
 
 

 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  جلسهدومين 

 

 گلستان  استانداررئيس جلسه : 
 16/5/1400تاريخ جلسه :   

 استانداري شهيد رجايي اجتماعاتسالن  : مكان

  :دستور  جلسه 
 پيگيري مصوبات جلسه قبل -

 فانهينشاط گستر عف ياستان به منظور گسترش فضا يپارک بانوان در شهرستانها جاديا -

 سال 5 ريكودكان ز رياز سوانح و مرگ و م يريشگيبرنامه پ ارائه -

 يانشعاب فاضالب در شهر گرگان جهت اخذ مجوز از شهردار انيمراجعه متقاض حذف -

 آزاده رجبي:   مربوطه كارشناس

 

 اهم مطالب مطروحه:

 

جناب آقاي دكتر  به رياست 16/5/1400مورخ  شنبه در روز استان ،سالمت،زنان و خانوادهفرهنگي،تخصصي اجتماعي  كارگروه جلسه دومين          

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

توضيحاتي را در خصوص نتايج پيگيري  امور اجتماعي و فرهنگي استانداري محترم دفترمدير كل ، ز تالوت آياتي از كالم ا... مجيدپس ا            

و پيرامون آن تبادل نظر  علل عدم ارسال پاسخ  دستگاههاي اجرايي بمنظور اقدامات دستگاه متبوع خود به حاضرين ارائه نمودمصوبات جلسه قبل و 

   .صورت گرفت

 :افزودندبا تاكيد بر اهميت حمايت از بانوان و كودكان در جامعه گلستان محترم ستاندار جلسه جناب آقاي دكتر حق شناس ادر ادامه            

 .تالش ما ارتقا سالمت بانوان و كودكان است و در اين مسير دستگاه هاي مرتبط بايد همكاري الزم را داشته باشند

سال تشكيل مي دهند و عدم ايمني شهرها, روستاها, خيابان ها و  5درصد جمعيت استان را كودكان زير  10: ندتصريح كرد استاندار محترم            

جه جدي ... سالمت آنان را به مخاطره مي اندازد و بايد شهرداران, بخشداران و دهياران در طراحي هاي شهري و روستايي افزايش ايمني را مورد تو

 .قرار دهند

كل فرهنگ و ارشاد بايد آموزش به خانواده ها را در راستاي حفظ كودكان از مخاطرات  اداره ,: آموزش و پرورش, صداوسيمابيان داشتوي           

 .شهري و روستايي مورد توجه قرار دهند تا آسيب هاي پيش روي اين كودكان را در معماري شهري و روستايي به حداقل برسانيم

مواد غذايي بايد اداره كل فرهنگ و ارشاد و صداوسيما با موسساتي كه تبليغ استاندار گلستان گفت: با توجه به ممنوعيت استفاده از برخي           

 .مواد غذايي ممنوعه را دارند برخورد كند و به آنها تذكرات الزم را ارايه نمايد

 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 

در راستاي رفع مشكالت پارک بانوان شهرستان گرگان واقع در بلوار 

شهيد صياد شيرازي، طي مكاتبه از سوي اداره كل بانوان استانداري و 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مشكالت و موارد ايجاد 

 و شهرداري گرگان آرامش پارک به نيروي انتظامي استان اختالل در

به گزارش آن  استان ضمن ارسال اعالم گرديده و نيروي انتظامي

  نمايد. نيز ارائهدر جلسه آتي كارگروه دبيرخانه كارگروه ، 

 پايان مرداد ماه

 

 اداره كل بانوان و خانواده استانداري

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان

 نيروي انتظامي استان

2 

طي مكاتبه اداره كل آب و فاضالب استان با امضاي استانداري با  

وزارت نيرو، موارد جديد در نصب انشعاب فاضالب مردم استان مورد 

 بررسي قرار گيرد.

18/5/1400 

 

 آب و فاضالب استاناداره كل 

 

3 

ترش فضاهاي نشاط گستر عفيفانه، اداره كل امور شهري و سجهت گ

شوراهاي استان با همكاري شهرداريهاي سراسر استان، نسبت به ايجاد 

 د.نپارک هاي ويژه بانوان اقدام الزم را بعمل آورو تجهيز افزايش  ،

15/6/1400 
 استانداري دفتر امور شهري و شوراهاياداره كل 

 شهرداريهاي سراسر استان

4 

ايمن سازي آب  سال ، اقدام الزم جهت 5ودكان زير در راستاي سالمت ك

، استخرها و حوضچه هاي زمين هاي كشاورزي و كانالهايبندانها، چاهها

و ايمن ، محصور نمودن با نصب پيام هاي هشدار دهنده  و ... كشاورزي

صورت پذيرفته و گزارش آن را به دبيرخانه كارگروه ارسال  نمودن آن

 نمايند.

15/6/1400 

 اداره كل مديريت بحران استانداري

 استان جهاد كشاورزي

 اداره كل آب منطقه اي استان

 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

5 

خانه پارک هاي بازي كودكان ،و استاندارد سازي ايمن سازي پيرامون 

يي و نقاط مشكل ساز براي كودكان، نسبت به شناسايي و هاي روستا

 رفع مشكل مراكز مذكور اقدام الزم را بعمل آورند.

 ماه مردادپايان 

 استان اداره كل امور شهري و شوراهاي

 دفتر امور روستايي استانداري

 شهرداريهاي سراسر استان

 دهياري هاي سراسر استان

6 

شهري و  حوادث و سوانح از مخاطراتدر راستاي حفظ كودكان 

طراحي نموده و آموزش به خانواده ها  برنامه اي مدون جهت روستايي

 . اقدام الزم را بعمل آورند

 پايان مرداد ماه

 استان آموزش و پرورشاداره كل 

 مركز استانا صداوسيم 

 اسالمي استان اداره كل فرهنگ و ارشاد 

7 

زي چاه هاي فاضالب و صورت ايمن سادريافت پايان كار ساختمان در 

آب انبارها، تكميل بالكن ها و راه پله ها و رعايت نكات ايمني در 

 منازل شخصيساخت و سازهاي 

 پايان مرداد ماه

 سازمان نظام مهندسي استان

 شهرداريهاي سراسر استان

 دهياري هاي سراسر استان

، رئيس ،اداره كل راه و شهرسازي استان،شهرداري گرگاناستان، اداره كل دامپزشكي استاناداره كل اطالعات  دادستان مركز استان، :غايبين

 شوراي اسالمي استان
 


