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 دستور کار جلسه:

محترم صدا و  مدیر كلسازی اقتصاد مقاومتي، توسط سازی و فرهنگدر زمینه برنامه ملي گفتمانارائه گزارش  -1

  .سیمای مركز استان

های نیمه فعال و غیر فعال و واحدهای نیمه تمام سازی واحدارائه گزارش آخرین اقدامات انجام شده در زمینه فعال – 2

چارچوب برنامه ارتقا توان تولید ملي، توسط سازمان صنعت، معدن در  % 60بخش خصوصي با پیشرفت فیزیکي باالی 

 و تجارت استان.

های ملي اقتصاد مقاومتي توسط دستگاه های ه زمانبندی و سیستم نظارتي پروژه ارائه گزارش برش استاني، برنام -3

 عضو.

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

از كالم اله مجید آغاز گردید . ابتدا آقای صفاری پور سرپرست جلسه راس ساعت مقرر با تالوت آیاتي چند         

محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان ضمن آرزوی قبولي 

. سپس آقای دكتر ین دستور كار جلسه را قرائت نمودطاعات و عبادات و عرض خیر مقدم به حاضرین جلسه، اول

سازی و مدیر كل صدا و سیمای استان به ارائه گزارش صدا و سیما در خصوص برنامه ملي گفتمان افزادیدیاحم

الب پاورپوینت به : ) اصل گزارش در قكه خالصه آن به شرح زیر مي باشد سازی اقتصاد مقاومتي پرداختفرهنگ

 ( انضمام مي باشد

سازان رسانه ریزان و برنامهجهت استفاده برنامهانجام سه پژوهش كاربردی در خصوص اقتصاد مقاومتي  -

 شامل: 

  .زیونیاقتصاد مقاومتي در خبر رادیو و تلو -الف     

  .تجربه اقتصاد مقاومتي در شركت اسالمیه اصفهان -ب

 ( های مدیریت مصرفرگاني شبکه اصفهان )مطالعه موردی: بررسي مولفهاقتصاد مقاومتي در تبلیغات باز -ج 

 انجام نظر سنجي های میداني و پیمایشي درباره ابعاد مختلف و ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتي  -

های های تولید شده و در حال تولید خبری اعم از برنامهدر ادامه ایشان توضیحات كاملي در خصوص برنامه        

 ها به شرح پیوست آمده است. رادیوئي و تلوزیوني در زمینه اقتصاد مقاومتي ارائه نمودند كه تفصیل آن



سپس اعضا به بحث و بررسي پیرامون گزارش ارائه شده پرداختند. جناب آقای دكتر زرگرپور استاندار محترم         

متذكر گردیدند كه مسائل مربوط به گفتمان سازی اقتصاد مقاومتي  افزادیاصفهان ضمن تشکر از آقای دكتر احمدی

های رامش و امید شکل بگیرد و این مهم تنها توسط صدا و سیما در قالب تهیه و پخش برنامهآآكنده از باید در فضایي 

استان در  مقاومتي رییس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد. پذیر مي باشدبخش و ایجاد شور و نشاط در جامعه، انجامامید

طراحي الگوی رسانه ای تشویق و مشاركت "ادامه صحبت های خود از صدا و سیمای مركز اصفهان خواستند كه 

كه در قالب پروژه های ملي اقتصاد مقاومتي به صدا و سیما  "عمومي در تولید ملي و اصالح الگوی مصرف و اجرای آن

 دنبال نمایند.در برنامه های استان از مركز پیگیری و را با جدیت  واگذار شده استكشور 

یزان صدا و رنمودند كه با برنامه تقاضاهای اجرایي استان از مدیران دستگاه افزادیدر ادامه آقای دكتر احمدی        

 -و خواستار تدوین پیوست رسانه ای برای پروژهنموده نمایند همکاری سیما كه در خصوص اقتصاد مقاومتي فعالیت مي

 شدند. قتصاد مقاومتياهای 

بودجه وپور اشاره نمودند براساس نامه آقای دكتر دژپسند معاون هماهنگي برنامهپایان جلسه آقای صفاری در        

ریزی كشور و دبیر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به استانداران كشور )تصویر نامه بپیوست ( سازمان مدیریت و برنامه

های مصوب ستاد استاني به همراه پیوست و یک هفته نسبت به تهیه و ارسال عناوین پروژه درخواست شده است ظرف

دالیل توجیهي ) درچارچوب منشور پروژه و نظام نیپا( به دبیرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور اقدام نمایند . 

های استاني در قالب منشور ه ارسال پروژهدر اسرع وقت نسبت ب گرددهای اجرائي ذیربط درخواست ميلذا از دستگاه

بندی و تصویب ستاد پروژه و نظام نیپا به دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان اقدام تا پس از جمع

 به تهران منعکس گردد .

نظیم پروژه های استاني به دستورالعمل نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتي )نیپا ( جهت استفاده در ت         

 پیوست آمده است . 

 مصوبات : 

های های اجرایي ذیربط با اقتصاد مقاومتي در اسرع وقت نسبت به ارسال مشخصات پروژهمقرر شد دستگاه -1

پیشنهادی در چارچوب منشور پروژه و نظام نیپا به دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان 

 .اقدام نمایند 

( قانون مدیریت خدمات 5، كلیه دستگاه های اجرایي مشمول ماده ) 1395قانون بودجه  17به استناد تبصره  -2

های ( از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ سازی ، به ویژه در بخش بنیان % 2كشوری مجازند تا دو درصد )

زمان صدا و سیما هزینه كنند . لذا مقرر شد فرهنگي از طریق سا –اقتصاد مقاوتي و مقابله با آسیب های اجتماعي 

 در موافقت نامه های دستگاه های اجرائي در این خصوص تاكید نماید.ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

های اجرایي ذیربط در حوزه اقتصاد مقاومتي همکاری الزم را با صدا و سیمای استان در مقرر شد دستگاه -3

 ازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتي معمول دارند .خصوص تهیه برنامه گفتمان س


