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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 

ه شنبسه در روز معین های این مناطق با حضور استان خراسان رضوی  4و  3معین های محترم اقتصادی مناطق  اجرای طرح ها و پروژه های بررسی مسائل و مشکالت و ارائه آخرین گزارش وضعیتجلسه 

 برگزار گردید. ،صنایع،معادن و کشاورزی استاناتاق بازرگانی 1در محل ساختمان شماره  صبح 7036ساعت  21/60/89مورخ 

  ادی ی محترم اقتصها استان هدف از برگزاری دور دوم این نشست ها را بررسی و رفع موانع و مشکالت فراروی معین لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه

شهرستان همکاری، تعامل و هماهنگی الزم را با معین های محترم داشته باشند پیشرفت قابل قبولی در راستای اجرای هر آن فرماندار مادامی که اضالع مثلث اقتصادی و در رأس استان عنوان کردند 

ه استفاده از بن چشمگیری بوده است که می توا اهداف طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی داشته است. رصد فعالیت معین های محترم اقتصادی فرهنگی استان تاکنون نشان دهنده انجام اقدامات

د مات الزم در راستای احیا و استفاده حداکثری از توان واحتسهیلگران منطقه ای، ایجاد کسب و کار های روستایی در قالب سبد خانوار روستایی، شناسایی واحدهای نیمه تعطیل و غیرفعال مناطق و اقدا

یارانه ای خانوار، بهره گیری از ظرفیت گردش حساب معین های محترم در نزد بانکها جهت اعطای تسهیالت اشتغالزایی و بسیاری از تولیدی، ارائه تسهیالت کارآفرینی و اشتغالزایی با تضامین کارت 

 اقدامات دیگر که تاکنون معین های محترم به مرحله انجام رسانده اند.

  بیان از وضعیت شهرستان وظرفیتها وپتانسیلها ی منطقه   با ارئه گزارشی 0 (4منطقه )تان بینالود سشهری و معین اقتصاد مشاور معین سازمان همیاری شهرداری های استان  شفائی،جناب آقای

مفهوم هم افزایی ،مشارکت ، تعامل ورقابت پذیری را دران  4از خردادماه فعالیت را بعنوان معین شروع نموده ایم ومدلی را درقالب مثلث توسعه اقتصادی طراحی نموده ایم که در آن 0 نمودند

ایم .ودبیرخانه اجرائی را باکمک جوانان نخبه روستا ها راه اندازی شد و واحد مشاوره  ودر قالب گامهای ششگانه جلساتی را با دانشگاههاودستگاههای اجرائی شهرستان داشتهدرنظر گرفته ایم 

اقدام به احصاءفرصت های صندوق افزایش داده شده اند. 31صندوق تشکیل شده توسط سپاه به  11صندوق خرد روستائی را تشکیل داده ایم که با احتساب 26وتسهیلگری رادران فعال کرده ایم .

میلیون ریال  به صندوق 1266میلیون ریال از محل  اعتبارات سازمان همیاری ها مبلغ 1666ستان ازجمله کمک اداره اوقاف از محل موقوفات و همچنین  از محل صندوق برکت به مبلغ مالی شهر
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با برند برکت برای روستاهای شهرستان بصورت اختصاصی وبانام برند برکت  های خرد )صندوق های پیشاهنگ( بصورت وام نموده ایم . در حوزه رفع مشگل برندینگ ،تشکیل منظومه برندینگ

پروژه جهادکشاورزی احصاء ومشکل 32)تک موضوع یا خانگی (که دراین زمینه پروژه های میان مقیاس -1پروژ ه های کالن -2سطح0  5آن روستا اقدام نمود ه ایم. کمیته اجرائی معین ها را در 

توانمند سازی روستائی با محوریت تسهیلگری سپاه شهرستان ومعین منطقه ،  -5آینده پژوهی )ایجادگیت مجازی برای شهرستان(-4پروژ ه های بازآفرینی شهری  3-دید.اخذ مجوزات ان رفع گر

بازارچه محلی برای فروش  5ن انجام می دهیم.اقدام به ایجاد اپلیکیشن کارا با همکاری بانک انصار طراحی وپرداخت ها ومسائل ومشکالت صندوق های خرد تشکیل شده را با همکاری این با

کشورهای مختلف داشته ایم که برروی دو مدل در  محصوالت روستاها باهمکاری شهرداری در شهرهای طرقبه وشاندیز نموده ایم .ودر زمینه فعالیت مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی مطالعاتی را در

 ه ایم که بتوان از تجربیات آنها استفاده نمود.کشورهای ترکیه وآلمان تحقیق نمود

 بیان نمودند0 سازمان همیاری ها بعنوان معین شهرستان تعامل خوبی با فرمانداری داشته وبا معرفی وتعیین آقای شفائی بعنوان  جناب اقای مباشر نماینده محترم فرمانداری شهرستان بینالود

عالیت در چارچوب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی باجدیت پیگیری می شود وفرماندارمحترم ودستگاههای اجرائی شهرستان پیگیر مشکالت موجود  مشاور ونماینده معین واقدامات خوب ایشان ف

 معین می باشند

  از وضعیت شهرستان وظرفیتها وپتانسیلها ی منطقه بیان  0در ادامه با ارئه گزارشی  (3منطقه )شهرستان کالت و معین اقتصادی  نماینده معین بنیاد جهادی مهرالرضا)ع(  محمدی،جناب آقای

روستاهای هدف مشخص وظرفیت ها وپتانسیل های منطقه شناسایی وجلساتی با فرماندار،امام جمعه روستا رابعنوان  47و فعالیت را بعنوان معین شروع نموده ایم 87از اسفند ماه 0 نمودند

اص صنفر را بعنوان سرمایه گذاران منطقه شناسایی ومشکالت انها را احصاء نموده ایم  .باصندوق کارآفرینی امید جلساتی داشته ایم که با اخت 21ودستگاههای اجرائی واضالع مثلث برگزار و

ربومی شروع نموده ایم که با حل مشکل این طرح نفر با سرمایه گذار غی 19میلیارد ریال واشتغالزایی 56با سرمایه گذاری نفر اشتغالزائی ایجاد خواهد شد .طرح پرورش عقرب را 49تسهیالت 

 والتدارگلیم وقالی نموده ودر اختیارروستائیان نموده ایم.وبازار فروش آنرادرخارج از کشور فراهم نموده ایم.اقدام به طراحی سایت قروش محص76اشتغال خوبی ایجاد می شود .اقدام به تهیه 

م این محصوالت با برند مجموعه روستا نموده ایم.وهمچنین در زمینه بوم گردی وگردشگری اقدام به طراحی سایت روستا گرد نموده ایم.در کشاورزی وباغی بصورت مجازی برای عرضه مستقی

 نیازمند برسد.ه افراد زمینه حمایت از مددجویان کمیته امدادوبهزیستی اقدام به ایجاد اپلیکیشن بانام سایه را نموده ایم تا ازاین طریق کمک خیرین مستقیما ب
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 مصوبات جلسه:

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

سازمان همیاری شهرداری ها استان در شهرستان های طرقبه و شاندیز و ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات 

اقدامات خوبی که شروع گردیده است و فرماندار محترم شهرستان، مقرر گردید موضوع ارائه اقامات انجام شده 

ر معین ین الگو برای ساسوی نهاد مردمی پیگیری گردد و ایدر شورای اداری و یا ستاد اقتصاد مقاومتی استان از 

  های محترم نیز ارسال گردد.

وسازمان همیاری شهرداری های  بیرخانه نهاد مردمید

 استان  

2 

 

سازمان همیاری شهریورماه درمحل دانشگاه بینالود وتوسط  92فرینی که درتاریخ مقررشد در همایش بزگ کارآ

ت معین های محترم استان نیز دعو برگزار می گردد از شهرداری های استان  و معین اقتصادی شهرستان بینالود

 .عمل آید

وسازمان همیاری شهرداری های   دبیرخانه نهاد مردمی

 استان  

3 

گزارش نماینده محترم معین شهرستان کالت )بنیاد جهادی مهرالرضا ع( در جلسه ارائه گردید پس از بحث و 

اقتصادی در  بررسی بر ضرورت ارائه برنامه جامع و فراگیر و شروع عملیات اجرای پروژه ها و فعالیت های

شهرستان در همه بخش های اقتصادی و با رویکرد روستا محور تاکید شد و مقرر شد با طرح موضوع در جلسه 

 اضالع مثلث توسعه اقتصادی توسط فرماندار محترم با جدیت پیگیری گردد.

بنیاد جهادی مهرالرضا)ع(  دبیرخانه نهاد مردمی و   

 
 


