
 اصفهان جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان دهميندوازصورتجلسه 

 سالن اجتماعات دفتر استاندار مکان: صبح 9 :زمان 23/4/1395 چهارشنبه تاریخ برگزاری:

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامهسرپرست دبیر ستاد:  استاندار: رئیس ستاد

 

 دستور کار جلسه:

 . اسالمی ارشاد و فرهنگ كل اداره توسط مقاومتی اقتصاد سازیفرهنگ و سازیگفتمان ملی برنامه استانی برش گزارش ارائه -1

 .استان ایمنطقه آب شركت توسط مقاومتی اقتصاد هایپروژه و هابرنامه استانی برش گزارش ارائه -2

 .استان ایمنطقه برق شركت توسط مقاومتی اقتصاد هایپروژه و هابرنامه استانی برش گزارش ارائه - 3

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

ابتدا   مجيد آااز گردید. دراز كالم اهلل چندتالوت آیاتی  دوازدهمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با        

ریزی و دبير ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اعالم نمودند پور سرپرست سازمان مدیریت و برنامهآقای صفاری

به دليل است كه سازی اقتصاد مقاومتی سازی و فرهنگارائه گزارش برش استانی برنامه ملی گفتمانموضوع جلسه اولين 

و سومين دومين  و شودمی ائهدر جلسه بعد ارفرهنگ و ارشاد اسالمی استان محترم كل ماموریت اداری پيش آمده برای مدیر 

شركتهای زیر مجموعه وزارت نيرو هستند  های اقتصاد مقاومتیها و پروژهمربوط به گزارش برش استانی برنامهتور كار جلسه دس

  .گردیدخواهد ارائه  صفهان و شركت برق منطقه ایای اتوسط شركت آب منطقهكه در این جلسه 

های عملياتی اقتصاد مقاومتی مدیریت منابع برنامهشد. در این گزارش ابتدا ارائه ای استان منطقهشركت آب سپس گزارش         

های ملی اقتصاد مقاومتی وزرات نيرو در حوزه سپس برش استانی پروژه ،)فایل پيوست( مرور گردید 95آب ایران درسال 

 ای استان به شرح زیر اعالم شد:مسئوليت آب منطقه

 . ميليون متر مكعب 120حجم تخليه با حلقه  3000های فاقد پروانه به تعداد چاه بستن، نظارت و كنترلالف :       

 .گيری هوشمندچاه به ابزار اندازهحلقه  1004ب : تجهيز       

  (ایستگاه 165)تعداد های سطحی گيری مناسب بر منابع آبج : نصب ابزارهای اندازه      

از مسلوب  ناشیجویی آب صرفهكه شامل اير واقعی بودن ميزان  به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند اعضاء، گزارش پس از ارائه 

اقتصاد مقاومتی در ارتباط با ای جاری شركت آب منطقه ايرهای پروژهارائه و با توجه به كم آبی چاهها حلقه چاه  3000نمودن 

 .شدند

دانستند كه برای استان های وزارت نيرو ، برش استانی ارائه شده را منتج از برنامهكتمدیرعامل شردر پاسخ به نظرات ارائه شده  

  بر اساس شرایط نرمال مطرح كردند. و حجم آب صرفه جویی شده را نيز شركت باید مجری آن باشد



قالب سه  اقتصاد مقاومتی درهای كه برنامه اشاره نمودند بندی این بخشم اصفهان بعنوان جمعاستاندار محترسپس         

قالب  باشد دردست اجرا می حال حاضر در هایی كه درپروژهو شد  مدت اجرا خواهندمدت و بلندمدت، ميانكوتاه ی زمانیدوره

، بلكه اقتصاد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نداریم، ما برنامه مستقلی اساس تاكيد مقام معظم رهبری بر بوده وبرنامه یكساله 

های جاری دستگاه تا حدی های اقتصاد مقاومتی با پروژهپوشانی پروژهو هم باشدهای جاری كشور میراستای برنامه اومتی درمق

ساماندهی های پيشنهاد نمودند پروژه ،رئيس محترم ستاد جهت تكميل راهبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه توليد آب  طبيعی است.

های پيشنهادی استان برای ستاد و تكميل فاز اول پایانه انتقال آب به عنوان پروژهكوهرنگ سوم  ، اتمام تونلرودرودخانه زاینده

 ارسال شود.) پس از طی فرآیند الزم در ستاد استان ( فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشور 

ارائه باشند كه نسبت به میهای اجرایی استان ملزم بخش دیگری از مطالب خود تاكيد نمودند تمامی دستگاه ایشان در        

تا پایان تيرماه اقدام و به دبيرخانه استانی  های پيشنهادیپروژهعناوین ذیربط و همچنين ارائه  پروژه های وزارتبرش استانی 

 نماید.های اقتصاد مقاومتی در قالب یک كتابچه اقدام بندی پروژه. دبيرخانه نيز نسبت به تهيه گزارش جمعارسال نمایند ستاد

های زیر به گزارش پروژهدر این  (.فایل پيوست) .ارائه گردید اصفهانای عامل شركت برق منطقه دستور كار بعدی توسط مدیر

 ند:معرفی شداصفهان ای های ملی اقتصاد مقاومتی وزارت نيرو در حوزه برق منطقهعنوان برش استانی پروژه

 39/6ای اصفهان، درصد در شركت برق منطقه 12/2شامل استان اصفهان  1395پروژه كاهش تلفات انرژی برق برای سال  -

 درصد در شركت توزیع برق شهرستان 5/7درصد در شركت توزیع برق استان اصفهان و 

 ت هسنيجهلكيلو و 63/400پروژه احداث پست  -

 انی ت هاتف اصفهلكيلو و 63/400پروژه احداث پست  -

 ت سميرم لكيلو و 63/400پروژه احداث پست  -

 ت لنجانلكيلو و 63/400پروژه احداث پست  -

 ت بصورت فاینانس خارجی لكيلو و 20/63های پست ستگاهیپروژه خرید تجهيزات ا -

 مگاوات  50( با ظرفيت DGهای توليد پراكنده )گاهپروژه احداث نيرو -

 پذیر شامل :های تجدیدتكميل و بهره برداری نيروگاه جدید انرژی -

 مگاوات  10های بادی با ظرفيت نيروگاه – 1    

 مگاوات  50های خورشيدی با ظرفيت نيروگاه – 2    

كنتور دیماندی  19000در فاز اول تعداد . سازی شبكه با نصب كنتور هوشمند )طرح نما(و هوشمند  AMIاجزای سيستم   -

كنتور دیماندی در سهميه شركت توزیع  6984استان اصفهان و تعداد  هوشمند فهام در سهميه تخصيص شركت توزیع

 شهرستان اصفهان پيش بينی گردیده است.

روستای  1395های معرفی شده برای سال پروژه) اتمام عمليات برق رسانی به كليه روستاهای دارای ده تا بيست خانوار -

 . (بخش مركزی كاشان روستای یحيی آباد درو خانوار دائم است 30ميران با حدود 

كنتور اير دیماندی برای شركت توزیع  6287كنتور دیماندی و  2244نصب تعداد ) هانصب كنتورهای هوشمند برروی چاه -

 .شهرستان اصفهان پيش بينی شده است(

يس سازمان های اجرائی نظرات تكميلی خود را ارائه نمودند. ریای مدیران محترم دستگاهپس از اتمام گزارش برق منطقه

 رسانی به خانوارهای عشایری استان با استفاده از انرژی خورشيدی شد.جهاد كشاورزی استان خواستار برق



استفاده از سایر انرژیهای نو ) توليد برق از زباله و فضوالت خواستار ریزی پور سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامهآقای صفاری

ری ها  و دهياریها و بسيج با همكاری شركت برق منطقه ای اصفهان جهت كاهش تلفات شبكه های دامی و ... ( بویژه توسط شهردا

 انتقال و توزیع شد .

 

 مصوبات جلسه :

قالب منشور پروژه توسط  در آب انتقال پایانه اول فاز تكميل و سوم تونل اتمام رود،زاینده رودخانه ساماندهی هایپروژهشد  مقرر – 1

 ارسال گردد. استان و سپس تصویب در ستاد مركزتصویب در ستاد استان برای ای استان تهيه و به دبيرخانه شركت آب منطقه

ذیربط و همچنين ارائه  پروژه های وزارتبرش استانی ارائه های اجرایی استان تا پایان تيرماه نسبت به تمامی دستگاهمقرر شد  – 2

های اقتصاد بندی پروژه. دبيرخانه نيز نسبت به تهيه گزارش جمعنماینداقدام  دبيرخانه ستادبه استانی  های پيشنهادیپروژهعناوین 

 مقاومتی در قالب یک كتابچه اقدام نماید.

 


