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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار(  

 ارائه آخرین گزارش وضعیت اجرای طرحها و پروژه های توسعه منطقه ای در راستای اجرای اقدامات معین های محترم اقتصادی 

  های در دست اقدام معین های اقتصادیبررسی موانع و مشکالت احتمالی طرحها و پروژه 

 اخذ نظرات و پیشنهادات معین های محترم 

معین با حضور استان خراسان رضوی  خلیل آباد و بردسکن کاشمر، 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 6در محل ساختمان شماره  صبح 06:66ساعت  62/62/89ه مورخ شنب سهدر روزهای این مناطق 

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

 در گام سوم انجام کار باشند.اقتصادی استان عنوان کردند،همچنبن بیان داشنتد در این مرحله از معین های محترم انتظار می رود از گام اول و دوم عبور کرده و اکنون 

  به استفاده از تسهیلگران منطقه ای، ایجاد کسب و کار های روستایی رصد فعالیت معین های محترم اقتصادی فرهنگی استان تاکنون نشان دهنده انجام اقدامات چشمگیری بوده است که می توان

، بهره گیری هم افزایی با معین های دیگرر راستای احیا و استفاده حداکثری از توان واحد تولیدی، در قالب سبد خانوار روستایی، شناسایی واحدهای نیمه تعطیل و غیرفعال مناطق و اقدامات الزم د

 مهمترن موضوعم به مرحله انجام رسانده اند.از ظرفیت گردش حساب معین های محترم در نزد بانکها جهت اعطای تسهیالت اشتغالزایی و بسیاری از اقدامات دیگر که تاکنون معین های محتر

 در مدل مثلث اقتصادی فرهنگی مشارکت مردم در طرح های سرمایه گذاری می باشد.

 اضالع مثلث اقتصادی  هادامه دهند میبایست به همرا ضمن اینکه معین هایی که تاکنون کار خود را شروع نکرده اند یا به مرحله اجرایی نرسانده اند در صورت اینکه نمی توانند فعالیت خود را

جرا که فعالیت معین ها بسیار جائز اهمیت می باشد به طوریکه مردم شهرستان عدم توانایی الزم برای اجرای طرح مثلث اقتصادی را بیان نمایند و کار را به افراد دیگری بسپارند. شهرستان به

 گزارشات به صورت مستمر به استحضار مقام معظم رهبری می رسد.

 و فقر بردن میان از جهت در گامی و نموده فراهم را مردم توانمندسازی بستر کرده، عمل خود تعهدات به که اقتصادی های معین از دسته آن به ن؛استا در کارآفرینی در جهت ارتقا فرهنگ 

 زمان ترین کوتاه در توانست خواهند طالیی کارت دارندگان .شد خواهد اعطا برنزی و ای نقره طالیی، های کارت قالب در امتیازاتی بردارند، روستایی توسعه های شاخص ارتقای همچنین و بیکاری
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 .یافت خواهند حضور سازی تصمیم و گیری تصمیم جلسات در و باشند داشته دیدار استان رتبه عالی مسئوالن با ممکن

  نظر به اینکه دست تهیه می باشد که به فرمانداران محترم ابالغ می گرددروستا توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در  0061در جهت بهبود شاخص های روستایی کارت اهداف روستایی برای .

کند که در صورت اجرای برنامه های ارائه شده می توان انتظار بهبود در شاخص های ئه میادی فرهنگی توسعه روستا می باشد این کارت ها نقشه راه توسعه روستایی را اراهدف مدل مثلث اقتص

  ر روستا را داشت.اقتصادی و اجتماعی د

 عنوان کرد: شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر  مهدی فروزان، نماینده شرکت شرکت پیشرو صالح به عنوان معین اقتصادی دهستان پایین والیت کاشمر و بخش مرکزی خلیل آباد

تامین یک درصد محصوالت مرغ در حوزه تنظیم بازار است. همچنین این مجموعه دارای کارخانه کننده زنجیره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را در استان خراسان رضوی بر عهده دارد و تضمین

وی با اشاره به اینکه رویکرد ما خودباوری دامدار است تا دامدار بتواند با داشته خویش امرار معاش بهتری داشته خوراک دام، کشتارگاه صنعتی طیور، تولید مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار است.

 باشد، افزود: مثلث توسعه اقتصادی بستری را فراهم کرد تا صنعت دامداری تقویت شود.

 تن از خلیل آباد و  06ر مرکز جمع آوری شیر، روزانه فروزان یادآور شد: ما به ازای هر کیلو شیری که تحویل می گیریم یک کیلو کنسانتره رایگان در اختیار کشاورزان قرار می دهیم. همچنین د

ماهه بدون هیچ  0شده خوراک دام را به صورت کاشمر شیر تحویل می گیریم، در بهمن ماه سال گذشته دامداران مجبور شدند که به سمت فروش دام حرکت کنند. لذا براساس تدابیر اندیشیده 

تن خوراک دام به همین ترتیب بین دامداران  166هزار و  6کردیم. سال گذشته نیز حدود گونه پیش پرداخت یا تضمین و یا حتی دادن چک به دامدارانی که شیرشان را تحویل می دادند، ارائه 

 بخش مرکزی پایین والیت و بخش خلیل آباد و حتی کوهسرخ توزیع شد.

  :ماهه بدون هیچ گونه  0م در واقع این مبلغ را در بازه زمانی میلیارد تومان در این حوزه هزینه کرده ای 0نماینده معین اقتصادی دهستان پایین والیت کاشمر و بخش مرکزی خلیل آباد افزود

 سودی تحویل دامداران دادیم که البته مورد استقبال نیز قرار گرفته است و خوشبختانه دامداران از فروش دام های خود اجتناب کرده اند.

 ماهه به دامداران تحویل می دهیم. این مورد بدون توجه به مباحث بانکی انجام می گیرد. 0بندی زمان هزار تن خوراک دام را در 3حدود   وی تصریح کرد: در حال حاضر در بخش خلیل آباد 

همکاری سالت هستیم و در این حوزه هماهنگی های الزم انجام گرفته حال امید می رود با و بانک ر فروزان عنوان کرد: در شرایط فعلی به دنبال ایجاد صندوق خُرد در بانک ملی، پست بانک 

 دهیاران این صندوق های خرد را در روستاها عملیاتی کنیم.
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  آباد مورد شناسایی قرار گرفته اند، این واحدها نماینده معین اقتصادی دهستان پایین والیت کاشمر و بخش مرکزی خلیل آباد افزود: در گام بعدی ظرفیت خالی طیور بخش مرکزی کاشمر و علی

 .تضمین شده استخالی مانده اند؛ در همین راستا تفاهم نامه هایی جهت استفاده از ظرفیت های خالی منعقد خواهد شد. همچنین خرید طیور منطقه از سوی ما  به دلیل عدم داشتن سرمایه،

  حال مطالعه در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر کاشمردر حال حاضر در : بیان نمودند ئه گزارشیابا ار در ادامه شهر کاشمر سازمان همیاری شهرداری معین محترم،زارعیانجناب آقای 

نفر می باشد  606دار هستند. از اقدامات این معین ارائه تسهیالت به مبلغ یک میلیارد ریال به شرکت طهورا)تولید کننده مصنوعات گل جینی( با هدف اشتعال پای جهت ایجاد صندوق های خرد

 به صورت پلکانی به پنج میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد. تسهیالت ماهه این مبلغ 01وسط کارآفرین در بازه زمانی نفر ت 166که در صورت افزایش اشتغال تا 

  یم، چرا که در اوایل نیز در سخنانی عنوان کرد: ما در گام نخست مثلث توسعه اقتصادی هستمهدی سلطانی، نماینده گروه سرمایه گذاری دماوند و دبیر معین اقتصادی خلیل آباد و کاشمر

 .دی پیوستیمخردادماه امسال تفاهم نامه مثلث توسعه اقتصادی را به امضا رساندیم و در زمره آخرین شهرستان هایی هستیم که به طرح مثلث توسعه اقتصا

  بطور غیر 0666نفر بطور مستقیم و366فیزیکی دارد و با راه اندازی آن  درصد پیشرفت03میلیارد ریال شروع نموده  که 0666باسرمایه گذاری  83مجتمع فوالد ترشیز پروژه خودرا درسال

نفر خواهد بود .این مجتمع پس از 616شروع نموده که اشتغالزایی آن  80میلیارد ریال در سال 6666نساجی کاشمر )طرح توسعه ای (را با سرمایه گذاری  6مستقیم اشتغالزائی دارد و پروژه فاز

رهمین راستا اقدام به برگزاری اقتصادی در شهرستان اقدام به برنامه ریزی کاشت جایگزین  وتشکیل زنجیره مواد اولیه تولید کارخانه نساجی را در شهرستان نموده است ودتشکیل دبیرخانه معین 

جهت کشت های جایگزین خواهد بود، به بیان دیگر کشاورزان باید به جای نتیجه این همایش قطعا تشویق و ترغیب کشاورزان  جاری می نماید. مهر ماه سال 01همایش ملی روز جهانی پنبه در 

 تولید کشت های آب بر، کشت های کم آب بر را در دستور کار خود قرار دهند.

 ،عنوان کرد: ما به عنوان معین اقتصادی پیگیر  رئیس هیات مدیره شرکت گیاهان معطر پرند و نماینده معین روستاهای باال والیت کاشمر نائبدر بخش دیگری از نشست مهدی شاکری

این در حالی است که اخذ مجوز برای احداث واحد مسئله دام در مناطق محروم کاشمر هستیم، چرا که در حال حاضر بهداشت اخطار داده است که دام ها باید از آن منطقه روستایی خارج شوند، 

همین اساس ما در حال رایزنی با جهاد کشاورزی هستیم تا از یکسو مشکالت بهداشتی و از سوی دیگر دغدغه های روستاییان را حل و فصل  دامداری در خارج از روستا بسیار دشوار است. بر

 کنیم.

  عالیت هستند و باید به این حوزه ورود پیدا کنیم. نفر در حوزه قالی بافی آماده ف 36وی یادآور شد: قالی بافی در منطقه مورد نظر ما به صورت عمده انجام می گیرد و براساس آمارها بالغ بر
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میلیارد تومان در این حوزه باید  0ه حدود موضوع دیگر بحث آبرسانی است، چرا که یکی از روستاهای تحت پوشش ما با مشکل آب آشامیدنی مواجه است و براساس پیش بینی های انجام گرفت

 آب نیز قول مساعد داده تا در صورت وجود سرمایه گذار، الباقی مبلغ را خواهد پرداخت.سرمایه گذاری صورت بگیرد. بر همین اساس اداره 

  روستا را تحت پوشش قرار دادیم و به صورت همزمان توسعه این روستاها را در دستور کار قرار دادیم. 01شاکری افزود: در حال حاضر 

  هم در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: کاشمر آخرین شهرستانی است که به معین های اقتصادی مهدی نایه در، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کاشمر

 ستند.معین اقتصادی شهرستان ما به نسبت سایر فعاالن این عرصه چند گامی عقب تر ه 1پیوسته است، لذا 

 کی از مشکالتی که ما با آن مواجه هستیم این است وی با اشاره به اینکه معین های اقتصادی خواسته یا ناخواسته به سمت حوزه ای حرکت کرده اند که در آن صاحب تجربه هستند، ادامه داد: ی

نوین زعفران در زمینه افزایش بهره وری محصول زعفران، شرکت پیشرو صالح در زمینه ستایی نداشته اند.که معین هایی در این بازه زمانی به ما معرفی شده اند شاید تجربه فعالیت در حوزه رو

اده مینه ارتقا کیفیت محصول پبنه به عنوان مافزایش بهره وری دام و تکمیل ظرفیت های خالی در زمینه مرغ و تخم مرغ،شرکت فوالد ترشیز به عنوان زیر مجموعه گروخ صنعتی دماوند در ز

پرند تاکنون فعالیت موثری را نتوانسته است اولیه کارخانه نساجی، همچنین سازمان همیاری شهرداری در زمینه تثبیت مشاغل خانگی و سرمایه گذاری مشترک با شهرداری متمرکز است.شرکت 

 سامان دهد.

 دهستان مرکز نیکوکاری، کارآفرینی و توانمندسازی  0نیز در سخنانی عنوان کرد: ما در  ی شهرستان خلیل آبادجواد امانی، نماینده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان و نماینده معین اقتصاد

 ایجاد کردیم که ذیل هر یک از این مراکز صندوقی ایجاد شد تا تمامی امور این بخش را پیگیری کند.

  یکی از منابع عمده صندوق نیز از همین بخش است، یادآور شد: با توجه به سوابقی که در این حوزه داشته ایم، تیمی آن جا وی با اشاره به اینکه تاکید ما در شهرستان خلیل آباد بر ذکات است و

 مستقر شده و اولویت ما جمع آوری ذکات است.

  میلیارد تومان طرح تصویب  6.1مصوب کردیم، اظهار کرد: تقریبا قریب به نماینده معین اقتصادی شهرستان خلیل آباد با بیان اینکه ما براساس بازدیدهای میدانی انجام گرفته، تعدادی طرح

 طرح جدید نیز در دستور کار هستند. 00کردیم و عمدتا طرح هایی را مدنظر قرار دادیم که در گذشته فضا داشته اند و 

 ادی شهرستان پای کار بوده اند، حال امید می رود طی ماه های آینده شاهد پیشرفت های چشمگیری نماینده اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان تصریح کرد: اعضای مثلث توسعه اقتص
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 در این بخش باشیم.

  مه سرمایه گذاری به تفاهم نا 2تفاهم نامه با معین اقتصادی و  0نیز در سخنانی گفت: در سفر استاندار به شهرستان خلیل آباد محمدرضا ابراهیمی، کارشناس اقتصادی فرمانداری خلیل آباد

میلیارد  031مورد افزایش یافته است. ماحصل این ها، سرمایه گذاری  00مورد و شمار تفاهم نامه های سرمایه گذاری به  1امضا رسید که تا به امروز تعداد تفاهم نامه های معین اقتصادی به 

 نفری خواهد بود. 662ریالی و اشتغال 

 نفر سهامدار است و اقدام به ایجاد مجتمع سهامداری کرده اند، این تعاونی با همکاری شرکت لبنیات  666ر بخش مرکزی، شرکت تعاونی تشکیل شده که دارای وی ادامه داد: در روستای نقاب د

ماه  3ید و مابقی آورده نقدی افراد بوده است. در حال حاضر نیز میلیون تومان بابت ساخت کارخانه لبنیات هزینه کرده که میزانی از این مبلغ توسط صندوق کارآفرینی ام 166میلیارد و  3تاکنون 

ابت تکمیل درصد پیشرفت فیزیکی دارد و جزو پروژه های اولویت دار شهرستان است. همچنین مبلغی نیز ب 86است که از محل یارانه خود مردم، وام دریافتی به مردم پرداخت می شود و پروژه 

 .پروژه تخصیص یافته است

  بیان داشت: در حوزه های کشاورزی،دامپروری و آموزشی ورود پیدا  کشت و صنعت انابد و معین اقتصادی دهستان صحرایی بخش انابد و شهر انابد شهرستان بردسکن ،سرگزی آقایجناب

نفر انجام شده  2باشد. در زمینه دامداری،برونسپاری دامداری پروار با اشتغال زایی میلیارد ریال می  066هکتار گلخانه در مرحله اخد مجوز با مبلغ سرمایه گذاری  1کرده اند به طوریکه احداث 

د شتر مرغ و ... در دست نفر به صورت موقت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مشغول به کار هستند. طرح های اصالح نژاد دام در منطقه، معرفی کشت گیاهان جدید، تولی 1است. همچنین 

 بررسی می باشد.

 بانک عامل توسعه اشتغال پایدار  0عنوان کرد: سال گذشته پست بانک به عنوان یکی از هرداد کندری، معاون مدیریت شعب پست بانك خراسان رضوی و معین اقتصادی شهرآباد بردسکن، م

ار روستایی داشته است. با توجه به حضور فیزیکی پست بانک در مناطق روستایی و روستایی در سطح استان مطرح بوده است و در سطح استان نیز بیشترین تخصیص منابع را در حوزه اشتغال پاید

 بومی بودن برخی از همکاران ما، طرح ها به مراتب بهتر مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می گیرد.

  0میلیارد ریال و اشتغال  06ر حال حاضر طرح دامپروری و لبنی با سرمایه گذاری روستای منطقه را تحت پوشش قرار داده ایم. د 00کندری خاطرنشان کرد: در منطقه شهرآباد بردسکن تعداد 
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میلیارد ریال، دامپروری با  01میلیارد ریال در منطقه رکن آباد، طرح های احداث گلخانه، پروژه ایجاد واحد تولید محصوالت لبنی با سرمایه گذاری  666نفر، طرح توسعه پسته با سرمایه گذاری 

 میلیارد ریال و ... در دست بررسی و تشکیل پرونده هستند. 3گذاری سرمایه 

  درصد و دامپروری با نرخ  1طرح جدید نیز در مرحله بررسی مقدماتی است، یادآور شد: در حوزه کشاورزی با بهره  01الی  06معاون مدیریت شعب پست بانک خراسان رضوی با اشاره به اینکه

درصد داشته ایم.  09میلیارد ریال پرداخت تسهیالت با نرخ  01درصد تسهیالت پرداخت خواهیم کرد. از منابع داخلی در این منطقه تاکنون  00با نرخ بهره درصد و در بخش صنعت  06بهره 

 د باشیم.ماه آینده جهشی را در منطقه شاه 6الی  0میلیارد ریال تسهیالت در حوزه تشکیل پرونده داریم. حال امید می رود ظرف  13مجموعا 

 عنوان کرد: ما تولیدکننده کنسانتره مس هستیم، در ابتدای سال  در بخش دیگری از نشست محمد حسن صفاریان، کارشناس شرکت کومه معدن پارس و معین اقتصادی شهرستان بردسکن

نفر رسیده و ورودی کارخانه نیز  216الی  266ال حاضر اشتغال ایجاد شده به حدود هزار تن بود اما در ح 666نفر اشتغال ایجاد کردیم، ظرفیت ورودی کارخانه نیز حدود  066گذشته حدود 

حوزه انجام نگرفته عدم تامین برق یکی از مشکالت اساسی شرکت است که در حضور مقامات ارشد استان این مشکل را نیز بازگو کردیم اما تاکنون اقدامی در این  هزار تن می باشد. 266حدود 

 است.

 گابایت برق ما حل شود،  6.1نفر از مردم بومی برای شرکت مشغول فعالیت هستند. اگر مشکل  26الی  16شرکت کومه معدن پارس عنوان کرد: امروز با مشوق ها و با مشارکت مردم،  کارشناس

 در شرایط فعلی رشد فعالیت معدن به دلیل عدم تخصیص برق متوقف شده است. نفر افزایش خواهد یافت و ورودی کارخانه نیز به یک میلیون تن خواهد رسید. 866نفر به  216اشتغال ما از 

  در عرضه و فروش محصوالت خود با مشکل مواجه شده است،  فرش عرسین عنوان کرد: متاسفانه بعد از اعمال تحریم ها، شرکتدر ادامه محمد شاکری زارع، کارشناس فرمانداری بردسکن

 این شرکت در دهستان های مختلف کارگاه های بسیاری را دایر کرده است.چرا که بازار اصلی محصوالت کشور آمریکا بوده و محدودیت های جدی گریبان این مجموعه را گرفته است.

 ایه ای که دارد، طرح های بسیار خوبی را مدنظر قرار داده است و پست بانک نیز اعالم آمادگی کرده تا در این حوزه همکاری الزم را شاکری زارع یادآور شد: شرکت کشت و صنعت نیز با سرم

 به عمل آورد.

 کل برق این معادن، پست برق در منطقه احداث شود اما کارشناس فرمانداری بردسکن افزود: معادن فعال زیادی در منطقه داریم و اخیرا تصمیمی اساسی در استان اتخاذ شده است تا برای رفع مش

 متاسفانه در بحث تامین اعتبار پست برق با مشکل مواجه هستیم.

  باید به آن گفت: اولین موضوعی که معین های اقتصادی در ادامه حسین رجبی، مسئول هماهنگی معین های اقتصادی شهرستان های بردسکن، کاشمر و خلیل آباد استانداری خراسان رضوی
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 توجه ویژه داشته باشند، مبحث مشارکت های عمومی و چگونگی توانمندسازی مردم است.

  جمله پژوهشی، شناخت فرآیند اشتغال پایدار و ... از وی ادامه داد: انجام مطالعات تخصصی مناسب با اقلیم منطقه و بر مبنای مفاد تفاهم نامه، شناخت انواع آسیب ها براساس روش های علمی و

 باید توسط فرمانداری لحاظ شود.  مواردی هستند که باید مورد توجه معین های اقتصادی قرار بگیرند. همچنین آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری نیز

 علیهذا پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب گردید و مقررشد از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود 

 

 مصوبات جلسه:

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

معین های محترم در که نظر به اینکه جمعبندی گزارشات معین های محترم منطقه ده حاکی از این است  

عملکرد قابل قبولی ارائه نموده اند لیکن با توجه به مفاد حوزه های تخصصی خود در جهت توسعه روستایی 

مقرر گردید در حوزه های غیر تخصصی خود و توانمند  تفاهمنامه ها و مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 

 سازی مردم از طریق مشارکت آنها اهتمام بیشتر ورزند.

 06معین های محترم منطقه 

 فرمانداری محترم شهرستان

 مربه طور مست

2 

موانع و مشکالتی که در شهرستان مطرح است  با توجه به مدل ارائه شده و ضرورتهای موجود  مقرر گردید

در صورتی که حل نشد به مرتفع گردد، مثلث پیگیری شود و محترم در سطح شهرستان و با حضور اضالع 

 به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اعالم شود.

مثلث توسعه  محترم  اضالع-معین های محترم

 اقتصادی فرهنگی

 به طور مستمر

3 
هریک از معین های محترم اقتصادی یک یا چند روستا از روستاهای تحت پوشش خود که می  مقرر گردید

تواند در قالب شاخص های اقتصادی فرهنگی تا پایان سال جاری  بهبود یابد به طوری که حداقل فاقد بیکار 

 بک هفته معین های محترم
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 نمایند. معرفی امه زمانبندی مشخص زمان رسیدن به شاخص های مطلوب با برن با شد به نهاد مردمی

4 

 

 نموده جلسه برگزار  توسعه اقتصادی فرهنگی  محترم به طور مستمر با اضالع مثلث مقرر گردید فرمانداران 

 و همجنین نظر معین های اقتصادی در همه زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال زایی روستایی اخذ شود.

 فرمانداری های محترم

 معین های محترم 

 ربه طور مستم

 

5 
مقرر گردید کلیه اطالعات پروژه ها و طرح ها در سامانه ثبت شود تا امکان گزارش گیری از اقدامات معین 

 های منطقه فراهم شود.

 فرمانداری های محترم

 معین های محترم

 به طور مستمر

 
 


