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  :دستور  جلسه 

 98ارائه گزارش آخرين وضعيت كارگروه اجتماعي فرهنگي،سالمت و خانواده استان در سال  -

با محوريت پيشگيري ، كنترل و كاهش   استان  99-98سال  ارائه گزارش تخصيص اعتبارات در -

 (   آسيبهاي اجتماعي  )استاني و ملي هزينه اي ،  تملك دارائي

 تبيين نحوه تداوم دفاتر تسهيلگري مستقر در استان -

 تببين ضرورت وجود ساختار يا معاونت فرهنگي در شهرداريهاي استان -

 توسعه كمي و كيفي بازارهاي فروش توليدات مشاغل خانگي در هر دو فضاي واقعي و مجازي -

 افزايش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان زن از طريق طرح كارورزي -

 آخرين وضعيت كرونا و طرح تقسيم بندي مناطق به قرمز،نارنجي و سفيد و تهديدات آن گزارش -

 گزارش آخرين اقدامات انجام شده در كنترل كرونا) غربالگري و آزمايشات تشخيصي( -

 لزوم ساخت زنجيره سرما -

ت تبيين و معرفي شيوه نامه تشكيل و ارتقاي پيام گزاران سالمت دستگاهها )تفاهم نامه مديري -

 سالمت همه جانبه(

 طرح  مشكالت بيمارستان مسعود  و مركز كاپري و بيمارستان فلسفي -

 واگذاري مكانهاي متعدد و مناسب جهت اقامتگاه موقت متهمين -

 تامين اعتبار تجهيزات موردنياز كانون پرورش فكري ) كتابخانه يااتوبوس ساير (   -

   محمد رضا بني النجار:   مربوطه كارشناس

 مطالب مطروحه:اهم 

جناب آقاي به رياست آقاي  24/02/99مورخ  چهار شنبهدر روز  استان ،سالمت،زنان و خانوادهفرهنگي،كارگروه  تخصصي اجتماعي  اولين جلسه         

ساير دستگاههاي عضو برگزار  نمايندگانو با حضور مديران و  امور اجتماعي و فرهنگي دفتر سرپرستدبيري  ،محترم استاندار دكتر حق شناس

 گرديد.

عملكرد كارگروه سال امور اجتماعي و فرهنگي استانداري توضيحاتي را در خصوص  سرپرست دفتر ، پس از تالوت آياتي از كالم ا... مجيد          

حضور پر رنگ تر مسئولين استاني در  بر. ايشان ضمن تاكيد ،موضوعات و اهم مصوبات و نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي عضو ارائه نمودند98

جلسات تخصصي ، پاسخگوئي به مكاتبات و اجراي مصوبات ، همكاري همه جانبه كليه دستگاهها را براي ارتقاء وضعيت استان و كاهش معضالت 

 اجتماعي و فرهنگي خواستار شدند .

براي اجراي برنامه هاي كنترل وكاهش آسيبهاي اجتماعي ) هزينه اي و  خاندوزي در ادامه به ميزان اعتبارات تخصيصي به استان در سه سال متوالي

 تملك ( اشاره و اقداماتي را در سطح استان بر شمرد.

داشتن تقوي و بي السالم به برخي از سفارشات ديني ،گلستان ضمن تسليت ايام سوگواري مولي الموحدين علي عليه استاندار دكتر حق شناس 

توجه دادند . ايشان توجه خاص همه دستگاهها در امر  گان ، توجه به قرآن و صله ارحام الح بين مردم و حفظ حقوق همساياعتنايي به دنيا ، اص

در اختيار دستگاهها قرار گرفت و همه اين اعتبارات به منظور  يپيشگيري ،كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي را تاكيد و گفت در سال گذشته اعتبارات

در مواجهه با مسائل اجتماعي آسانتر مي نمايد . اميدواريم در سال جاري نيز بتوانيم با جذب اعتبارات اقدامات را ما كار از آسيب هاست كه پيشگيري 

در وي با بيان اينكه اگر دستگاهي موفق به جذب اعتبارات نشده و يا در گزارش هزينه كرد آن اشكاالتي وجود دارد .شايسته اي را اجرايي كنيم 

ر گذار تر و فعال تر ثتخصيص سال جاري تجديد نظر و سعي خواهد شد اعتبارات در اختيار دستگاه هايي قرار گيرد كه در زمينه كاهش آسيب ها ا

ين است اي فعاليت ما كاهش آسيب هاي اجتماعي نظير اعتياد ، خودكشي ، طالق بويژه در مناطق حاشيه نشند  . وي در ادامه گفت : مبنعمل  مي نماي

ژه گرگان و اميدورايم با هماهنگي دستگاه ها اين اقدامات صورت پذيرد . ايشان ابراز اميدواري كرد با همكاري شهرداري و شوراي اسالمي شهرها بوي

  پذيرد.مراكز اجتماعي را گسترش و اقدامات خوبي صورت ،و گنبد منابع تسهيل گري جذب و تالش خواهد شد در محله هاي پر خطر
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گفت : گسترش فعاليت فوق العاده در سنوات گذشته اقدامات برخي از بدالرضا چراغعلي معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار نيز با بيان  ع 

اء رتقدفاتر تسهيل گري در ساير مناطق كم برخوردار و آسيب خيز ، يكپارچه سازي فعاليت مراكز مستقر در محالت هدف قطعا اثرات مطلوب تري در ا

 خواهد داشت .سالمت و وضعيت محالت 

يه دستگاه در ادامه جلسه مدير كل امور بانوان با ارائه تعدادي طرح هاي پيش بيني شده براي ارتقاء وضعيت زنان استان خواستار تصويب و همراهي كل

در . مركز پسماند شرق استان را مطرح نمودند  ها شدند.جعفري معاون بهداشتي دانشگاه نيز برخي از مشكالت در حوزه سالمت را به ويژه مسأله

را بر اساس  اعتبار ات دريافتي از رديف كنترل گزارشي از نحوه اقدامات صورت پذيرفته دراستان اجرايي دستگاه هاي برخي از مديران ضمن جلسه 

اجراي طرح نماد ، نظام مراقبت اجتماعي در مدارس  آموزش خانواده زندانيان ، –از جمله كالس هاي شش ساعته ازدواج و كاهش آسيب هاي اجتماعي 

 ، خدمات مشاوره اي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و... ارائه نمودند.

 

ف
دي

ر
 

مهلت  عنوان مصوبه
 اقدام

 دستگاه/دستگاههاي
 كننده اقدام

1 

دريافت كننده اعتباردرسال جاري موظفند برنامه زمانبندي و گزارش تگاههاي دس
اقدامات انجام شده را برابر طرح پيوست تفاهم نامه هاي ابالغي به همراه مستندات مصور 

 به دبيرخانه كارگروه ارسال نمايند . 

پايان 
ارديبه
 شت.

دادگستري،آموزش و پرورش،نيروي 

انتظامي، زندانها، دانشگاه علوم 

پزشكي،مواد مخدر،دانشگاه 

گلستان،حوزه علميه،سپاه نينوا و فني و 

 حرفه اي

2 

نسبت به پيگيري و مطالبه سهم  متولي امور فرهنگي و اجتماعياجرايي دستگاههايُ 
نترل و كاهش آسيبهاي ارات ملي براي اجراي برنامه هاي پيشگيري ، كاستان از محل اعتب

 .نمايندرخانه كارگروه اعالم به دبي را اجتماعي اقدام و نتيجه

پايان 
ارديبه
 شت.

دادگستري،آموزش و پرورش،نيروي 

انتظامي، زندانها، دانشگاه علوم 

پزشكي،مواد مخدر،دانشگاه 

گلستان،حوزه علميه،سپاه نينوا و فني و 

 حرفه اي و ساير دستگاههاي مرتبط

3 

آنان مربوط به برگزاري كه بخش عمده اي از فعاليت كليه دستگاههاي گيرنده اعتبارات 
دوره هاي آموزشي براي جامعه هدف مي باشد نسبت به برگزاري كالس ها و آموزش هاي 
مصوب با رعايت ضوابط و پروتكل هاي بهداشتي ابالغي ستاد استاني مديريت بيماري 

 كرونا اقدام نمايند .

15 
خرداد

 ماه
 دستگاههاي گيرنده اعتبار

4 

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان جهت تقويت  كليه دستگاه ها ي گيرنده
زير ساخت ها و تجهيز مراكز اجتماعي در مناطق كم برخوردار استان در اسرع وقت 
اقدامات الزم را معمول داشته ضمن ارائه گزارش به دبيرخانه كارگروه طرح هاي مذكور 

ر مبادي اطالع رساني به آگاهي را به صورت نمادين افتتاح و از طريق رسانه استاني و ساي
 عموم مردم استان برسانند. 

خرداد 
 دستگاههاي گيرنده اعتبار ماه 

5 

شهرداران و شورا هاي اسالمي شهر هاي گرگان و گنبد نسبت به بررسي پيش نويس 
نامه مربوط به تدوام فعاليت دفاتر تسهيلگري و گسترش آن در سطح ساير محالت  تفاهم

شوراهاي اسالمي اقدام و گزارش نهايي علني آسيب پذير استان و تصويب آن در صحن 
 به دبيرخانه كارگروه اعالم گردد.

پايان 
ارديبه
 شت.

شوراهاي اسالمي و شهرداري هاي 

 گرگان و گنبد

6 
ي مجري ،مكاتبه اي با وزارت دستگاههاطريق در صورت عدم دريافت گزارشات جامع از 

 تا نسبت به تخصيص اعتبارات در مراحل بعدي تجديد نظر گردد.كشور صورت گرفته 
30 

 اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي خرداد

7 

دفاتر  –)پايگاه هاي اجتماعي بمنظور سازماندهي دفاتر يا مراكز اجتماعي و فرهنگي 
 114و كم برخوردار استان بر اساس مصوبه جلسه در محالت حاشيه نشين تسهيل گري ( 

راه و و با حضور  گرگاني فرماندار  محوريت جلسه اي با شوراي اجتماعي كشور 
در جلسه ايج حاصله و نتتشكيل ت رسان اخدممسئول و دستگاههاي ساير شهرسازي و 

 كارگروه مطرح گردد.بعدي 

 نيمه 
 خرداد
 ماه 

 فرمانداري گرگان و شهرداري گرگان

8 

به منظور بررسي و رفع مشكل مركز پسماند شرق استان دانشگاه علوم پزشكي و معاونت 
عمراني طي جلسه اي تصميمات الزم را اتخاذ و نتيجه در جلسه بعدي كارگروه ارائه 

 گردد. 

نيمه 
خرداد 

 ماه 
 دانشگاه علوم پزشكي 
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جلسه اي با حضور معاونت  محترم عمراني استاندار و دانشگاه علوم پزشكي استان در 
خصوص  رفع مشكالت مركز پسماند شرق استان برگزار و نتيجه در جلسه بعدي كارگروه 

 ارائه گردد.

 نيمه 
 خرداد

 ماه 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني گلستان

9 

و خانواده بمنظور تالش در جهت ارتقاء طرح هاي ارائه شده توسط اداره كل امور بانوان 

 به منظور طرح ايجاد بازارچه هاي دائمي) زنان سرپرست خانوار استان  يژهوبوضعيت زنان 

مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد بعد از  ( عرضه و فروش محصوالت خانگي زنان

ه كل بانوان مراحل اجرايي طرح مورد پيگيري قرار گرفته و بازنگري طرح ها توسط ادار

 نتايج به دبير خانه كارگروه منعكس گردد. 

در 
طول 

اجراي 
 طرح

اداره كل امور بانوان و خانواده 

 استانداري
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