
 
 

 دبیرخانه کارگروه اجتماعی،فرهنگی،سالمت،زنان و خانواده استان

 

 باسمه تعالي
 استانداري گلستان

 معاونت سياسي ، امنيتي و اجتماعي
                                                                                                                 اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي

   صورتجلسه
  استان ،سالمت،زنان و خانوادهفرهنگي،كارگروه  تخصصي اجتماعي  جلسهومين س

 

 گلستان  استانداررئيس جلسه : 
 15/06/99تاريخ جلسه :   

 اجتماعات استانداريسالن  : مكان

  :دستور  جلسه 

 گزارش مدير كل امور اجتماعي از پيگيري مصوبات جلسه قبل -

 محصول كشاورزي استان 8بررسي سالمت  -

 تبيين راهكارهاي پيشنهادي فراگيرشدن عفاف و حجاب و كاهش بدحجابي -

 شوراي اجتماعي كشور 132بررسي وضعيت كودكان كار و خياباني و اعالم مطالبات بر اساس مصوبات  -

تبيين صورتجلسه و تفاهم نامه مشترک وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي دولتي به منظور  -

 سال 11تا  6شناسايي و جذب كودكان بازمانده از تحصيل 

   آزاده رجبي:   مربوطه كارشناس

 اهم مطالب مطروحه:

جناب آقاي دكتر  به رياست 15/06/99مورخ  شنبهدر روز  استان ،سالمت،زنان و خانوادهفرهنگي،تخصصي اجتماعي  كارگروه جلسهسومين           

 ساير دستگاههاي عضو برگزار گرديد. نمايندگانو با حضور مديران و  امور اجتماعي و فرهنگي دفتر مدير كلدبيري  ،محترم استاندار حق شناس

ضمن تسليت ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان امور اجتماعي و فرهنگي استانداري  دفتر مدير كل ، پس از تالوت آياتي از كالم ا... مجيد          

     ارائه نمود. به اعضاي جلسهنتايج پيگيري مصوبات جلسه قبل  پيرامونتوضيحاتي را آقا ابا عبداهلل الحسين، 

عفاف و در راستاي اشاعه فرهنگ د سازمان هاي مردم نهابا اشاره به نقش استاندار گلستان جلسه جناب آقاي دكتر حق شناس  در ادامه           

با سرعت  را حوزهدر اين  صدور مجوز سمن هاهاي تخصصي در حوزه حجاب و عفاف حمايت مي كنيم و ما از سمن، بيان داشت : در جامعهحجاب 

 ود.بيشتري انجام ش

وي افزود: حجاب و عفاف دغدغه مشترک همه دلسوزان و مسئوالن است و تالش داريم با اتخاذ راهكارهاي مناسب زمينه كاهش آسيب              

با اشاره به اهميت مسئله پوشش در جامعه اظهار كرد: توليدي هاي پوشاک منطبق با الگوي  ايشان .را فراهم آوريمموثر از اين حوره هاي اجتماعي 

 .مورد حمايت واقع مي شوند تا بتوانند محصوالت خود را در سطح استان توسعه دهند، ف از ظرفيت تسهيالت بانكي حجاب و عفا

در استان  بايد با توجه به وضعيت آماري اين كودكان  استاندار گلستان با اشاره به حضور كودكان كار در جامعه تصريح كرد:دكتر حق شناس            

 .هاي آنها را فراهم آوريمارهاي مناسب زمينه رشد اقتصادي خانوادهتالش كنيم با راهك

دكتر حق شناس خاطرنشان كرد: كودكان بازمانده از تحصيل يكي از دغدغه هاي حوزه اجتماعي استان است و با توجه به فرارسيدن فصل          

 .برسانيم بازگشايي مدارس در تالشيم آمار كودكان بازمانده از تحصيل را به حداقل

محصول  8ارتقاء در خصوص و اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري استان كل بهزيستي ه اداردانشگاه علوم پزشكي و سپس           

وضعيت كودكان كار و خياباني ، راهكارهاي پيشنهادي فراگيرشدن عفاف و حجاب و كاهش بدحجابي و شناسايي و جذب كودكان كشاورزي ، 

 شاتي را به حاضرين ارائه نمودند.گزار از تحصيل بازمانده

 در پايان پس از جمعبندي نظرات و پيشنهادات اعضاي كارگروه موارد ذيل جهت اجراي مصوبات به تصويب رسيد.          
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 دستگاه/دستگاههاي مهلت اقدام عنوان مصوبه
 اقدام کننده

1 
از وزارت كشور و پيگيري اعتبار درخواستي هيأت انديشه ورز استان 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 پايان ماه مهر  

 اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي

 استانداري

2 

سال شاغل  40و پايش سرطان شايع بانوان باالي   اجراي طرح غربالگري
در  نتايج حاصلهاقدامات و نفر( و ارائه گزارش  1289دستگاههاي اجرايي)

 (ورت ماهانهجلسات كارگروه )ارائه گزارش مكتوب  به ص

 تا پايان سال
 

تامين اجتماعي و دانشگاه علوم   
 پزشكي استان، امور بانوان استانداري
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3 
توزيع قرص گندم و برنج در ارائه گزارش از نحوه برخورد با ارائه كنندگان 

 بازرس هاي صورت پذيرفته توسط مركز بهداشت استان
 دادگستري استان پايان شهريور ماه

4 
شناسايي و معرفي عرضه كنندگان پوشاک عفاف و حجاب جهت دريافت 

 تسهيالت قرض الحسنه
 در طول سال

اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي 

 استانداري

5 

به منظور اجراي راهكارهاي عملياتي فراگير شدن عفاف و حجاب و كاهش 
خود را در رابطه با راهكارهاي ارائه شده بدحجابي ، دستگاههاي عضو نظرات 

اصالحي  و به همراه راهكارهايمطابق جدول شماره يک اعالم در جلسه، 
 اعالم نمايند .

 كليه دستگاهها 25/6/99

 اداره كل صنعت معدن و تجارت استان 30/06/99   ارائه گردد.پوشاک در استان ، برنامه عملياتي  جهت خودكفايي در توليد 6

7 

ارائه آمار كودكان بازمانده يا تارک تحصيل شناسايي شده بر 
اساس)سن،شهري و روستايي،محل زندگي،كد پستي(با هماهنگي و همكاري 

 الزم با آموزش و پرورش استان جهت جذب و حمايت خيرين  
25/06/99 

 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي

 استان

8 

در راستاي آموزش صحيح و مناسب كاركنان دولت و خانواده هاي آن ها 
پيرامون عفاف و حجاب، ضمن هماهنگي محتواي آموزشي مرتبط با 

به همراه جدول زمانبندي اعالم مورد نياز  دبيرخانه كارگروه ،برنامه آموزشي 
 گردد

  كليه دستگاهها 25/06/99

9 

كودكان كار و خياباني ، نسبت به  حوزهدر راستاي برنامه ريزي عملياتي 
اعالم آمار مقايسه اي استان در سطح كشور و رتبه استان اقدام الزم معمول 

 گردد.
15/06/99 

  

 اداره كل بهزيستي استان

10 
بررسي الزم در خصوص و خياباني ، كار جهت ارتقاء وضعيت سالمت كودكان 

 نوع شيوع بيماريهاي كودكان مذكور صورت پذيرد
پايان شهريور تا 

 مركز بهداشت استان ماه

11 

دستگاه هاي عضو مصوبه هيات وزيران با موضوع ساماندهي كودكان كار 
، گزارشي از مداخالت  22/5/84مورخ  57141/61وخياباني به شماره 

اجتماعي خود را بصورت فصلي در اختيار اداره كل بهزيستي و دبيرخانه 
 كارگروه قرار دهند .

 هر فصل 
 اداره كل بهزيستي 

 و دستگاههاي عضو مصوبه 

12 

اعالم نظر اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي استان در خصوص وضعيت 
كودكان كار شناسائي شده  ) اتباع خارجي يا فاقد مدارک هويتي (و ارائه 

صورتجلسه  3برنامه ، راهكار قانوني شناسائي و حمايت از آنها  پيرو بند 
 اتاق فكر كودک 19/4/99مورخ  16971/15/99

 نيمه اول مهر ماه 
اداره كل اتباع ومهاجرين خارجي 

 استان 

13 

اعالم نظر درخصوص  نحوه تعيين تكليف ويژه براي والديني كه براي كار ، 
مي   سوء استفادهتكدي گري وحتي آزار جنسي از كودكان خود يا ديگران 

 نمايند .
 دادگستري  

14 

به منظور تكميل اطالعات حوزه بانوان در سامانه سيمابر استان ، اطالعات 
و در جلسه بعد  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارائه  به درخواستي 

 گزارش گردد
25/6/99 

 كليه دستگاهها

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

15 

دستگاههاي عضو مرتبط با تفاهم نامه منعقده فيمابين چارچوب همكاري  
) بر اساس تقسيم وظايف ابالغي ( همكاري الزم با آموزش و هاي مشترک 

 پرورش استان معمول داشته ونتايج حاصله در جلسه بعدي گزارش گردد.

نيمه اول مهر ماه 
و در طول سال 

 تحصيلي 

 كليه دستگاهها 

 ش وپرورش استان اداره كل آموز

16 

به منظور اجراي مصوبات چهارمين جلسه شوراي عالي سالمت و امنيت 
غذايي ضمن اعالم گزارش  اقدامات  كميته ها  ، نتايج پايش در نيمه اول 

 سال در جلسه بعدي كارگروه  گزارش گردد.

جلسه بعدي 
 كارگروه 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني استان 

                    -دبيرخانه ستاد امربه معروف و نهي از منكر استان -سپاه نينوا استان -اداره كل اطالعات استان -دادستان مركز استان  : غايبين

 -گلستان دانشگاه -اداره كل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح استان-اداره كل اقتصاد و دارائي استان -اداره كل آموزش و پرورش استان
  

 دبير هيأت انديشه ورز استان -شهرداري گرگان -شوراي اسالمي استان         

 

 


