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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 

معین های با حضور استان خراسان رضوی  نیشابور و فیروزه 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 00:30ساعت  22/07/89مورخ  دوشنبهروزدر  نطقهاین م

  محترم های  ت فراروی معیناستان هدف از برگزاری دور دوم این نشست ها را بررسی و رفع موانع و مشکال لبافی، دبیر محترم نهاد مردمی اقتصاد مقاومتیجناب آقای در ابتدای جلسه

در مجموع درخواست ما از معین های اقتصادی این بوده که پروژه ها را به لحاظ توجیه  .ابل حل نباشد دراستان پیگیری نمائیمواگر این مشکالت در شهرستان ق داقتصادی استان عنوان کر

 اقتصادی، فنی و مالی ارزیابی کنند تا بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به پایداری بنگاه اقدام نمایند.

 :کسب و کار و  یهاطرح به همین استناد،و  گرفتهانجام ی تحت پوشش معین های اقتصادی ادرصد از روستاه00 ی در قریب بهمطالعات پروژه هایدانشگاه  یبا همکار لبافی یادآور شد

 هر روستا دارای کارت هدف است، لذا نیازی به آمایش سرزمین توسط معین های اقتصادی نیست، به بیان دیگر براساس این کارت، هدف هر روستا .مشخص شده استآن ها نیز  تیظرف

 ها و بنگاه های اقتصادی در آن روستا به نتیجه مطلوب دست می یابد.مشخص است که چه رشته 

  :اریمع . از سوییشودیدر آن ثبت م ستیچک ل صورتبه  د پیگیری و انجام امور توسط معین ها و متولیان این حوزه،نیفرآ و شده یاندازراهنیز سامانه ثبت اطالعات پروژها وی عنوان کرد 

 .فراهم شده است زیمردم ن یبرا یسطح دسترسمذکور در سامانه  نیسامانه قابل مشاهده است عالوه بر ا نیدر انیز  هانیفرمانداران و مع تیفعال

 و... ثبت ها کارخانه یورو بهره تیظرف شیتمام، افزا مهین یهاپروژه لیتکم ،یاحداث یهاهمچون پروژه یبلکه تنها موارد شوندیمشمول ثبت در سامانه نم هانیمع اقدامات یافزود: تمام یو

 به شمار می آید. نیمع یهاتیفعال در زمرهو  و ضبط گردیده
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 یو الزمه آن وجود مجر میمردم هستبرای  یو اعتمادساز یگرلیتسه البما به دن رایاست ز یتوجه به مشارکت مردم یکرد: نکته بعد انیب یخراسان رضو یاقتصاد مقاومت ینهاد مردم ریدب 

 .میاگرفتهرا بر عهده  گانیآموزش آنان به صورت را فهیکسب کنند و ما خود وظ نهیزم نیالزم را در ا یهاآموزش دیهر روستاست که با یبرا گرلیو تسه

  4و کار خود را آغاز کرده  یفوالد در دو بخش اصلمجتمع عنوان کرد:  روزهیف یو بخش مرکز شابورینبه عنوان معین اقتصادی شرکت مجتمع فوالد خراسان ، نماینده کمیلی پورآقای 

 نهی. در بخش اول مجتمع فوالد در زممی باشدمجتمع  یها از محل گردش مالپروژه بهاست و بخش دوم کمک  آنکه بخش اول در راستا اهداف و اساس نامه تسهیلگر آموزش دیده دارد 

 400و  اردیلیم کیداشته است و قرار است  یکیزیف شرفتیدرصد پ 00که  می باشد شابورین یکمربند ینمونه آن احداث پارک خط کیانجام داده است و  یادیز یهاتیفعال ستیزطیمح

 .نفر روز آن محقق شده است 000تاکنون هزار و  وشده  ینیبشیپنیز برای آن نفر روز اشتغال  زارشود و سه ه نهیتومان هز ونیلیم

 هزار  009هزار و  24  یتومان برا اردیلیم میدر دستور کار است که برآورد ما شش و ننیز  انییو روستا ریعشا مهیشرکت مجتمع فوالد خراسان عنوان کرد: پوشش ب یاقتصاد نیمع ندهینما

 آن آغاز شود. راییاج اتیشود تا عمل زیتومان به حساب صندوق وار اردیلیم کیحداقل  یو قرار است به زود بودهخانوار 

 برگزار  یاست. با بانک جلسات دهیتومان رس ونیلیم 40تومان به  ونیلیم 20هر پنل از  متیمنعقد شده است اما ق یوات لویپنج ک یهاپنل یتفاهم نامه برا زین ریپذ دیتجد یهایانرژ نهیزم در

 . میکن رروستا مستق 000ها را در پنل نیشش درصد ا التیشده است که با تسه

 20در نیز گلخانه  00از  شیو تاکنون ب صادر شد هیبرداشت به کشور روس نیو اول قرار دارددر دستور کار  ییدارو اهانیگ دو محصول کاکتوس و زین یاکشت گلخانه نهیدر زم نیهمچن 

 .شده است جادیا لوتیروستا به صورت پا

 200نام مصرف در دستور کار قرار دارد و تاکنون ثبتتعاونی مسکن و  نیتام این حوزه در دو زمینهاشد که در مباحث زیرساختی مطرح می ب زین روزهیگفت: در شهرستان ف پوریلیکم 

همچنین جهت پارک گیاه  و برای تعاونی مصرف در حال احداث ساختمان تعاونی مصرف فوالد در فیروزه می باشیم. است. گرفتهدر مجتمع فوالد انجام  نشاغال یبرا یمتر 000مسکن 

 فیروزه از سوی فوالد اعالم آمادگی جهت تامین بذر،کود و دانش فنی انجام شده است.شناسی در 

  روستا در نیشابور( کار شروع شده است و به تدریج  20روستا در فیروزه و  0روستا )  20روستا در فیروزه می باشد که به صورت پایلوت در  30روستا در نیشابور و  200تعهد این شرکت

 ای دیگر آغاز خواهد شد.کار در روستا ه
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  مینه بایستی برنامه ای جامع در زکه در این وی افزود: مهمترین موضوعی که وجود دارد و باید به آن توجه ویژه ای شود موضوع فروش محصوالت و یافتن بازار فروش برای آن ها می باشد

  همه حوزه ها وجود داشته باشد.

  درخواست داریم تا دوره های توجیهی و آموزشی برای معین ها به منظور آشنایی با مفاهیم الگوی مثلث اظهار کرد:  شابوریدامداران ن یتعاون رهیمد اتیه سیرئ ،یابوالقاسم محمدآقای

 توسعه اقتصادی فرهنگی برگزار شود.

  نهیدر زمرودخانه دائم و فصلی و ... اشاره و بیان کرد: یکی از طرح های توسعه ای ما  04حلقه چاه،  0227وی به ظرفیت مطلوب تولید محصوالت کشاورزی در شهرستان نیشابور از جمله 

 افتیدر التیتومان تسه اردیلیم 00اگر کنیم، طبیعتا  دیگوشت تول لویک 300تا  300در اختیار ما قرار بگیرد، می توانیم در هر سال  یلیون تومانیم 00 اعتباری گوشت است و اگر دیتول

این بدان معناست که مردم گوساله ها را زودتر از موعود  .استموجود  زین یعلوفه و دانش فن گاه،یدام، جا نهیزم نی. در ادیهزار تن در سال خواهد رس 300تا  300رقم به  نیا نیز شود

 .برای دست یافتن به نقدینگی به کشتارگاه ارسال نکنند و در راستای توانمندی آن ها گام برداشته شود تا گوساله ها به درستی پروار شوند

 آنان  اتیاز تجرب میقلعه گنج برگزار شود تا بتوان ی اقتصادیهانیبا مع یاجلسه، میرد: درخواست دارک انینشست ب نیاز ا یگریدر بخش دنیز  شابورین نالودیشرکت ب نماینده ،یمیمق محمد

شده را در استان تا دام اصالح میعالوه بر آن هست به .میکن برگزارروستا  نیا یاهال یرا برا یو دامدار یکشاورز نهیدر زم یآموزش یهابرنامه تا می. در نظر دارنیز در این مسیر بهره بگیریم

براساس آن روزانه  تا میارا در دستور کار قرار دادهدر بازه زمانی سه ساله   ینفر 020اشتغال   و اردیلیم 040 هیطرح با سرما کی نی. همچنبیرون استان بشویمحفظ و مانع از خروج آن به 

 شود.  دیتول ریتن ش 200

 0که تاکنون در یک روستا )شهرک امام( ورود کرده است و تا پایان سال شاخص های اقتصادی در این روستا بهبود پیدا خواهد کرد. روستا در تعهد این شرکت می باشد 

 نیز از ظرفیت شهر نیشابور در حوزه گردشگری و جایگاه جهانی آن سخن گفت و متذکر شد: اگرچه ظرفیت های  ایساین یشرکت مجموعه آب نمایندهزاده،  میادامه بهرام ابراه در

ال دلیل مشکالتی مرتبط با همین بحث فع اما به داده ایمچند طرح را دستور کار قرار گردشگری و تاریخی این شهر مغتنم است اما نباید مانع فعالیت های اقتصادی شود. در حال حاضر 

 متوقف مانده اند. 

 .البته بسترهایی هم فراهم است اما به موازات آن  وی ادامه داد: سرمایه گذارانی نیز در حوزه سنگ های قیمتی داریم که نمی دانند ظرفیت ها و پتانسیل های خود را باید چطور معرفی کنند
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 مشکالتی نیز وجود دارد. 

 یکی از مسائل مهم در حوزه اقدامات توسعه ای معین های کرد:  حیبخش زبرخان تصر نیمعو  کیپارت الست نگیعامل هلد ریبخش،  مد زدانی آقاینشست  نیاز ا یگریبخش د در

اعتماد عمومی نیز خدشه مواجه می شود و اقتصادی، توجه به اهمیت زیرساخت های تاریخی و ظرفیت های محیط زیستی است. اگر این مسائل مورد غفلت قرار بگیرند، ادامه کار با مشکل 

 دار می شود.  

  آن توجه ویژه ای شود حرکت هماهنگ معین ها در شهرستان می باشد که در راستای این مهم همه ما معین های نیشابور باید با  سیار مهمی که وجود دارد و باید به: موضوع بعنوان کردوی

 نین به صورت یکپارچه در راستای تحقق اهداف مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی گام برداریم.فکری معین ها انجام شود و همچ هم یکدیگر جلسات مستمر داشته باشیم تا طرح ها و پروژه با

  :و  یزودر عرصه کشار یخاکستر یهاآب یزباله، بازچرخان کیفرهنگ تفک ،یارونق کشت گلخانه ر،یدپذیتجد یهایرژسبز، استفاده از ان یروستا جادیاهداف ما اجمله از وی افزود

 .است ...در مصرف آن و  ییاز اتالف آب و صرفه جو یریجلوگ یبرا یزیرتوسعه بهداشت و درمان، برنامه ،یباغدار

 از  یبهره بردار ،یبه صنعت یسنت داریدام لیتبد ،یاحداث سالن ورزش ،یخرد مردم هایصندوق جادیبه ا توانیروستا م یازهایعنوان کرد: از جمله ن کیپارت الست نگیعامل هلدریمد

 احداثبه سمت سبزوار  شابورین یومتریک 30کارخانه کمپوست را در  کی تا میدر نظر دار نیهمچن و... استروستا  یسازبایو ز یبازساز ،یگذارهیتوسعه و سرما ،یمعدن یهاچشمه

 اقامتگاه در زمینه اقامت، پایانه فروش میوه، خشکبار، فرآورده های دامی می باشد.همچنین طرحی جهت ایجاد اقامتگاه در دست تهیه می باشد که کاربری این .میکن

 ده اند که در آن ها به صورت پایلوت شروع معین اقتصادی بخش زبرخان شهرستان نیشابور اعالم کرد: از روستا هایی که در تعهد این معین می باشد سه روستا به عنوان نمونه انتخاب ش

فراهم شود از روستا مهاجرت  در این روستا ها جامعه هدف جوانان روستا می باشند چرا که اگر شرایط مناسبی برای آنان تند از : حصار زبرخان، آهوان و اردوغششده است که عبار

 ند کرد.در راستای توسعه روستا حرکت خواه ند کرد ونخواه

 که  یادر هر نقطه رایکرده است ز جادیما ا یرا برا یمشکالت شابورین یخیتار تیموقع باید اذعان کنیم کهعنوان کرد: در سخنانی  شابوریشهرستان ن نماینده فرمانداریمومن نژاد  خانم

 . میشویمواجه م یفرهنگ راثیبا مشکل م میگذاریدست م

  :و تنها مشکل ما با ادارات و  مطرح شده اردیلیهزار م 0000تا  0از  ی مختلفیگذارهیسرماهای وجود ندارد و طرح  ینگیو نقد یگذارهیسرما حیثاز  یمشکل شابوریدر نوی تاکید کرد
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  .هاستدستگاه

  رمانداری برگزار می شود که به فراخور موضوع از اضالع مثلث در جلسه دعوت به عمل می آید. در همین راستا در جلسه ستاد اقتصاد فوی افزود: جلسات به صورت هفتگی با معین ها در

 مصوباتی به دستگاه ها ابالغ شده است بنده شخصا پیگیر مصوبات هستم  03/00/89اومتی استان در تاریخ مق

  اند به عنوان مثال شرکت مسما در شهرستان اقدامات زیرساختی انجام شود. گزارشی کلی از اقدامات معین ها وجود دارد که روستا های هدف را مشخص کرده و کار را شروع کرده

 کالته شوری به عنوان روستای نمونه اقداماتی در زمینه تولید تخم مرغ، بلدرجین و پوشاک آغاز کرده است. روستای

 نوان گردشگری در نیشابور اشاره کرد و ع در پایان آقای شیران پور، مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور آویژه مهر به عنوان مهمان در جلسه به  ظرفیت هاو پتاسیل های موجود در زمینه

. مشکل عمده موضوعات مرتبط با میراث هزار میلیارد تومان ساالنه درآمد زایی خواهد داشت 7هتل در نیشابور تهیه شده است که  80کرد طرحی جامع و کامل در خصوص اخداث 

 فرهنگی می باشد که نیازمند پیگیری مستمر توسط اضالع مثلث و معین های مربوطه می باشد.

 جلسه:صوبات م

یمهلت پیگیر مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف  

0 
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.

اقتصادی  اضالع مثلث توسعه-معین های محترم

 فرهنگی

 به طور مستمر

2 
مقرر گردید معین های محترم نمایندگان خود را جهت آموزش تسهیلگری به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی 

 معرفی نمایند.

 معین های محترم

 

ک هفتهی  

3 

 

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

 معین های منطقه فراهم شود.

 به طور مستمر معین های محترم 

 



 

 استان خراسان رضویستاد اقتصاد مقاومتی 

 
 نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان
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 4 
مانداری به صورت کامل توسط این شرکت تهیه و به فر شابوریدامداران ن یتعاون مقرر گردید طرح گوشت

  ل گردد.اشهرستان نیشابور اراس

 یک هقته شرکت تعاونی دامداران نیشابور

0 
ر سامانه های شهرستان فیروزه مقرر گردید هرچه سریعتر اقدامات این معین ها دبا توجه به عدم حضور معین 

 ثبت و توسط فرمانداری تایید و به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد.

ن سالمت بینالود و چیکایرشرکت های مسما، ز  یک هفته 

 
 


