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جلسه هم اندیشی احداث پردیس دانشگاهی مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور آقای دکتر اسماعیلی مدیر                  

 های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار گردید. طرحکل نظارت بر 

در این نشست که دکتر نبی پور فرماندار به گزارش واحد روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، 

شهرستان، مهندس سلیمانی شهردار شهرستان، جمعی از اعضای شواری اداری شهرستان، رئیس و نایب رئیس خانه 

ز آموزش عالی کاشمر و اصحاب رسانه نیز مرک جمع خیّرین شهرستان، اعضای هیات علمی و مدیرانصنعت و رئیس م

اه تمامی دستگحضور داشتند بر همدلی و هم افزایی بین 

اد مردم منطقه در جهت میل به اجرایی و آح های

 اهداف توسعه ای تاکید گردید.

دکتر معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در 

ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به مهمانان، با 

دن پتانسیل های موجود منطقه ی ترشیز )با برشمر

توجه به تصویب طرح آمایش و ماموریت راهبردی 

ای  نقش توسعهدر طی این مدت کوتاه( به تبیین مرکز 

مرکز آموزش عالی دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی از جمله 

آب، انرژی و توسعه پایدار پرداخت. ایشان با تشکر از اهتمام بیش از پیش خیرین و مسئوالن  همبستباالخص در  کاشمر

با افتتاح دانشکده ها و... در محل جدید در آینده ی نه چندان دور بتوانیم  منطقه ای و کشوری، اظهار امیدواری نمود

مرکز آموزش عالی و نهایتا با اخذ مجوزهای الزم 

 ره مجتمع و سپس دانشگاه را دبمرکز تبدیل نمودن 

 افق میان مدت شاهد باشیم.

 

در ادامه دکتر مجیدی عضو هیات علمی و سرپرست 

معاونت اداری، مالی مرکز با ارائه مطالبی با اشاره به 

مرکز آموزش سند راهبردی و برنامه توسعه کالبدی 

با معرفی توسعه فضای فیزیکی و  عالی کاشمر

شارکت همه جانبه کالبدی مرکز پرداخت و م

 خواستار شد. مسئولین و مردم را در این زمینه

 



 

 

 

 مهندس سلیمانی شهردار کاشمر ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در جلسه و مهمانان ویژه اینسپس                  

نشست با اشاره به اینکه امید و تالش دو بازو و      

در حقیقت بسترساز توسعه می باشند ضمن تشکر از 

زحمات و پیگیری های کارآفرینان حاضر در جلسه، 

میلیارد ریالی قیمت زمین تملک شده  200با برآورد 

توسط دانشگاه و آمادگی مجموعه شهرداری جهت 

ه هایی که انجام امور عمرانی و همکاری در زمین

 حضور شهرداری الزم باشد را یادآور شد.

 

پس از صحبت های رئیس خانه صنعت کاشمر مبنی 

کاشمر ضمن برشمردن وقفیات انجام گرفته در  خیرین بر آمادگی حوزه صنعت در هم افزایی های الزم، رئیس مجمع

در خصوص همراهی همه  ،حوزه ی آموزشی شهرستان

جانبه آن مجمع جهت انجام پروژه های عمرانی و 

 فرهنگی اعالم آمادگی نمود.

 

 

بت ز صحدکتر نبی پور فرماندار شهرستان نیز قبل ا

وزارت عتف، با ارائه  های دکتر اسماعیلی مدیر کل

و ساختاری حوزه ترشیز، با اشاره به  جمعیتیآمار 

شهرستان کاشمر در پذیری نقش کلیدی و مهاجر

منطقه و نخبه پرور خواندن ترشیز، ابراز امیدواری 

نمود همانطور که مسئولین و مردم در توسعه ی 

فرهنگی و علمی شهرستان نقش مهمی را ایفا 

خواهند نمود، مسئولین کشوری نیز در تخصیص 

بودجه های الزم همراهی و همکاری را داشته 

 باشند.

 



 

 

 
    

مدیرکل نظارت بر طرح های  در پایان              

عمرانی با ابراز خرسندی از برگزاری نشست هم اندیشی 

توسعه ی مرکز آموزش عالی کاشمر و پیگیری های 

ریاست مرکز در این خصوص، شهرستان گناباد را نمونه 

ی کامل از هم افزایی و عمل گرایی  علمی و فرهنگی 

مرانی وزارت معرفی نمود و بیان داشت در حوزه های ع

و ما تمام کننده علوم همیشه شهرستان ها شروع کننده 

هستیم و با توجه به اینکه دانشگاه ها مرکز فکر کشور 

هستند بدون هیچ نگرانی با همراهی مجموعه شهرداری، فرمانداری، مسئولین و خیرین و معتمدین شهرستان، در رسیدن 

 ز توسعه ای تبیین شدهبه افق چشم اندا

مرکز آموزش ر و همراه مجموعه در کنا

در ادامه  .نیز خواهیم بود عالی کاشمر

سفر دکتر اسماعیلی به شهرستان 

کاشمر، شروع پروژه های عمرانی مرکز 

آموزش عالی کاشمر در محل زمین 

تملک شده این مرکز، با حضور مسئولین 

 شهرستان رسما کلید خورد.

 

 


