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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 

های  معینبا حضور استان خراسان رضوی  تایباد وتربت جام شهرستان های معین های محترم اقتصادی اجرای طرح ها و پروژه های بررسی مسائل و مشکالت و ارائه آخرین گزارش وضعیتجلسه 

 برگزار گردید. ،صنایع،معادن و کشاورزی استاناتاق بازرگانی 2در محل ساختمان شماره  صبح 00:00ساعت  7/07/89ه مورخ شنبیکروزدر این مناطق 

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

،همچنبن بیان داشنتد در این مرحله از معین های محترم انتظار می رود از گام اول و اگر این مشکالت در شهرستان فابل حل نباشد دراستان پیگیری نمائیم   اقتصادی استان عنوان کردند

داری که اطالعات پروژه ها ثبت شود وفرمان دردستور کارهستند ابتدا مسئله ثبت اطالعات معین ها درسامانه است ومهمترین مواردیکهدوم عبور کرده و اکنون در گام سوم انجام کار باشند.

ندار محترم اشود وهفته ای یکبار دردفتر استتاییدکند وباتوجه به تفاهم بعمل آمده خروجی این سامانه مالک عملکرد معین ها خواهد بود ومسئله دوم اینکه قرارشده کاراز روستا شروع 

شدمعین ها مشخص نمایند که از مجموع روستاهائی که تحت پوشش معین ها هستند مشخص شود که در چندروستا کارشروع  مقررعملکرد معین ها مورد بررسی وارزیابی قرار می گیرد و

 د پیدا کنندشده وتاچه تاریخی کار به اتمام خواهد رسیدکه درپایان کاربایستی تمامی شاخص های اقتصادی بهبو

  توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در دست تهیه می باشد که به فرمانداران محترم ابالغ می ها روستا  درصد00حدوددر جهت بهبود شاخص های روستایی کارت اهداف روستایی برای

ها نقشه راه توسعه روستایی را ارائه میکند که در صورت اجرای برنامه های ارائه این کارت  شروع می شودروستا ازمدل مثلث اقتصادی فرهنگی توسعه  اصلی گردد. نظر به اینکه هدف

 شده می توان انتظار بهبود در شاخص های اقتصادی و اجتماعی در روستا را داشت. 

 روستا مشخص شده که تاپایان سال تمامی 00تعداد رمحسب اعالم معین های محتروستا کارشروع شده که ظرف مدت یکسال شاخص های آن بهبود خواهد یافت وتاکنون  070تاکنون در

 شاخص های اقتصادی آن روستاها بهبود خواهد یافت.
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 ل دهستان تاپایان سال ک 1دهستان شروع کرده ایم که در 01کاررا درعنوان کرد:  دهستان استان01شهرستان صالح اباد وبه عنوان معین اقتصادی  سپاه امام رضا )ع(، نماینده آقای واحدی

 عملیاتی برنامه اساس برگانه را بهبود خواهیم بخشید  07ی به اتمام می رسدکه این محورها شامل حوزه سالمت ، عمران،اشتغال ،فرهنگی واجتماعی هستند  وشاخص هامحور 0عملیات در

 بخش نهره و نو قلعه روستای زاوه، شهرستان ساق دهستان نصیرآباد روستای خواف، شهرستان سالمی بخش اباد ولی وستایر)  روستاهای  سال پایان تا سپاه روستایی توسعه محوره 0

 اساس بر یک طحس روستای عنوان به( کالت شهرستان آباد قلیچ و ابگرم روستای ، سرخس شهرستان تپه شیر روستای جام، تربت شهرستان آباد جنت روستای تایباد، شهرستان مرکزی

 .طرح اقدام هرمعین در ههرروستا رابراساس شاخصها مشخص می نمائیم.شد خواهند معرفی ای رسانه صورت به و نمونه عنوان به سپاه ارزیابی شاخص 07

  رشته قنات را با مشارکت جهادکشاورزی ومردم احیاء  70زسازی ،مرمت وزیباسازی انجام شده است .مدرسه کاربا000پک تحصیلی توزیع نموده ایم 00000درشهرستان صالح آباد

 نفر بعنوان سفیر سالمت مشخص شده اند.2ساعتی توجیهی شرکت کرده اند ودرهرروستا  9نموده ایم درحوزه سالمت با تمام مولوی های روستا جلسه گذاشته ایم ودردوره 

  کالسه تاپایان سال ساخته 1مدرسه 2م ودرتایباد نیز ده ایمیلیون تومان تجهیزات آموزشی خریداری کر000رادردستورکار داریم ودر صالح آباد مبلغ بحث توانمند سازی معلمین

 خواهدشد.

 نفراز اهالی شیعه وسنی روستا برگزار نموده ایم7000دربحث فرهنگی مراسم روز عاشورارا درروستای درخت پیت باحضور. 

  زیرساخت های روستاها را احصاء نموده ایم باتمامی ادارات در زمینه همکاری تفاهمنامه داریم دردوروستا خانه عالم احداث نموده ایم ومشکالت 

 داری د وروددام داشتی را با هماهنگی استانمشکالت: آب آشامیدنی روستاها که بایستی با همکاری ادارات مرتفع گردد که ادارات مرتبط به کندی پاسخ می دهند. باتوجه به اینکه فراین

 م می دهیم الکن بحث نقدینگی مردم هنوز واریز نشده است.انجا

  0 خیاطی کارگاه 00 از متشکل که منطقه این در بانوان تعاونی ایجاد با نیز در سخنانی عنوان کرد: شهرستان تایباد: و معین اقتصادیمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون ، نماینده آقای رستمی 

 اسامی و گردید خواهد ارایه و است موجود ملی کد با شده شاغل افراد اسامی که دارد را نفر 000 به رسیدن ظرفیت که است داشته مستقیم اشتغالزایی نفر 70 کنون تا بود خواهد نفره

 .نمود خواهند اعالم نهاد به بیکار فاقد نمونه روستای عنوان به سال پایان تا را هدف روستای چند
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 کرده داپی ورود معین بافی فرت حوزه در جام تربت درزک روستای در:نمودند بیان تربت جام: نیز بخش مرکزی  شهرستان و معین اقتصادیمدیرعامل شرکت زراعی نیل شهر ، آقای ملک خانی 

 .نمود خواهند اعالم در اسرع وقت به نهاد را نمونه روستاهای اسامی و شده اقدام قالیبافی کارگاه انداز راه در هم جام تربت مرکزی بخش گل چشمه روستای در همچنین. است

  مشخص شده است وجلسات بخش بوژگان  معین اقتصادی بعنوان  87در بهمن ماهبرتر خاورمیانه  شرکت  تبرک:  نمودند اعالم بخش بوژگان  شهرستان تربت جام:آقای قریشی بخشدار

ا)ع( ض،شورا،دهیاران،بانکهاوسایر دستگاههای اجرائی برگزار واهداف مثلث توسعه اقتصادی تشریح گردیده است .این شرکت از مشاورین سپاه امام رمتعددی رابا حضور فعاالن اقتصادی 

روزه از دامداری وواحدهای شرکت تبرک دوره های آموزشی را در منطقه بوژگان برگزار نموده وفعالین روستا ها دربازدید یک0استفاده نموده وتسهیلگران را مشخص وآموزش داده است

ح وده که ازمحل امتیازان تسهیالتی به طروظرفیت های آن بازدید بعمل آورده اند .این شرکت بمنظورکمک به طرح های اقتصادی روستاها مبلغ ده میلیارد ریال دربانک رسالت سپرده نم

 های روستائی اعطا گردد.

     

  روستا  02اقدام به جمع آوری اطالعات وشناسنامه : نمودند اعالم تربت جام:بخش بوژگان  شهرستان  و معین اقتصادیبرتر خاورمیانه  ه شرکت  تبرکنمایند، جامی االحمدی دکتر خانم

منطقه را جمع آوری کرده ایم .کالس آموزشی رانموده ایم واطالعاتی شامل :آمار بیکاران،شرکت های تعاونی فعال ،چاه های کشاورزی ،بناهای تاریخی ،سالن های ورزشی و پتانسیل های 

وآلوئه ورا جلساتی برگزار نموده  نفر از بانوان برگزارشده است.نیازهای آموزشی منطقه را درهمه بخش ها احصاء نموده ایم.درزمینه ترغیب مردم به کاشت محصوالت گلخانه ای80برای 

وهمچنین مبلغ ده  دارد جلساتی داشته یم که ازمحل امتیاز ان بانک تسهیالتی به طرح های معرفی شده توسط معین اعطا گردد. میلیارد ریال سپرده10ایم. باتعاونی غیر فعالی که مبلغ 

رید تجهیزات واز طریق خن تسهیالتی به طرح های روستائی  داده شود بطوریکه تسهیالت مستقیم به روستائی داده نشود  آمیلیارد ریال دربانک رسالت سپرده نموده ایم که ازمحل امتیاز

 روستای ۴ وهمچنیناد یابی آنان برگزار نموده ایم.ومواد اولیه این امرصورت پذیرد.. سایت اطالع رسانی بانام بوژگان اینده راه اندازی نموده ایم وجلساتی با دانش اموزان درزمینه استعد

 .شوند معرفی سال پایان تا بیکار فاقد نمونه روستای عنوان به معین جانبه همه اقدامات با تا است گردیده انتخاب منصوریه و اباد دولت آباد؛ جهان آباد؛ رباط
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 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

0 

دراین جلسه هریک از معین های محترم گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه نمودند 

مورد  سپاه امام رضا )ع(.ضمن تشکراز همه معین ها اقدامات اساسی وزیر بنایی وبرنامه 

توجه وتقدیر نهاد وحاضرین در جلسه قرارگرفت ومقررشد سایر معین ها نیز از نمونه 

استفاده نمایند  سپاه امام رضا )ع( موفق  

 به طور مستمر معین های محترم

2 

مقرر گردید موانع و مشکالتی که در شهرستان مطرح است در سطح شهرستان و با حضور 

اضالع مثلث پیگیری شود و در صورتی که حل نشد به مرکز استان و به نهاد مردمی اقتصاد 

 مقاومتی اعالم شود.

 معین های محترم

اقتصادی فرهنگیاضالع مثلث توسعه   

 به طور مستمر

0 

 ی ئروستا ها منطقه ویژه اقتصادی دوغارون وشرکت  سهامی زراعی نیل شهر،مقرر گردید

تحت پوشش معین های محترم جهت بهبود کلیه شاخص های اقتصادی و اجتماعی اعالم که 

 و با برنامه زمانبندی مشخص زمان رسیدن به شاخص های مطلوب را ارائه نمایند.

 منطقه ویژه اقتصادی دوغارون  

  شرکت  سهامی زراعی نیل شهر

 بک هفته
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 ۴ 

 

مقرر گردید کلیه اطالعات پروژه ها و طرح ها در سامانه تهیه شده ثبت شود تا امکان 

 گزارش گیری از اقدامات معین های منطقه فراهم شود.

 به طور مستمر معین های محترم 

 
 

 


