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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 اعضا انتخاب و راهبردی کمیته گیری شکل دستورالعمل اصالحات انجام و بررسی 

 کار و کسب های پروژه مالی تامین کار و ساز بررسی 

 در محل نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی برگزار گردید. 10:00ساعت  25/04/1399اقتصادی فرهنگی روز جهارشنته مورخ اولین جلسه کمیته راهبردی طرح مثلث 

کتـــر قربـــانی و بیـــا  در ایـــن جلســـه اـــه از ارا ـــه گزارشـــی کولـــاث از اجـــرای مـــدر مثلـــث لوســـ ه اقتصـــادی و فرهنگـــی در شهرســـتا  هـــای قل ـــه گـــن  و  ـــوا  لوســـ  جنـــا   قـــای د    

ــنهادا   ــ             مایش ــد ب ــرر ش ــد و مق ــا  گردی ــمیما   ز  ال  ــر لص ــرح زی ــه ش ــا ب ــر اعا ــار نا ــینی و ا ه ــدا ضس ــای مهن ــا   ق ــ  جن ــه لوس ــای کمیت ــت ه ــایم و ماموری ــه و  ــوب ب ــا  رب ــارکت اعا ا مش

 و استفادث از  رفیت های م ین های اقتصادی در جهارجو  مدر مثلث اقتصادی فرهنگی، اقداما   ز  صور  اذیرد.

 : لوس   قای ضسینی ) ایرا   ودرو  راسا  (نکا  مورد اشارث 

 .لزو  بازنگری در کلیه ی فر یندها و مدر لوس ه اقتصادی و فرهنگی بر اساا لجار  کسب شدث طی بیش از یکسار زما  اجرایی طرح 

 یز مشکال  اقتصادی کشور  ز  است نو وری در موضوع لامین مالی و سرمایه گذاری طرح ها علی رغم همکاری و مشارکت بانکهای م ین اقتصادی در لشکیل صندوقهای  رد ، اما بدلیل کمبود منابع مالی و ن

 لویت لوزیع گردد ، بطور مثار : لشکیل یک صندوق سرمایه گذاری و لوس ه م تص م ین های اقتصادی با کنسرسیومی از چند بانک .وصور  اذیرد و کلیه ی منابع بصور  جامع و بر اساا ا

 و ان کاا کلیه ی اقداما  ، ا بار ، اروژث ها ،  ه ابزارهای رسانه ای در فرهنگ سازی و جریا  سازی مسئولیت اجتماعی در جام ه ) ایجاد رواب  عمومی متمرکز م تص م ین اقتصادی جهت اوششلزو  لوجه ب

 نشستها ، برگزاری سمینار ،  موزش مجازی و ... ( .

 عالقمند به مشارکت در لوس ه زادگاث  ود هستند . ) در قالب رویه و ساز و کاری مش ص نایر  بودث و ناصب استانی که در سایر نقاب کشور یا ضتی  ارج از کشوربهرث گیری اثرب ش از ن بگا  و صاضبا  م

 بنیاد ن بگا  ( 

 ر ، شرکت هایی که در اضیای مسئولیت اذیری اجتماعی اهتما  ورزیدث اند ، م رفی و لقدیر از ایشنهاد برگزاری همایش یا جشنوارث ای م تص م ین اقتصادی با هد  لقدیر از برگزیدگا  و کار فرینا  برل

 م ین های برلر ، برگزاری نمایشگاث لوانمندی های ایجاد شدث در ضوزث اقتصاد مقاومتی و به اشتراک گذاری لجار  کسب شدث .
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 لرین مرجع لصمیم سازی و لصمیم گیری به مناور ساماندهی، هم افزایی ، استانداردسازی فر یندها و چارچو  های کاری ، ایگیری امورا  و  ایجاد کمیته ی راهبری متشکل از م ین های اقتصادی ب نوا  عالی

ا نمایندگا  مجله ، وزارل انه ها ، دستگاههای قاایی ، ا مه ستمر بموانع اجرایی و جلوگیری از موازی کاری ، ارا ه ایشنهادا  اصالضی در ضوزث قوانین و رویه های ضاکمیتی و سازمانی ، برگزاری نشستهای م

 اجرایی نمود  اروژث ها و طرضها . در فرهنگی و گزارش دهی اقداما  و مطالبه گری و لسهیل گری -جم ه و کلیه ی اضالع اصلی مثلث لوس ه اقتصادی

 

 مصوبا  جلسه:

 مصوبا  جلسه ردیم

1 

شـــد در جلســـه  لـــی  و مقـــرر ایـــرا   ـــودرو  راســـا  مـــورد لاییـــد افـــراد ضاضـــر در جلســـه قـــرار گرفـــت شـــرح و ـــایم کمیتـــه راهبـــردی لوســـ  شـــرکت

 (1. )ایوست ایشنهادا  سایر اعاا ارا ه گردد

2 

های اقتصادی و فرهنگی م ین الیتبا موافقت کلیه ی ضاضرین در جلسه : لشکیل کمیته راهبری م ین های اقتصادی ب نوا  مرجع عالی لصمیم سازی و لصمیم گیری و لسهیل گری ف 

 :کمیته با مسئولیت شرکت ایرا   ودرو  راسا  و اعاا زیر لشکیل  واهد شداد اقتصاد مقاومتی به لصویب رسید این ها  یل نه

هماهنگی بانک ها،کمیته امداد اما  شرکت فو د  راسا ، ستا  قدا رضوی،دانشگاث فردوسی مشهد،دکتر مهدی قربانی،بنیاد برکت، شرکت ایشرو صالح،بانک رسالت،کمیسیو  

 ،مجموعه ل اونی های دهیاری های شرق،مجموعه  بی نی سا  مینی)رث(،مرکز مشاورث کار فرینی کار فرینا  جوا ،

 ضسب مورد این کمیته می لواند از دستگاث های  ی رب  و سایر اعاا منطبق با دستور کار جلسه دعو  به عمل  ورد. 3
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 :1ایوست 

 فرهنگی استان خراسان رضوی-اقتصادیکمیته راهبری معین های 

 کمیته ماده یک: اهداف

فرهنگی -مرحله ای مثلث توسعه اقتصادی 6در فرآیندها و مدل  شتاب بخشی و تسریعاستفاده از ظرفیت های سازمانی و مردمی بمنظور  :هدف اصلی

 استان خراسان رضوی  ذیل نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

 کمیته:اهم وظایف و مسئولیتهای 

 براساس اطالعات دریافتی از معین ها و دستگاه های اجرایی تدوین طرح استراتژیک توسعه متوازن در کلیه نواحی و مناطق استان 

 تدوین الزامات و چارچوبی استاندارد جهت احیای مسئولیت اجتماعی در سازمانها و شرکتهای بزرگ 

  استانداردسازی و یکسان سازی رویکردها(، آموزش و توسعه معین های اقتصادی توانمندسازی( 

 زمان و تجمیع  ساماندهی ارتباطات و کانالیزه نمودن هر گونه ارتباط با ارگانها، سازمانها و دستگاه های اجرایی بمنظور پرهیز از موازی کاری و اتالف

 درخواستها و دستیابی به پاسخ مناسب 

  معین ها و طرح های اقتصادی جهت تجمیع و طبقه بندی و ارجاع و پیگیری به مراجع ذیربط تا شناسایی، تحلیل و اولویت بندی موانع و مشکالت

 حصول نتیجه مطلوب
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 برگزاری جلسات منظم با نمایندگان مجلس و ارائه بازخورد و گزارش اقدامات انجام شده 

  اقتصاد مقاومتی درخصوص نحوه توزیع آنهاتجمیع و اولویت بندی بودجه ها و منابع مالی قابل اکتساب و تصمیم سازی برای نهاد 

 تدوین و سنجش شاخصهای اقتصادی و فرهنگی مرتبط با اقدامات و طرحها 

  طرحها )ساماندهی ایجاد و توسعه صندوق های خرد، ارتباط در جهت پیشبرد  موفقبررسی و اولویت بندی روش ها و ابزارهای تامین مالی و تجارب

 ایه گذاران و ...(نظامند با بانکهای عامل، سرم

 یکسان سازی و تخصصی نمودن مطالعات، گزارشات و اسناد باالدستی 

 شناسایی قوانین، رویه ها و مکانیسم های نیازمند اصالح و پیشنهاد و پیگیری از مراجع مربوطه 

  و ارائه گزارش به استانداری و نهاد اقتصاد ارزیابی دوره ای از عملکرد کلیه سازمانها و ارگانهای ذیربط در طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی

 مقاومتی

 شناسایی طرحها، افراد و معین های موفق بمنظور اشتراک تجارب و دانش کسب شده به سایر معین ها 

 د نیاز )مهندسی ارتباط نظامند با مراکز علمی، دانشگاهی، پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و ... بمنظور استفاده از دانش روز و تخصص های مور

ت و مالی طرحها، بازاریابی و هوشمندی در کسب و کارها، ایجاد شبکه های ارزش آفرین و مولد، تقویت فضای مجازی و زیرساختهای فناوری اطالعا

)... 
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  و سازمان های مردم  مدخل و بهره گیری از مشارکت های مردمی بکارگیری تسهیالت و امکانات الزم از طریق هماهنگی بین بخشی دستگاههای ذی

 توسعه اقتصادی و فرهنگیدر جهت تحقق نهاد و حمایتی نظیر: ستاد اجرایی فرامین حضرت امام، بنیاد برکت، کمیته امداد، صندوق توسعه ملی، و ... 

 پایدار

 استفاده از ظرفیت های رسانه ای ملی و محلی جهت اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

  های قابل اجرای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتبررسی و اولویت بندی برنامه 

 معین های اقتصادیسازمانها و ارگانهای متولی و  هماهنگی باو پروژه ها از طریق  برنامه ها و راهبری سازوکار اجرای پیگیری، نظارت 

 

 ماده دوم: اعضاء کمیته

 .تشکیل می گردد نهاد اقتصاد مقاومتیدبیرخانه کمیته در  :تبصره یک

برای و معین های اقتصادی کمیته بنا بر ضرورت و حسب مورد از نمایندگان اهالی محل،سازمانهای غیر دولتی)سمن ها( و سایر دستگاهها  :دو تبصره

 شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد

 کمیته چگونگی و نحوه تشکیل جلسات ماده سه:
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ریاست نهاد هفته تشکیل می گردد و صورتجلسات کمیته جهت رسمی سازی به امضای  و درصورت لزوم دو بار در هفتگیبصورت لسات کمیته ج

 خواهد رسید و یا نماینده این نهاد بعنوان عضو کمیته در جلسات حاضر خواهد بود. اقتصاد مقاومتی

 جهت ارائه گزارشات و بررسی موضوعات برگزار می شود.  نمایندگان مجلس و استاندار و فرماندارانجلسات ماهیانه با 

برنامه ریزی می گردد و حضور کلیه اعضا در مناطق مختلف الزامی  میدانی و بازدید از طرحها و پروژه های منتخب بصورت هر دو هفته یکبارجلسات 

 است.

و دبیر اجرایی کمیته نیز در هر دوره با پیشنهاد ریاست کمیته انتخاب ریاست کمیته بصورت دوره های یکساله و با رای گیری اعضا انتخاب خواهد شد 

 می گردد.

خواهد ریس کمیته وظیفه راهبری جلسات، تفویض مسئولیتها و تعیین مجری اقدامات مصوب کمیته و گزارش دهی به نهاد اقتصاد مقاومتی را عهده دار 

ری جلسات، بازدیدها، حضور اعضا، تنظیم و انتشار صورتجلسات، گزارشات عملکرد و سایر بود و دبیر اجرایی نیز هماهنگی های الزم در جهت برگزا

 پیگیری های الزم را انجام می دهد.
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راهبری و 
ه تدوین نقش

راه

توانمندسازی، 
آموزش و هم 

افزایی معین های 
اقتصادی

نظارت و ارزیابی
راهبردی طرحها و 

متولیان اجرایی

ع عارضه یابی و رف
موانع اجرایی و 

قانونی

ت بسترسازی حرک
پایدار و بالفعل

نمون ظرفیت های
شناسایی شده 

 اهداف کمیته راهبری معین های اقتصادی و فرهنگی


