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 باسمه تعالي
 استانداري گلستان

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

   صورتجلسه
  استان ،سالمت،زنان و خانوادهفرهنگي،كارگروه  تخصصي اجتماعي  جلسه چهارمين

 

 گلستان  استانداررئيس جلسه : 
 18/10/99تاريخ جلسه :   

 استانداري شهيد رجايي اجتماعاتسالن  : مكان

  :دستور  جلسه 

 مصوبات جلسه قبل كارگروه يريگيارائه گزارش پ -

 آسيبهاي اجتماعي در استان تيوضع ارائه -

 رسان به سالمت بيآس يكاالها غاتيو منع تبل ريواگ ريغ يها يماريو كنترل ب يريشگيپ -

  استان يياجرا يپوشش كاركنان دستگاهها يساز همسان -

   آزاده رجبي:   مربوطه كارشناس

 

 اهم مطالب مطروحه:

جناب آقاي  به رياست 18/10/99مورخ  شنبهپنج در روز  استان ،سالمت،زنان و خانوادهفرهنگي،تخصصي اجتماعي  كارگروه جلسه چهارمين          

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

 گرديد.

فاطميه و و شهادت سپهبد ضمن تسليت ايام امور اجتماعي و فرهنگي استانداري  محترم دفترمدير كل ، ز تالوت آياتي از كالم ا... مجيدپس ا         

     ارائه نمود. توضيحاتي را به اعضاي جلسهنتايج پيگيري مصوبات جلسه قبل  پيرامونسليماني ،

اء وضعيت اجتماعي و اشاره به نقش انسجام دستگاهها در ارتقگلستان با محترم ستاندار جلسه جناب آقاي دكتر حق شناس ادر ادامه           

در استان با همكاري دستگاه هاي متولي است و در اين زمينه همه بايد تعامل : هدف ما كاهش آسيب هاي اجتماعي بيان داشتند، فرهنگي استان

 .الزم را داشته باشند

ه رايت اأرز را ظرف مدت يک هفته به اين هيت انديشه وأرايي مرتبط اطالعات مورد نياز هي: دستگاه هاي اجندتصريح كرد استاندار محترم        

 .زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي در استان پژوهش داشته باشنددهند تا آنها بتوانند بصورت جدي در 

گانه مطرح شده در طرح تقسيم كار ملي با توجه به شاخص ها و ظرفيت ها به دستگاه ها ارايه شده و بايد  18 هاي: آسيب ندتاكيد كرد ايشان        

 نمايند.ه رائي گزارشات فعاليت هاي خود را ادستگاه هاي اجرايي در جلسه آت

و اداره كل فرهنگ و ارشاد  دانشگاه علوم پزشكياداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، اداره كل بانوان و خانواده استانداري ، سپس           

و منع  ريواگ ريغ يها يماريو كنترل ب يريشگيپ،  آسيبهاي اجتماعي در استان تيوضعدستور كار جلسه با موضوعات خصوص  اسالمي استان در

شات و انتظارات از دستگاهها را بيان گزار  استان يياجرا يپوشش كاركنان دستگاهها يساز همسانو  رسان به سالمت بيآس يكاالها غاتيتبل

 .داشتند

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

 دستگاه/دستگاههاي
 اقدام کننده

1 

دستگاههاي مرتبط با آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي استان ظرف 
مدت يک هفته ، اطالعات مورد نياز هيأت انديشه ورز استان را به 

 اداره كل اجتماعي و فرهنگي استان ارسال نمايند.

پايان 
   ديماه

 اداره كل راه و شهرسازي استاناستان،اداره كل اطالعات 

 اداره كل بهزيستي استان،اداره كل مبارزه با مواد مخدر استان

 اداره كل زندان ها استاننيروي انتظامي استان،

 مركز بهداشت استانشهرداري گرگان، 

 اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان

 رورش استاناداره كل ورزش و جوانان استان،اداره كل آموزش وپ

 دانشگاه هاي دولتي، آزاد اسالمي و پيام نور استان

 پليس فتا استانزمان مديريت و برنامه ريزي استان، سا

 دادگستري استاناداره كل صدا و سيما استان، 

2 

نوع مسموميت با توجه به اعالم پزشكي قانوني استان مبني بر 
استان مبني بر كروي فسفيد آلومينيوم ، مكاتبه با دادستاني قرص 

دستور به جهاد كشاورزي جهت جمع آوري قرص هاي مذكور بعمل 
 آيد.

5/11/99  
 

 استان بهداشت مركز

3 

جلسه اي جهت رفع مشكالت اعطاي تسهيالت قرض الحسنه به 
توليد كنندگان و عرضه كنندگان پوشاک عفاف و حجاب برگزار 

 گردد.
5/11/99 

 

 استاندارياداره كل امور اجتماعي و فرهنگي 

 

4 
اقدامات صورت پذيرفته پيرامون خودكفايي در صنعت پوشاک 

 .در جلسه آينده كارگروه ارائه گردداستان 
پايان 
 اداره كل صنعت معدن و تجارت استان ديماه

5 

كودكان كار و خياباني ،  حوزهجهت انسجام بخشي اقدامات 
اداره كل اجتماعي و فرهنگي  جلسات مرتبط با هماهنگي 

 گردد استانداري برگزار
 اداره كل بهزيستي استان 5/11/99

6 

در راستاي رفع مشكالت كودكان بازمانده از تحصيل ضمن برگزاري 
جلسه هماهنگي با دستگاههاي عضو با هماهنگي اداره كل 
اجتماعي و فرهنگي استانداري، اطالعات كاملي از كودكان مذكور 

بهزيستي استان، كميته امداد  به همراه نوع نيازمندي به ادارات كل
   امام خميني)ره( و دانشگاه علوم پزشكي اعالم نمايد

 اداره كل آموزش پرورش استان 5/11/99

7 
به تعداد  محدود ، شيوع شناسي اعتياد در راستاي بروز رساني 

 الزم بعمل آيد.خانوار ( اقدام  400)

پايان 
بهمن 

 ماه
 مركز بهداشت استان

8 

نظر به  بررسي و اعالمسند بيماري هاي غير واگير استان جهت 
دستگاههاي عضو ارسال و در جلسه آينده جهت تصويب ارائه 

 گردد.
 مركز بهداشت استان 5/11/99

9 

ن به سالمت ،ضمن پيرامون منع تبليغات كاالهاي آسيب رسا
دستگاههاي مرتبط، نتيجه آن در جلسه آينده  ارسال مكاتبات به

 كارگروه ارائه گردد.

پايان 
 مركز بهداشت استان ديماه

10 

در راستاي همسان سازي پوشش كاركنان دستگاههاي اجرايي 
استان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي بصورت پايلوت طرح 
 مذكور را اجرا و دستگاههاي اجرايي استان همكاري الزم را با

 برگزاري جشنواره مد و لباس ايراني بعمل آورند .

تا پايان 
 سال

 اداره كل بانوان و خانواده استانداري

 اسالمياداره كل فرهنگ و ارشاد 

11 

كليه دستگاههاي اجرايي استان نسبت به ورود اطالعات در جداول 
سيمابر پيرامون شاخص هاي عدالت جنسيتي اقدام الزم را بعمل 

 آورند.

 پايان
بهمن 

 ماه
 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
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12 

پيشگيري، كاهش و مقابله ملي كليه دستگاههاي اصلي تقسيم كار 
از موضوع   ساله 5تهیه آمار روند  ضمنبا آسيبهاي اجتماعي 

)طرح تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي مصوبه مرتبط 

، نسبت به برگزاري جلسات (جلسه هشتادم شوراي اجتماعي كشور
تدوين مكلفند جهت  ،دستگاههاي همكار و معينمستمر با 

مبتني بر شاخص هاي كمي و قابل اندازه  اقدامات فعال و مبتکرانه
گذشته در گيري و بر اساس آسيب شناسي برنامه  ها و اقدامات 

اقدام الزم را بعمل آورده جهت پيشگيري، كاهش و مقابله آسيبها 
مرتبط با  ه هاي عملياتي و اجرايي كوتاه مدت و بلند مدترنامو ب

 موضوع مربوطه اقدام الزم را بعمل آورند.

 

پايان 
 1دستگاههاي مندرج در مصوبه بند  ديماه

13 

هدايت اعتبارات موجود دستگاههاي اجرايي و پيگيري  در راستاي

درصدي رديف هاي متفرقه پيش بيني شده بر اساس  100تخصيص 

 آيد.اقدام الزم بعمل  اداره كل اجتماعي و فرهنگي استاناعالم نظر 
 سازمان  مديريت و برنامه ريزي استان 5/11/99

14 

دستگاههاي اصلي متناسب با اقالم اطالعاتي تدوين شده توسط 

تقسيم كار پيشگيري، كاهش و مقابله با آسيبهاي  طرح

در سامانه سيمابر فيلدهاي مربوطه را تعريف تا توسط ،اجتماعي

پايش و تحليل اطالعات  ،به رصد  امور اجتماعي نسبتاداره كل 

دستگاههاي اجرايي عضو ستاد  نموده واقدامات الزم را معمول 

مكلف به درج اطالعات در سامانه مذكور و بروز رساني آن مي 

 باشند. 

پايان 
بهمن 

 ماه

 

 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
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