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 دستور کار جلسه:

 

ارائه گزارش برش استاني برنامه گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  -1
 استان.

 .آب و فاضالب روستائي استانهاي اقتصاد مقاومتي توسط  ها و پروژهارائه گزارش برش استاني برنامه - 2

 هاي اقتصاد مقاومتي توسط  شركت گاز استان.ها و پروژهارائه گزارش برش استاني برنامه  - 3

 

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

 اهلل مجيد آغازمين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با تالوت آیاتی چند از کالمدهچهار        

صدا و سيمای  های توليدی اقتصا مقاومتی که درای از برنامهشامل گزیده ییها، کليپگردید. قبل از ورود به دستورکار

برنامه و پور سرپرست سازمان مدیریتسپس آقای صفاری .پخش گردید همکاری تهران توليد شده بود مرکز اصفهان با

 .کار جلسه پرداخت ریزی و دبير ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به قرائت دستور

بود که سازی اقتصاد مقاومتی سازی و فرهنگبرش استانی برنامه گفتمانگزارش شامل جلسه، اولين دستور کار         

مدیر کل محترم اداره ( قالب فایل پيوست )گزارش کامل دره گردید. فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائاداره کل توسط 

، شایسته تصاد مقاومتی در سطح عموم مردمجهت اشاعه مباحث اقنمودند که  اشارهاستان فرهنگ و ارشاد اسالمی 

های اقتصاد مقاومتی چنانچه محيط فيزیکی شهرها بازتاب دهنده برنامه، است از هنرهای محيطی نيز استفاده شود 

 در از همين روی. دسازی مورد توجه قرار گيرتواند درچارچوب فرهنگهای کامپيوتری نيز میبحث بازیهمچنين . باشد

 .باشدکار وزارت ارشاد می دستور حال حاضر در

خالی بودن جای اقدام و عمل  ،ای به طور مشخص پروژه مبنی برعدم تعریفمدعوین جلسه نقطه نظرات خود  سپس

 .را مطرح کردند استان های موجود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با توجه به ظرفيتدر گزارش 

مقاومتی را  دو سيما قرار است الگوی گفتمان اقتصا صدا این موضوع که محترم نيز ضمن تاکيد براندار تاس        

حوزه فرهنگ و هنر  های اقتصاد مقاومتی را درادامه ارشاد نيز وظيفه استقرار برنامه ریزی نماید و درطراحی و برنامه



یکی از جلسات آینده نسبت به ارائه  و ارشاد اسالمی استان در اداره کل فرهنگ نمودندپيشنهاد  ، اردبعهده د

 .اقدام نمایدو هنر ل اجرا درحوزه فرهنگ قاب هایفعاليت

که در حوزه آب روستائی بود های اقتصاد مقاومتی ها و پروژهدستور کار دوم جلسه شامل گزارش برش استانی برنامه

      :(گزارش کامل پيوست) ارائه گردید با عناوین زیربرداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان توسط معاون بهره

 مدیریت تقاضای آب  -

 اصالح ساختار تامين منابع آب  -

 اصالح الگوی مصرف  -

 توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری  -

توجه به حجم اعتبارات در نظر گرفته شده برای آب پس از ارائه گزارش آب و فاضالب روستائی دبير جلسه با 

ه است( خواستار بازنگری در حجم تروستائی در سال جاری )که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داش

 شدند.در قالب برش استانی های این شرکت فعاليت

توسط مدیر عامل بخش گاز های اقتصاد مقاومتی ها و پروژهسوم ارائه گزارش برش استانی برنامه دستور کار        

  ( گزارش کامل به پيوست) شرکت گاز استان بود که اهم آن به شرح زیر می باشد: 

 اقدامات شرکت گاز استان در راستای اقتصاد مقاومتي:

 .( ایستگاه 166ای تمام نقاط تحویل گاز دراستان در) کننده برگيری توربينی و تصحيحنصب سيستم اندازه -

 .کنندگان عمدهروی کنتورهای مصرف کننده بردستگاه تصحيح 2750نصب  -

مورد نصب شده  24های پرمصرف که تاکنون ستگاهیا يک درنریزی برای استفاده از کنتورهای اکتراسوبرنامه -

 .دیگر نصب خواهد شد مورد 8پایان سال نيز  و تا

فشار شامل ایستگاه صنایع بزرگ و مصرف تقليل هایستگاهیگ قرائت از راه دور اینمانيتورسيستم احداث  -

 .نقطه 880کنندگان عمده گاز در

ماه سال جاری برای مشترکين  ریزی برای نصب کنتورهای ارتقاء یافته دیافراگمی ساخت داخل از آذربرنامه -

 .ازهای جدید و تعميراتیای کليه نيهای آینده برسال جدید و در

  .1395ساعت طی سال  متر مکعب در 118000جایگزینی گاز طبيعی برای صنایع به ميزان  -

ملک و سطح استان به جز پشت کوه و روستاهای چاه خانوار در 20روستاهای باالی  رسانی درتوسعه گاز -

 .چوپانان

جهانگيری معاون اول  دکتر، اعالم نمودند جناب آقای حهبندی مباحث مطروضمن جمعمحترم ادامه استاندار  در        

دبيرخانه و دستگاههای اجرایی ضمن . لذا سفری به استان خواهند داشتهفته آینده  ظرف دوور، جمهمحترم رئيس

آمادگی الزم و احصاء و ارائه پيشنهادها و راهکارهای مورد نياز برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی که تصویب آن 

به آقای مهندس  قابل افتتاح را نيزهای بزرگ پروژهفراتر از اختيارات استان است ) به دبيرخانه ستاد و استانداری( ، 

 های قابل افتتاح گنجانيده شود.ليست پروژه در معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اعالم، تاطرفه 



های اقتصاد مقاومتی استان توسط بندی برنامههفته آینده گزارش جمع تا پایانپایان ایشان تاکيد نمودند  در        

 ریزی استان تهيه گردد.سازمان مدیریت و برنامه

 

 مصوبات:

و  هابرنامهریزی استان نسبت به جمعبندی و تهيه گزارش هفته آینده سازمان مدیریت وبرنامه تا پایانمقرر شد  -1

 اقدام نماید. اقتصاد مقاومتی استان هایپروژه

ل قاب هایفعاليت گزارش یکی از جلسات آینده نسبت به ارائه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان درمقرر شد  -2

 .اقدام نمایدو هنر اجرا درحوزه فرهنگ 

 


