
 « تا کنون  1394 شهریورماهاز »     
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 رفع موانع تولید کارگروه

   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

 اشتغال  کارگروه

   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه

 امور بانوان کارگروه

 امور بانکی کارگروه

 تنظیم بازار کارگروه



 

 100آن  1در شهرستان که فاز  آندالوزیتکارخانه  واحداث اورنگ آرشیاجلسه با شرکت  5تعداد 

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
بنیاد برکت که نتیجه آن تهیه طرر  توسرعه ه ره جان ره      وکارشناسانجلسه با مسئولین  5تعداد 
 آبرسرانی  – راهسراز  میلیارد تومان اعت ار بررا  پررو ه هرا      11اختصاص حدود  – نه ندان
 شرینخرید آب  –احداث مدرسه  –احداث کتابخانه  –احداث ساخت ان سی تی اسکن  -روستایی
 .می باشد  قنوات ومرمتکن و 

 جلسه با بنیاد علو    2تعداد 

 م نی بر سرمایه گذار  در بخش معادن شهرستان   االن یاءبرگزار  یک جلسه با قرارگاه خاتم 

میلیارد تومان به کارخانه فرآور  2 واختصاص( مرکز )جلسه با بانک سینا  2برگزار  تعداد 

   دهسلم سیلیس
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جلسه با دفتر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم   4برگزار  تعداد 

نفر  با  300پرورش شتر وطر دام  خورکاحداث کارخانه  کشورجهت

 درصد     85پیشرفت فیزیکی 

   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

جلسه با آستان قدس رضو  جهت توسعه زیر ساخت ها   4برگزار  تعداد 

در دهستان بندان وهم چنین ... در بخشها  مختلف اقتصاد  ، فرهنگی و

   نه نداندر شهر  ودرمانیساخت مجت ع فرهنگی ، آموزشی 
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8 درشهرستانکربن  ترسیب ال للیاجرایی شدن طر  بین  درخصوصپیگیر  

 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

کارخانه فرو   دراحداث% 20 ومشارکت ای یدورجلسه با شرکت  3برگزار  

 آلیا 

 در خصوص احداث مزرعه باد    شستاجلسه با  3برگزار  

جهت توسعه  در بخش ها    وآبادانیجلسه با قرارگاه پیشرفت  3برگزار  

در  ... مختلف از ج له توسعه زیر ساخت ها، اقتصاد  ،  فرهنگی ، و

   وشوسف میغان دودهستان

9

 
10 

11 

جناب   ودارایینشست با رئیس مرکز سرمایه گذار  خارجی وزارت اقتصاد  12

 (1394سال ) آقا  دکتر ج الی در تهران 



   ای یدروکل زیر مج وعه  ومدیرانبرگزار  جلسات متعدد با معاونین 

   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

یک   وخریدجلسه با شرکت سرمایه گذار  آل انی  2برگزار  تعداد 

 انداز  طر  پرورش شتر شیر   وراهمزرعه جهت احداث 

13 

14 

مسائل و مشکالت   پیگیر خصوص در  افغانستانیجلسه با تجار 2برگزار  

  مرز بازارچه  طریقو موضوع واردات و صادرات کاال از  مرز مراودات 

 دوکوهانه

15 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

اجرا  طرحها  درخصوصبرکت   وبنیاد( ره)با مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  برگزارشدهجلسات 

   قنواتروستایی ، احداث مدرسه  ، درمانی ، مرمت  آبرسانی،  راهساز مختلف  دربخشها ها  وپرو ه



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

 (  اناران –محور روستایی بیشه ) افتتا  راه برکت 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 سفلی  خونیکافتتا  مدرسه برکت 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

   دهسلم سیلیسفرآور  احداث کارخانه 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 توسط سرمایه گذار هند    کرومیتبازدید از معدن 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 شهرستاندر  آندالوزیتکارخانه در خصوص احداث  اورنگ آرشیابا شرکت برگزار  جلسه 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 شهرستاندر  آندالوزیتکارخانه  واحداث اورنگ آرشیابا شرکت برگزار  جلسه 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 نفر 300شترپرورش  وطر دام  خورکاحداث کارخانه  کشورجهتروستایی و مناطق محروم توسعه با دفتر معاونت جلسه برگزار  



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
   چاهداشیمراسم کلنگ زنی کارخانه خوراک دام 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه

 (  96مهرماه )  چاهداشیکارخانه خوراک دام 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 ( 96مهرماه ) نفر   300احداث طر  پرورش شتر 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 کربن   ترسیب ال للیاستان جهت اجرایی ن ودن طر  بین  وآبخیزدار دیدار با مدیر کل منابع ط یعی 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
   نه ندانشهر رضو  در قدس آستان   ودرمانیمجت ع فرهنگی ، آموزشی مراسم کلنگ زنی 



   وخارجیجذب سرمایه گذاری داخلی  کارگروه
 انداز  طر  پرورش شتر شیر    وراهیک مزرعه جهت احداث  وخریدبا شرکت سرمایه گذار  آل انی جلسه برگزار  



 (نفر  253ث ت نام  –نفر 101تعهد ) دانش آموختگان دانشگاهی  کارورز % 100پیگیر  اجرایی 

 اشتغال  کارگروه

1

 
نفر که  رشد  621تحقق  –نفر  517تعهد )  95تعهد اشتغال شهرستان در سال % 100پیگیر  انجام 

 .(است  دربرداشتهدرصد  را  121

 اعت ارات دستگاهها  ح ایتی % 90حدود  وجذباعت ارات اشتغالزایی % 100جذب 

 (نفر  35ع لکرد  –نفر  28تعهد ) طر  مهارت آموز  در محیط کار واقعی % 100پیگیر  اجرایی 

2
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 تا کنون   95  ازسالاشتغال  کارگروهجلسه 13برگزار  تعداد 

5

 



 اشتغال  کارگروه



 (جلسه 9)تولید رفع موانع  کارگروه

 هیردمیلیارد بخش دولتی در معادن طال  10)میلیارد تومان سرمایه گذار   48جذب 

 مواد معدنی وفراور طر  صنعتی  8معدن و 9میلیارد تومان بخش خصوصی در  38و 

 واحد نی ه تعطیل در بخش معدن 7فعال ساز  

 نفر 226:  96ماه سال 6و 95ج ع اشتغال ایجاد شده در سال 
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اجرایی شدن ع لیات گاز رسانی به  درخصوصها  متعدد  وپیگیر برگزار  جلسات 

 به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساختها  الزم برا  توسعه شهرستان نه ندانشهرستان 



 رفع موانع تولید کارگروه

بازساز             نوساز  و  –میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید  7جذب م لغ  وپیگیر نام ث ت 

 وثایقمورد در مرحله تأمین  5میلیارد تومان و  2.5مورد پرداخت تسهیالت به م لغ  2) 

 (تسهیالت واخذ

  واسترالیااز کشورها  ایتالیا ، هند  وخارجیشرکت سرمایه گذار  داخلی  7دعوت از 

 بخش معدن بردارانبا بهره  وجلسهاز پتانسیل ها  معدنی  وبازدید
5

 

6

 

 روستا  سلطانی   –کشاورز  شهرستان  چاهها نزدیک ساز  ش که برق به 

7 میلیارد تومان7واحد به میزان  4اعطا  تسهیالت به 

 
8

 



 رفع موانع تولید کارگروه
 و پیگیری مشکالت مربوط به معادن شاهکوهاز معادن  وتجارتبازدید وزیر محترم صنعت ، معدن 



 رفع موانع تولید کارگروه
 هیرداز معادن طالی  96 شهریورماهدر  وتجارتبازدید معاون محترم وزیر صنعت ، معدن 



 رفع موانع تولید کارگروه
 روستای سلطانی   -نزدیک سازی شبکه برق به چاه های کشاورزی



1

 

  وخارجیجذب گردشگر داخلی  درجهت  وجهانیث ت آثار ملی  درخصوصپیگیر  

اثر  ث ت آثار ملی  که مهم  60اثر که  329شناسایی شده شهرستان   وط یعی آثارتاریخیتعداد کل 

و ...  و نه ندانقلعه  –ریگ یالن  –کوهها  مریخی  -آس ادها – شاهد ترین آنها ع ارتند از قلعه 

 .ث ت آثار جهانی شده است (کویر لوت ) یک  اثر 

   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه

روسرتا   )   وشوسف  نه ندانها   وشهرروستا  10کارگاه صنایع دستی در  25 وتجهیزفعال ساز   

لولره ،   وکوه چاهشند، روستاها   دهنو، روستا   سیدال، روستا   خوانشرف، روستا  چاهداشی

در جهرت افرزایش تولیردات    ( روستا  طرارق    میغان،  روستا   برک، روستا  دهسلمروستا  

 حلوله –گلیم  – آرد سفره  –سیاه چادر – جاجیم- بافیدستی شهرستان از ج له پارچه  وصنایع

 ...چرم دوز  و – بافی

3

 

نفر گردشرگر داخلری از    50000نفر گردشگر خارجی و بازدید حدود  1770جذب تعداد حدود  

 شهرستان   وگردشگر جاذبه ها   تاریخی ،ط یعی 
2

 



5

 

  درروستاها  زنگوییمیلیون تومان آقا   40) میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایی   100اعطا  

با اشتغال   میغان درروستا  ذوالفقار میلیون تومان آقا   20 –نفر  12با اشتغال  دهنوو  سیدال

میلیون تومان  20 –نفر  5با اشتغال  چاهداشی درروستا میلیون تومان خانم مدد   20 –نفر 5

 (نفر  5خانم جعفر  در روستا  دهک با اشتغال 

 بافینفر پارچه  5نفر سرمه دوز  خانم جعفر  ،  5) طر  پشتی ان  6در قالب ایجاد اشتغال دائم 

 (زنگوییآقا   بافی وجاجیمنفر پارچه ، گلیم  12،  ذوالفقار  بافینفر پارچه  15دوز  ،  وسوزن
6

 

   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه

 واستانیبا حضور مسئولین کشور   ن کزارکجی  تاالببرگزار  جشنواره مجس ه ها  ن کی در 

درسطح ملی و پیشنهاد برگزار  این جشنواره در  1395سال  –در سطح استانی  1394سال ) 

 (   ال للیدرسطح بین  1396سال 

4

 



   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه

   خوانشرف آسبادهایبازدید گردشگران از 



   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه
 وگردشگر معاون میراث فرهنگی ، صنایع دستی  طال یانیونسکو و دکتر  ارزیابانجلسه با 

 کشور در خصوص ث ت جهانی بیابان لوت 



   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه
 (95سال )اسالمی  وارشادحضور معاون وزیر فرهنگ  ن کزارباکجی  تاالببرگزار  جشنواره ملی مجس ه ها  ن کی در 



   وگردشگریمیراث فرهنگی ، صنایع دستی  کارگروه
 (  چند روز ق ل در روستاها  شهرستان و بازدید از صنایع دستی) حضور گردشگر  اپنی  



 امور بانکی کارگروه

ارزان قی ت  تهسیالتامور بانکی جهت ه کار  بانکها م نی بر پرداخت  کارگروهجلسه  3برگزار  

 دستی    وصنایعها  صنعتی ، معدنی ، کشاورز   وپرو هبه طر  ها 

به موقع به  وپرداختدستگاهها  ح ایتی  16ت صره «د » پیگیر  جذب اعت ارات بند 

 جامعه هدف 

 به موقع به متقاضیان  وپرداختمشاغل خانگی  ابالغیپیگیر  جذب حداکثر  اعت ارات 

اشتغالزایی به صورت  وتسهیالتن ودن شرایط پرداخت تسهیالت مسکن روستایی  تسیهل

 زنجیره ا  یا اخذ سفته  تضامین
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 امور بانکی کارگروه



 امور بانوان کارگروه

ا  امید  به صورت  وحرفهراه انداز  کاروان سیار آموزش مهارت ها  زندگی و فنی 

 نفر ساعت  112000 وآموزششهرستان   دراینپایلوت برا  اولین بار 
1
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رشته هنر  به 15 وآموزشنفر 9000روستا  شهرستان با ج عیت حدود 25حضور در 

 ییبانوان روستا 

 نفرمعرفی به آزمون737: 95سال )آموزا  به    هنر  وحرفهاعطا  گواهینامه فنی 

 نفر139: در آزمون آزمون ق ولی نفر معرفی به 291: 96سال  -(نفر442:ق ولی در آزمون

4 نفر100عضو با اشتغال پایدار نفر 400صندوق خرد زنان روستایی با  11راه انداز    

 



 امور بانوان کارگروه

 شهرستان  روستاهها نفر در سطح 110ایجاد اشتغال پایدار برا  

مهارتی  وه ایشها  وترویجیبرگزار  کارگاهها  آموزشی  وامیدباترویج فرهنگ کار ،نشاط 

 ....،فرهنگی ،هنر  ،ورزشی و اقتصاد ،اجت اعیدر زمینه ها   شناسی وآسیبا   وحرفه،فنی 

5

 
6

 



 تنظیم بازار کارگروه

 مصوبه  82جلسه تنظیم بازار با  10برگزار  تعداد 

 انجام بازدید ها  دوره ا  درسطح شهرستان  

 اساسی  وکاالها برگزار  ن ایشگاهها  فصلی عرضه محصوالت غذایی ، پوشاک 

پرمصرف خانوار از ج له گوشت مرغ ، گوشت قرمز،  وکاالها تن  اقالم  126جذب میزان 

 بازرارطر  کنترل  درقالب سالجار ماهه نخست 6در وپرتقال وسیبشکر ، برنج 

1

 2

 3

 4

 

شررکت تعراونی   )  دوکوهانره واردات دام زنده از بازارچه مررز    درخصوصپیگیر  

 (نفر شتر 100وصال  مرزنشینان

5

 



 : وتجارتبخش صنعت ، معدن   -الف

 جهت تسریع در احداث یک واحد سنگ پیگیری

 .بری نوین توسط آستان قدس رضوی 

  پیگیری برای اخذ مجوز منطقه آزاد معدنی باا

 توجه به تنوع زیاد مواد معدنی در شهرستان  

    دوکوهاناه بازگشایی کاما  بازارهاه مارزی 

کوله بری در بازارهاه   وستدشرایط داد  وایجاد

 مرزی به صورت موقتگذر یا تبدی  بازارهه به 

 واحد فارآوری الا ی    وتکمی پیگیری احداث

امکانات وزیر  وتامین نهبنداندر شهرستان  هیرد

 وبرقساخت های الزم از جمله آب 



 سرمایه گذار آلماانی جهات احاداث کارخاناه     تشویق

با توجاه   درشهرستانفرآورده های لبنی بر پایه شیر شتر 

شتر بودن شهرساتان   وقطببه نزدیکی به شهرک صنعتی 

 در منطقه وپایداراشتغال مولد  وایجاد

 از الریاق   والیورتسریع در تکمی  کشتارگاه صنعتی دام

 89ساال  ) سازمان جهاد کشاورزی و باناک کشااورزی   

 ( کلنگ زنی شده است 

 های لبنی از الریق  وفرآوردهتکلیف  کارخانه شیر تعیین

 89 درساال ) سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی 

 ( کلنگ زنی شده است 

 اخذ موافقت برگزاری سومین کنگره ملی  درجهتپیگیری

  نهبندانشتر در 

 ت دیلی و تک یلی  وصنایعبخش کشاورز  ، دامپرور   –ب 



 شوسف – نهبنداندر عملیات اجرایی باند دوم محور تسریع  

 از الریق صدور مجوز ترک تشریفات 

      با عنایت به شروع عملیات اجرایای خاط انتقاال گااز از

، عملیات اجرایی شابکه توزیاع شاهر     نهبندانبه  سربیشه

 .آغاز گردد  شوسف

    صدور مجوز حفر هاه در مناالق مارزی شهرساتان جهات

 برگشت آب سفره های زیر زمینی به عمق شهرستان 

 شاهرک   2کیلو ولت برای توساعه فااز    132احداث پست

 نهبندانصنعتی 

 گرفتن تعرفه گرمسایری بارای شهرساتان     درنظرپیشنهاد

 (حداق  منطقه بندی با شرایط مشابه اقلیمی )  نهبندان

 :بخش زیرساخت  –ج 



  وایجااد  دهسال   کویرنوردیتعیین تکلیف کمپ 

( بخش خصوصی ) کمپ  اکوکمپ های بوم گردی یا 

 به ظرفیت ثبت جهانی کویر لوت  باتوجه

 درروسااتایساانتی  رنگاارزیکارگاااه احااداث 

 (دارای الرح توجیهی )  هاهداشی

 ومحصاوالت سانگ    شامش مجتمع تولید احداث 

دارای الاارح ) ساانگ  وتزئیناایصاانایع دسااتی 

 ( توجیهی

 : وگردشگریبخش میراث فرهنگی ، صنایع دستی  -د



 یارانه سود تسهی ت به سرمایه گذاران فعال تخصیص یابد  بصورت واعتباریهای فنی کمک. 

 استان ه  حمایت  وبایدبنیاد برکت شروع شده  وحمایت باجدیتبازنگری الرح توسعه شهرستان

 . کند

 اختصاص ردیف بودجه برای انتقال برق به معادن شهرستان  حهتپیگیری 

 منابع ملی به پروژه سد تغذیه مصنوعی بندان  اعتبارازاختصاص 

 هاای صانعتی ،    والارح همکاری بانکهای استان برای ارائه تسهی ت ارزان قیمت به پروژه ها

صیانت از  درجهتامور بانکی  کارگروهمعدنی ، کشاورزی و سایر بانکها و ه  هنین فعال شدن 

 .تولید 

 :بخش اعت ار   -هر 



 نهبندانمعدن  آموزشکدهتعیین تکلیف  

با  هکتارو 30به مساحت  درزمینیکه 

مترمربع و با  2600زیر بنای حدود 

میلیون ریال  21000اعتبار هزینه شده 

 .احداث گردیده است 

شایان ذکر می باشد البقه اول این ساختمان 

مترمربع آماده بهره  990با زیر بنای 

 .    برداری می باشد 


