفاده نمایند.

 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 شهرستان فرمانداری ها

 معین های اقتصادی

 به طور مستمر

برنامه عملیاتی توسط معین های اقتصادی  01تعیین شده و حدود  گام ششایند با توجه به ضرورت پیگیری فر 2

مقرر شد آن تعداد از معین های جدید که در برنامه ویدیو کنفرانس حضور نداشتند فرمانداران محترم نسبت به 

حد اکثر  به منظور برگزاری جلسات توجیهی معرفی آنها به نهاد اقتصاد مقاومتی جهت هماهنگی های الزم

 ظرف مدت یک هفته اقدام نمایند.

 یک هفته اری شهرستان هارماندف
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