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طی ۲سالگذشته توسطبخشخصوصیانجامشد

سرمایهگذاری 20میلیاردیدراستارتآپهایاستان
گزارش خبری
زنده روحیان

•فعالیت 300کسبوکارنوپادراستان
دبیــر دبیرخانــه توســعه کســب
وکارهاینوپایاستاندرگفتوگو
با خراســان رضوی اظهار کرد :هم
اکنــون  300کســب و کار نوپــا در
استان وجود دارد که همگی فعال
هستندوزیرنظرپارکعلموفناورییادرمراکزرشددولتی
فعالیتمیکنندیانوعجدیدیازحمایتکسبوکارهای
نوپابودهکه اینحمایتتوسطبخشخصوصیانجاممی
شــود .علی جاهدی همچنین با اشــاره به نقش شــتاب
دهندهها در توسعه اســتارت آپ ها افزود :نام این مراکز
حمایتی خصوصی ،شتابدهنده است که اکنون هشت
شتابدهندهرسمیدراستانباعناوینمختلففعالیت
میکنندوهرکدامتالشدارنددرکنارپارکعلموفناوری
و مراکز رشد نیازهای شرکت های اســتارت آپی از قبیل
بودجه های ســاخت وتولیــد ،فضای اشــتغال ،آموزش و
مشاورههایموردنیازبرایتوسعهکسبوکاررارفعکنند.
وی ادامــه داد  :تــاش هایــی در اســتانداری بــا عنــوان
دبیرخانه توسعه کسب و کار های نوپای استان و با هدف
جمعآوریاطالعاتاستارتآپهاوتوسعهایننوعکسب
و کارها شــکل گرفته و مدیریت آن به پارک ســپرده شده

•جایگاهدوماستاندرکشورازنظررشدکسب
وکارهاینوپا

وی با اشــاره به نوپا بــودن فضای کســب و کار مبتنی بر
فناوری در اســتان ،گفت :حجم مالی استارت آپ های
اســتان هم اکنون پایین اســت ؛ امــا مــواردی در حوزه
حمل و نقل مثل تاچ ســی  ،با گردش هــای مالی باالتر
نیز وجــود دارد  .این در حالی اســت که بــا وجود حجم
پایین گــردش هــای مالی در این شــرکت ها  ،اســتان
خراســان رضوی پس از تهران  در رتبه دوم کشــور قرار
داشــته و اختالف بســیار زیادی نیز با رتبه ســوم دارد.
مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات اســتان
افزود :کسب و کارهای نوپا شیوه ای نوین و آسان برای
تجارت به خصوص تجارت الکترونیک است که با توجه
به اقبال خوب جوانان و شرکت های نوپای حوزه کسب
و کار  ،نیاز به حمایت بیشــتری در استان وجود دارد که
انتظار می رود با توجه به تشکیل دبیرخانه توسعه کسب
و کارهای نوپا این اتفاق هرچه سریع تر بیفتد.وی ادامه
داد :ماموریت پارک علم و فناوری توسعه فناوری هاست
و به دنبال استارت آپ هایی هستیم که ظرفیت توسعه
داشته باشند نه این که صرفا نمونه هایی از یک استارت
آپ دیگر در داخل یا خارج از استان باشند.

عکس :آرشیو

امروزه اســتارت آپ مفهومی نســبتا جدید و البته بسیار
پرکاربرد استکهبهشرکتهایمبتنیبرعلموفناوری
و کسب وکارهای نوپا اطالق می شــود .این کلمه تقریبا
سه سال است در ادبیات اقتصادی کشــور وارد شده اما
در گذشته با شــکلی متفاوت در حال انجام بوده است و
مراکزی با عنوان "رشد" در دانشگاهها و مراکز آموزشی،
پارک علم وفناوری و شهرســتان ها این مســئولیت را بر
عهدهداشتندواکنوناینمراکزبه 14مرکزدرخراسان
رضوی میرســد .اما از ســه ســال قبل ،نام ایــن مراکز و
شرکتهابهاستارتآپتغییرکردودرحوزههایمختلف
شروعبهکاروفعالیتواجرایایدهکردند.ایناستارتآپ
هاسعیمیکنندازهرشیوهایبرایرشدکسبوکارشان
اســتفاده کنند که یکی از این فناوریها ،بســتر فناوری
اطالعاتوارتباطاتاست؛امافناوریهایدیگریمثل
بیوتکنولوژی،نانوتکنولوژی،علومشناختیوسالمتنیز
میتواندازبسترهایکاراستارتآپهاباشد.

است .دبیردبیرخانهتوسع هکسبوکارهاینوپایاستان
گفت :پس از جمع آوری اطالعات ،برای توسعه استارت
آپ ها نیاز بــه یک اکوسیســتم هماهنــگ با هــم داریم .
اکوسیســتم یعنــی مجموعــه ای از اجــزای مســتقل که
هماهنگ با هم برای یک هــدف کار می کنند و بدون هم
نمی توانند فعالیت کنند  .مراکز آموزشــی  ،دانشگاهها ،
مراکزاقتصادیوشرکتهایتامینمالی،شتابدهنده
ها  ،جامعه  ،دولــت و  ...همگی اعضای این اکوسیســتم
هستندکهالبتههماکنوناینهماهنگیبینآنهاوجود
ندارد.
ویبابیانایننکتهکهبیشترکسبوکارهاینوپادراستان
مبتنی بر یک فناوری مشــخص هســتند ،افزود  :بیشــتر
فعالیت اســتارت آپی در اســتان ،در حوزه های خدمات
الکترونیکــی  ،حمــل و نقل  ،مالی و گردشــگری اســت.
جاهدیادامهداد:طیدوسالگذشتهبیشاز 14میلیارد
تومانسرمایهگذاریتوسطشرکتهایخصوصیفعال
در حوزه فناوری  4 ،تا  5میلیارد تومان منحصرا در حوزه
فناوری اطالعات و یک میلیارد تومان نیز از طریق پارک
علم و فناوری به این شرکت های استارت آپی اختصاص
یافتهاست.

•کارخانهنوآوری،تحققرویایاستارتآپها

معاون برنامه ریزی و توسع ه نیروی
انســانی شــهردار مشــهد نیــز بــه
خراسان رضوی گفت :شهرداری
مشــهد در فراینــد شــتاب دهــی و
حمایت از استارت آپ ها ،حمایت
مالیمستقیمرامدنظرنداشتهوبه
صورتمتمماینکارراازطریقشتابدهندههایبخش
خصوصی انجام میدهد؛ چراکه اگر به صورت مستقیم
وارداینکارشود،ناگزیربایدبهسمتتصدیگریوبنگاه
داریبرودکهدرسیاستهایکلیقرارنداردوشهرداری
مشــهد قصد ارائه مشــوق به ایدههای مورد نیاز خود که
500مــورد آن اعــام شــده اســت و همچنیــن خریــد
محصوالتاستارتآپهارادارد.

•سرمایهگذاریهایخوببرایتیمهایقوی

شهریار آل شــیخ افزود :برای کمک به اســتارت آپ ها و
رفع نیاز مدیریت شــهری از طریق طرح هــای خالقانه و
شرکت های اســتارت آپی ،هیچ عجله ای نداریم و قطعا
بانگاهتیزبینانهشتابدهندههاوحساسیتباالیآنها
به دقت بررسی های الزم را انجام میدهیم واستفاده از
شرکت ها و تیم های برتر و با کیفیت تر برای ما از اهمیت
واولویتبیشتریبرخورداراستتااینکهبهدنبالطرح

هایمختلفوغیرکاربردیباشیم .معاونبرنامهریزیو
توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد توضیح داد :دو
رویکرد در شهرداری مشهد برای حمایت از استارتآپ
ها وجــود دارد کــه ایــن دو عبارتانــد از  :انتشــار و ارائه
دادههای آماری بهآنها و نیز طرح مســائل و مشــکالت
شهری با آن ها که اینکار به استارتآپ این امکان را می
دهدکهایدههایخالقانهآنهاراجهتدهدوبازارهدف
مطمئنیرابرایشانبهوجودآورد.ویافزود:برایاینکار
اولین اقدام شــهرداری ،افتتاح مرکز نوآوری شهرداری
مشهد با هدف همکاری  ،آشــنایی و حمایت دانشگاهها
و شهرداری برای شکل گیری اســتارتآپ ها بود و قدم
دوم حمایت از تعدادی شتاب دهنده در حوز ه "فین تک"
(فناوریمالییاتکنولوژیفناورانهدرارائهخدماتمالی)
بود تا بتوانند تیمهای خالق و ایدههای آنان را بررسی و
حمایت کنند و در قدم آخر تاســیس کارخان ه نوآوری در
دستورکارقراردارد.

•شتابدهنده،موتورمحرکاستارتآپها

مدیرعاملشتابدهندهفردوسی
نیــز در این خصــوص به خراســان
رضویگفت:نقششتابدهندهها
در فرایند اکوسیستم استارتآپی
مشــهد ،شناســایی و تشــخیص

تیمهایی اســت که توانایــی و ظرفیت بیشــتری دارند و
میتوانند در صورت قرارگرفتن در چرخ ه شتاب دهی،
موفقتر باشند .این گونه با فرایند شتاب دهی ،موفقیت
تیمها را تســریع میکنیم و همچنین اگر طرح مد نظر از
کیفیتالزمبرخوردارنباشد،درمدتزمانکمتریبهاین
نکتهمیرسیموبااقداماتیجلویشکستآنراخواهیم
گرفت.
مصطفــی مکارم بــا تاکیــد بر تجمیــع منابــع در حوزه
کار با اســتارتآپ ها توضیح داد :تجمیع منابع یعنی
مواردی که هزینــه بر بوده به صــورت متمرکز و در یک
مکان تجمیع شود تا احتمال خطر شکست را به حداقل
برســاند .تفاهمی که بین ما و شــهرداری مشهد انجام
شــد نیز شــامل همین نکته بود که منبع مورد نیاز اکو
سیستم استارتآپی شهر را در یک نقطه متمرکز کنیم
و امکانات بسیار مناســبی نیز برای آن پیشبینی شده
اســت .این امکانــات فقــط در زمینه طرح هــای حوزه
فناوری های نرم نبــوده و نظر ما قوی کردن طرح های
خالقانه فناوری های سخت بوده و حتی برای این کار،
کارگاه های ســاخت و تولید را پیش بینی کــرده ایم و
میخواهیم در آینــده جایگاه خود را نیــز در این حوزه
ارتقا بخشیم.

•سخت گیری برای حفظ جایگاه برتر
استارت آپ های استان در کشور

وی ادامه داد :نوع کار در شتابدهنده فردوسی سخت
گیرانه بوده ،بــه طوری که در دوســال گذشــته 275
متقاضی برای حضور در شتابدهنده وجود داشت که
از این تعداد فقط  28طرح موفق به ورود شــده و از این
 28ایده فقط  9مورد توانستهاند دور ه شتاب را به پایان
برســانند .این ســختگیری از آن جهــت مفید خواهد
بود که تیم مد نظر نسبت به فشارهای بازار کسب و کار
واقعی آماده میشود و مشاورههای تخصصی نیز به این
موضوع کمک خواهد کرد .این دقت نظر به این دلیل
مهم خواهد بود که سرمایهگذاران میتوانند با خیالی
آسوده و اطمینان بیشتری در طرحها مشارکت کنند.
وی توضیح میدهد :در بدو ورود تیم های استارت آپی
که به فرایند شتاب دهی وارد میشوند ،محل فعالیت
آن ها مشــخص و  25میلیون تومان پرداخت میشود
و مبالغ مختلفی را برای بــرآوردن نیاز ها و هزینه های
آن هــا از طریق ســرمایه گــذاران جــذب خواهیم کرد
تا به توانمندی کامل برســند و خطر شکســت آن ها به
حداقل برسد.

معاونبهبودتولیداتدامیجهادکشاورزی استان خبرداد:

کاهش 20درصدیقیمتمرغدراستان

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی خراســان رضــوی گفــت :بــا عرضــه
مــرغ گــرم تنظیــم بــازار ،قیمــت مــرغ در بــازار
ایــن اســتان حــدود  20درصــد کاهــش یافــت.
ســعادت علی نیا در گفت و گو بــا ایرنا افــزود :توزیع
مرغ گــرم به نــرخ مصــوب هــر کیلوگــرم 115هزار
ریال از ســه روز پیــش در خراســان رضوی آغاز شــد
و بــر کاهــش قیمــت در بــازار تاثیــر خوبی داشــت.
وی ادامه داد :هر کیلوگرم مرغ که تا پایان هفته پیش
به 158هزار ریال رسیده بود هم اکنون به نرخ127
هزار ریال در بازار عرضه می شود .هم اینک روزانه تا
 53تن مرغ گرم بــه نرخ مصوب در خراســان رضوی
توزیع می شود .در همین چارچوب روز سه شنبه38
تن گوشت مرغ گرم تنها در مشــهد و  15تن در دیگر
شهرستان های اســتان توزیع شــد .معاون سازمان
جهاد کشــاورزی خراســان رضــوی افــزود :در حال
رایزنیبرایافزایشمیزانتوزیعگوشتمرغتا 80تن
در روز هستیم که طی روزهای آینده نهایی می شود.
وی ادامه داد :همه مراکزی که در گذشــته مرغ گرم
را به نرخ مصوب هــر کیلوگرم  98هــزار ریال عرضه
می کردند ،از این پس آن را با نرخ جدید به فروش می
رسانند .علینیاتوزیعگوشتمرغگرمبهنرخمصوب
را در چارچوب اجــرای «طرح حمایــت از مرغداران»
اعالموبیانکرد:دراینخصوصبهازایهرکیلوگرم

گوشــت مرغ به نــرخ مصــوب 4 ،کیلوگــرم ذرت و 3
کیلوگرم کنجاله ســویا با نــرخ دولتی به مــرغ داران
داده میشود.

• آغازطرحنظارتبربازارگوشتمرغمشهد
طرح تعزیراتی نظارت بر بازار گوشــت مرغ ،روز ســه
شنبهباهمکاریدستگاههاینظارتیدرمشهدآغاز
شد.رئیس شعبه ســیار اداره کل تعزیرات حکومتی
خراســان رضوی در خصوص این طرح به ایرنا گفت:
این طرح با هدف نظارت بر بازار و جلوگیری از گران
فروشی در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه در مشهد
اجرا می شود.امید جلیلی افزود :قیمت تنظیم بازار
سازمانصنعت،معدنوتجارتبرایهرکیلوگوشت
مرغ 115هزارریالاستاماطیبازرسیهاییکهتا
کنون از مراکز عرضه مرغ در میدان استقالل مشهد
انجام شده اســت ،فروشــگاه های عرضه کننده ،هر
کیلومرغرابهقیمتبیشاز 110هزارریالخریداری
کــرده انــد.وی ادامــه داد :مالک تشــخیص تخلف،
فاکتور خرید اســت لذا با فاکتورهایــی با این قیمت،
نمی توان عرضه و فروش گوشت مرغ به قیمت126
هزارریالراتخلفاعالمکرد.ویگفت:هماینکهر
کیلوگوشتمرغدرمشهدبهقیمتیبین126تا127
هزارریالعرضهمیشودوعرضهباقیمت 115هزار
ریالوجودندارد.

افزایش 45درصدی بارندگی در خراسان رضوی
مدیرکل هواشناســی خراســان رضــوی ،از افزایش
 45درصدی میزان بارندگی طی سال زراعی جاری
در این استان نسبت به مدت مشابه دوره آماری خبر
داد.محســن عراقی زاده در گفت و گو با ایرنا افزود:
از ابتدای ســال زراعی جــاری تاکنــون 130،میلی
متر بــاران در خراســان رضــوی باریده که نســبت به
پارســال 750درصد بیشــتر شده اســت .وی ادامه
داد :از ابتدای بهمن ماه جاری تاکنون 50میلی متر
باران در خراسان رضوی بارید که این میزان در مدت
مشابه دوره آماری 34میلی متر بوده است.مدیرکل
هواشناســی خراســان رضوی میزان بارندگی ثبت

شدهدرمشهدرانیزطیهمینمدت 109میلیمتر
اعالم و بیان کرد :این میزان نســبت به دوره آماری5
درصدونسبتبهپارسال 940درصدافزایشداشته
است .ویگفت:ازابتدایسالزراعیجاریتاکنون،
بارندگی در همه شهرستان هانسبت به دوره آماری
بلند مدت و سال گذشته بیشتر شــده است .عراقی
زاده بیشــترین میزان افزایش بارندگی در خراســان
رضویرامربوطبهرشتخواروخوافذکروبیانکرد:
افزایشبارندگیدراینشهرستانهایواقعدرشرق
خراســان رضوی نســبت به دوره آماری بلندمدت به
ترتیب 134و 129درصدبودهاست.

گالیه مدیرعامل اتحادیه مرغ داران مرغ تخم گذار استان:

چراازترکیهتخممرغبیکیفیتواردمیکنیم؟
مدیرعاملاتحادیهمرغدارانمرغتخمگذاراستان
خراسان رضوی مدعی شد :اگر مسئوالن آمارها و
ارقام را مشاهده کنند ،متوجه خواهند شد با تعداد
مرغداریهای موجود در کشور و میزان تولیدات
هیچ نیازی به واردات وجود نــدارد اما نمیدانیم
چه دســتی در کار و چه رانتی استفاده شده است
که بیــش از  20هــزار تــن تخممــرغ بیکیفیت از
کشــور ترکیه وارد کشــور شــد  .به گزارش ایسنا،
سیدحســین موســوی دیــروز در نشســت خبری
افزود :شــرکت پشــتیبانی امور دام ،در حالی که
هیچ نیازی به واردات تخممرغ خارجی در کشــور

وجود ندارد و با وجود این کــه یکی از افتخارات ما
بعد از  40سال این است که صادرکننده تخممرغ
در خاورمیانه هســتیم ،واردکننده تخممرغ شده
و این در صورتی اســت که هیچ نیازی بــه واردات
نداریــم .وی با بیــان این که امــروز دولت نــه تنها
کمکی به صنعت طیــور تخمگذار نمــی کند بلکه
صنعت طیور تخمگــذار به دولــت کمک میکند،
ادامــه داد :تصمیمگیریهــای نادرســت ســبب
شــده در یک ماه گذشــته ،بیش از دو میلیون مرغ
تخمگذار را راهی کشــتارگاه کنیــم و علت آن نیز
نداشتن توجیه اقتصادی است  .

گزارش جلسه
اقتصاد

استاندار:توانمندسازی اقتصاد
مهمترین برنامه خراسان رضوی است

اســتاندار خراســان رضــوی گفــت :تــاش بــرای
توانمندســازی حوزه های اقتصادی ،مهــم ترین برنامه
در استان است که به ویژه در دستور کار همه فرمانداران
اســتان قــرار دارد و باید بــه بهتریــن نحو انجام شــود.به
گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری ،علــی رضــا رزم
حســینی در همایش تبییــن نحــوه فعالیــت معین های
اقتصــادی با حضــور فرمانــداران و بخشــداران اســتان
در مشــهد ،بر ضــرورت نظــام مند کــردن مثلث توســعه
اقتصادی در خراسان رضوی تاکید کرد و افزود :عالوه بر
توانمندسازی حوزه اقتصادی ،توسعه منطقه نیز باید مد
نظر همه فعاالن و دست اندرکاران استان باشد.وی ادامه
داد :الگو هــای موفقــی در کرمان پیاده شــده و با ضعف
ها و قوت هایی که در آن الگوی توســعه اقتصادی وجود
دارد ،می توان الگوی موفقی را نیز در خراســان رضوی
رقم زد.استاندار خراسان رضوی بر لزوم همکاری همه
دستگاه های دولتی برای تحقق توسعه اقتصادی تاکید
و بیان کرد :می توان با اتحاد و انسجام ،این الگوی جدید
اقتصاد مقاومتــی را در خراســان رضــوی نهادینه کرد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم توانمندســازی روستانشــینان،
افزود :روســتاییان با تشــکیل تعاونی در راستای توسعه
محل زندگی خود ،می توانند اقتصــاد و محیط پیرامون
خودشان را توسعه دهند.

•اعتبارات اشتغال هماهنگ با معین اقتصادی
تخصیص داده می شود

اســتاندار خراســان رضــوی همچنین گفــت :اعتبارات
حوزه اشتغال در مناطق مختلف این استان از سال آینده
هماهنگ با معیــن اقتصادی هر منطقــه تخصیص داده
می شود.رزم حسینی افزود :موفقیت طرح توسعه مثلث
اقتصادی در گرو همراهی و هماهنگی همه دســتگاه ها
به ویژه ائمــه جمعه ،نماینــدگان مجلــس ،فرمانداران و
بخشداران است.
وی اظهار کرد :همه دستگاه های دولتی استان خراسان
رضوی بایــد با معیــن هــای اقتصــادی مناطق مــد نظر
همکاری کنند .وی گفت :الگوی توسعه مثلث اقتصادی
باید هر چه زودتر در اســتان اجرایی شود و دستگاه های
ناظر نیز گزارش ها و مشکالتی را که در این مسیر وجود
دارد ،انعکاس دهند .رزم حســینی افزود :در شروع کار
توســعه مثلث اقتصــادی ،ابهاماتی وجــود دارد که برای
روشــن شــدن این موارد باید مشــکالت به اســتانداری
منعکس شــود تا این موضــوع نتواند چالشــی پیش روی
این الگوی اقتصادی باشــد .وی اظهار کــرد :در اجرای
این طرح ،فرمانــداران باید بــا گزارش دهــی و انعکاس
مشکالت ،شبهات مربوط را رفع کنند و در صورت وجود
ابهام ،موضوع بایــد به معاونــت هماهنگی اســتانداری
ارجاع شود.

•آستان قدس رضوی می تواند  10درصد
گوشت کشور را تولید کند

همچنیــن بــه گــزارش ایرنا،قائــم مقــام تولیت آســتان
قدس رضوی هم در این همایش گفت :ایــن نهاد برنامه
ریزی کرده اســت که از ســال آینده با ظرفیــت هایی که
در این مجموعه وجود دارد 10 ،درصد گوشــت کشور را
تولید کند.ســید رضا فاطمی امین افزود :آستان قدس
رضــوی در دوره جدیــد مدیریتــی خــود رویکــرد تقویت
زیرســاخت های تولید را مد نظر قرار داده اســت که این
امر می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر باشــد .وی
ادامه داد :باید ظرفیت های خود را در کســب و کارهای
کوچک تقویت کنیم و آستان قدس رضوی نیز در همین
راستا فعالیت هایی انجام داده اســت .قائم مقام آستان
قدس رضوی گفــت :در همه برنامه هــای اقتصادی باید
نیازسنجی انجام شود؛ زیرا سبب تقویت و انسجام حوزه
های اقتصادی خواهد شــد.وی افــزود :آن چه در درجه
نخســت برای ما مهم ترین برنامه اســت ،ارتقــای درآمد
اســت که این موضوع در آســتان قدس رضــوی در قالب
تقویت زیرساخت های تولید در حال اجراست .وی تاکید
کرد :همه فعالیت های اقتصادی باید در خدمت کســب
و کار باشــد تا جامعه بتواند از آن بهره مند شــود.فاطمی
امین گفت :مباحث فرهنگی نیز از مهم ترین برنامه های
آستان قدس رضوی است که در کنار آن به فعالیت های
اقتصادی نیز ورود کرده است.

•سپاه امام رضا (ع) معین اقتصاد مقاومتی
شهرستان صالح آباد و  ۱۶دهستان محروم

در حاشــیه برگزاری ایــن همایــش ،فرمانده ســپاه امام
رضــا (ع) خراســان رضوی طی امضــای تفاهــم نامه ای
با اســتاندار خراســان رضــوی  ،فرمانــدار و امــام جمعه
صالح آباد ،معین اقتصاد مقاومتی این شهرســتان و ۱۶
دهســتان واقع در مناطق محروم اســتان شد .بر اساس
این تفاهــم نامه ها ،عالوه بر شهرســتان صالــح آباد 16
دهستان واقع در شهرستان های مرزی و محروم استان
همچون تربت جام  ،باخــرز  ،تایباد  ،صالح آبــاد  ،درگز ،
خواف  ،کالت  ،ســرخس و قوچــان نیز قــرار دارد.طبق
این تفاهم نامه در این  16دهستان ،طرح توسعه اقتصاد
مقاومتی بــا محوریت قرارگاه پیشــرفت و آبادانی ســپاه
امام رضــا (ع) اجرایی می شــود.ضمن آن که بر اســاس
این تفاهــم نامه ،پــروژه هــای متعــددی در حــوزه های
مختلــف دارای مزیت این دهســتان ها و نیز شهرســتان
صالح آبادبه انجام می رســد کــه زمینه اشــتغال  ،تولید
و توســعه را برای منطقــه فراهــم خواهد کــرد  .البته در
این طرح ،نقش مشــارکت همه ارکان از دادگســتری تا
حوزه های اجرایی و بیش از همه مردم ،بســیار گسترده
و مهم است که به خوبی دیده شــده است.تحقق رویکرد
دولت در دســتیابی به عدالت اجتماعــی و توازن منطقه
ای به تناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی و مزیت های
فرهنگی و طبیعــی منطقه با تکیه بــر قابلیت های بومی
و طبیعی در راســتای مردمی و درون زا کــردن اقتصاد و
توانمندسازی مردم منطقه از طریق ایجاد سازوکار فعال
ســازی آن ها در امر توســعه و با اولویت رفع محرومیت و
توســعه اقتصادی و فرهنگی مردم در روستاها بر مبنای
سیاســت های اقتصاد مقاومتی ،محور اجرای این طرح
است.همایش تبیین نحوه فعالیت معین های اقتصادی
با حضور فرمانداران و بخشــداران استان با هدف تبیین
الگوی موفق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مردمی و معین
هــای اقتصادی در اســتان کرمان ،برگزار شــده اســت.
براســاس طرح پیشــنهادی اســتاندار خراســان رضوی
موســوم به «مثلث توســعه اقتصادی» این اســتان به 12
منطقه اقتصادی تقســیم شــده اســت تا با تعییــن معین
اقتصادی برای هریک از این بخش ها ،رونق و آبادانی در
منطقه افزایش یابد.در قالب مثلث توسعه اقتصادی سه
ضلع نمایندگان مجلس ،کارگزاران حکومت و ســرمایه
گــذاران و کارآفرینــان تعریف شــده و ائمه جمعــه نیز به
عنــوان ناظران عالــی درون ایــن مثلث قــرار گرفته اند.

