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 خالصه اهم مباحث مطروحه :

 اهلل مجید در محل سالن اجتماعات  استانداری برگزار گردید. ی چند از کالمآیات ، با تالوت 09/06/1398روز شنبه مورخ  30/16ریزی و توسعه استان  رأس ساعت سومین جلسه شورای برنامه

و  101زنان و خانواده ریاست جمهوری با استانداری در قالب مواد  نامه معاونت محترماین جلسه با محوریت بررسی و تصویب کلیات  سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان برمبنای تفاهم
 برگزار گردید.  جمهوری ریاست خانواده و زنان امور محترم معاون ابتکار دکتر خانم قانون برنامه ششم توسعه، در استان گلستان و با حضور سرکار 102

 زنان امور محترم ریزی و توسعه استان ، ضمن خیر مقدم به سرکار خانم ابتکار، معاونریزی و دبیر شورای برنامهو برنامه تدر ابتدای جلسه، جناب آقای روزبهان، رئیس محترم سازمان مدیری
ان بخشی از ارکان اساسی جامعه  ریزی و توسعه استان  با توجه به جایگاه و نقشی که بانوان به عنوجمهوری و همراهان ایشان، تصریح نمودند که جلسه امروز شورای برنامه ریاست خانواده و

تواند شرایط عامی را برای همه استان بوجود بیاورد در ارتباط با تدوین ها میر در بخش دیگر ، در رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارند و باتوجه به اینکه این زمینهذاو تأثیرگ
تشکیل شده است. هرچند دولت یازدهم و دوازدهم تالش  "سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده  استان گلستان  "تحت عنوانیکی از مهمترین سندهایی که برای توسعه این زمینه است 

 انسانی هایظرفیت از ادهاستف برای مناسب شرایط ایجاد که است طبیعی اما ؛داده انجام نیز اقداماتی زمینه، قابل توجهی برای ارتقاء جایگاه وضعیت زنان در جامعه به عمل آورده و در این
 نیاز دارد و این شرایط باید توسعه پیداکند .  بیشتری اقدامات به آنها

 و زنان تمعاون ریزیبرنامه دفتر محترم ، مدیرکل دکترموحدی خانم خانم غیناقی مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ، سرکار سرکاردر ادامه و براساس دستور جلسه شورا ، 
 زنان امور در جمهور رئیس محترم ابتکار ، معاون دکتر خانم سند ،سرکار استانی ناظر و پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضومحترم زحمتکش دکتر خانم جمهوری و سرکار ریاست خانواده

  خانواده و استاندار محترم بیان گردید که در ذیل و بطور اجمال به آن اشاره می گردد :  و

را  "سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان "از یکی از طرح های مهم حوزه زنان به نام  رونمایی؛ امروز  سرکار خانم غیناقی مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری :
نامه منعقده بین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و استانداری گلستان در فقتسندی که براساس موا در امور زنان و خانواده خواهیم داشت .  توسط معاون محترم رئیس جمهور

با الهام از اسناد باالدستی  و ششم توسعه با محوریت عدالت جنسیتیبرنامه قانون  102و  101جانبه و متوازن براساس ماده به صورت مکان محور با هدف توجه به توسعه همه 96سال 
 سند آمایش سرزمین ،همچون استان های دیگر در دستور کار قرار گرفت.  سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و، ازاندهمچون سند چشم

پیشنهادهایی در ن همچنیو مورد سنجش قرار گرفت  ،استان با میانگین کشوری در زنان و خانواده یتوضع .مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار گرفت، موجود استان  یتوضعدر این سند، 
  . منظور شده است ریزیجهت کمک به برنامه ،نقشه راهقالب 

بهبود حاصل شده است. همچنین در بحث  وضع موجود در برخی شاخص ها، فاصله معناداری با میانگین کشوری وجود دارد. در مقابل در برخی از شاخص ها مانند نرخ بیکاری زنان استان
رئیس  18رئیس گروه،  138معاون رئیس اداره،  11رئیس اداره،  45شهردار،  1معاون فرماندار ،  4 پایه ، رمدی35مدیرکل ،  5ت جامعه زنان استان با داشتن تغییر نگرش نسبت به مدیری

 باشد.ها میتری نسبت به برخی از استانمعاون شهرستانی دارای شرایط مطلوب 28شهرستان و 

 ،یزنان و خانواده استان در چهار دهه بعد از انقالب اسالم تیسند ارتقاء وضع : یجمهور استیمعاونت امور زنان و خانواده ر یزیرحترم دفتر برنامهکل م ریمد یسرکار خانم دکتر موحد
 یسند نیشده  و تاکنون چن نیکشور تدو یهادر استان یتیمرتبط با عدالت جنس یهااخصرا در حوزه زنان و خانواده و در جهت ارتقاء ش یمتمرکز یهااست که بطور مشخص برنامه یتنها سند
 .    میازنان و خانواده باشد را نداشته تیمکان محور و بهبود وضع یهاکشور که بطور متمرکز بر برنامه یهااز استان کیچیرا در ه

این  دادند که حیتوض ، استان کشور قرار داد 31سند را در دستور کار  نیا نیموضوع تدو ،یمهورج استیاساساً چرا معاونت امور زنان و خانواده ر نکهیسند و ا نیا نیخصوص ضرورت تدو دروی 
انواده از و خزنان  یتوانمندسازها ، موضوع توسعه مورد توجه قرار گرفته است . در طی این سالاز برنامه چهارم ویژه سند، بدنبال نقش زنان در توسعه متوازن و همه جانبه ، از برنامه سوم و به

 این مهم در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است . جایگاه باالیی برخوردار بوده است و 

ضعیت زنان و خانواده و و توزیع اطلس و حتدوین اسناد استانی ، نحوه تشکیل تیم نظارت استانی و ملی ،تشری ندیدستاوردهای سندارتقای وضعیت زنان و خانواده استان ، اهداف عملیاتی پروژه ، فرآ
 . دیگرد انیدر جلسه ب شانیبوده که توسط ا یازجمله مباحث جینتا سیخالصه مدیریتی و ماتر نظیماستان گلستان، شیوه نامه تنظیم گزارش ، چارچوب گزارش و مدل ت گاهیجا

خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسى و  همسرى، مسئله مادرى، مسئله مسئله "نمودند که:   اشاره یمقام معظم رهبر ابتدا به فرمایشات ، ایشان سند : یسرکار خانم دکتر زحمتکش ناظر استان

  نمودند. نییزنان و خانواده در استان گلستان را تب تیگزارش برنامه ارتقاء وضع ل،یو سپس به تفص " مبنا باشد« خانواده»یم، بایستى که ما دار ایىهطرح حیاتى است. در همه

 تیآنها بر اساس وضع یبندتیمشکالت در حوزه زنان و اولو ستیل نییهر شهرستان، تع کیها به تفکشاخص نیی، تع یو استان یکشور یهاشاخص سهیمقا این مسئله مشتمل است بر : 
 یهابیسالمت، ورزش و آس ،یاجتماع نیزنان در حوزه  سواد، طالق، تام تیعشده، وض نییتع یهااظهار داشتندکه بر اساس شاخص  و  بهبود یراهکارها نییتعو  مشکالت لیها ، تحلشاخص
شده با  نییتع یهااز شاخص یاریاستان در بس نیانگیاساس م نی. برادیزنان در سطح کشور، مسائل استخراج گرد نیانگیزنان گلستان با م نیانگیم سهیمقا قیو سپس از طر یبررس یاجتماع

زنان استان را بر  تیعمده بهبود وضع یراهکارها تیعلل و عوامل مسائل مبتالبه زنان استان پرداختند و در نها لیبوده است. سپس به تحل یتوجه جد ازمندیته و نفاصله داش یکشور نیانگیم
 ،یآموزش ،یورزش یاستان )فضاها ازیمورد ن یها ترساخیز یفیو ک یتوسعه کم ها،و سمن یبخش خصوص ن،یریزنان  ،جلب مشارکت خ یز،توانمند سا یآموزش و اطالع رسان یمحورها

 نمودند . شنهادیبهداشت و درمان و ....( و پژوهش و مطالعات مرتبط با مسائل زنان پ
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اظهار ضمن ، دکتر معصومه ابتکار   خانم:  به شرح زیر است  رئیس جمهوری در امور زنان و خانوادهمحترم عاون سرکار خانم دکتر ابتکار ماهم موضوعات ارائه شده توسط 
فردا .  گرامی میداریمرا  و کارگزاران دولت نیها و زحمات همه مسئولتالش ،ایم و از این بابتگذاشتهکه ما به تازگی هفته دولت را پشت سریادآوری نمودند خوشبختی از حضور در استان گلستان، 

 .د کشتی نجات و نور هدایت هستن،برای همگان و اصحاب و یاران بزرگوارشان که  السالم هیعل نیحضرت اباعبداهلل الحسفرستیم بر  به همین مناسبت سالم می ،نیز آغاز ماه محرم است 
کارگزاران دولت و  مخصوصاً مانیهاها و تالشتیفعال یدرست برا ریو انتخاب مس حیسطح معرفت و حرکت صح شیافزا یو مناسبات ماه محرم و ماه صفر برا امیا نیاز ا میبتوان دوارمیام

از  تیدر حما شانیبابت نگاه مثبت ا زیدکتر حق شناس استاندار محترم ن یاز جناب آقاعه استان، و توس  یزیبرنامه ر یجلسه شورا یسپاسگزارم از برگزار .میدارند استفاده ببر تیمسئول کهیکسان
 . کنمی میسپاسگزار اندهداشت یزنان و خانواده استان همکار تیوضع یسند ارتقا نیتدوبه نوعی در که  یاستان رانیهمکاران و مد همهاز زحمات  نیهمچنو  مینما یو تشکر م ریتقد این سند،

هاای ماا مطارح باود.     های بسیار مهم برای ما عدالت است. عدالت در ابتدای انقالب اسالمی به عنوان یکی از آرماان لفهؤجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از م سیمعاون رئ
در دستیابی به حق انتخاب سرنوشت و دخالت در سرنوشت خود کاه از حقاوق اساسای     های برابر برای آحاد جامعه، عدالت سیاسیعدالت ابعاد اجتماعی مختلفی دارد. دستیابی به فرصت

 .آید، از جمله ابعاد آن هستندهمه به شمار می

هایی بارای پیشارفت   یابی به فرصتهای برابر برای انتخاب و دستبرابر هستند لذا باید بتوانند از فرصت ها کامالًعدالت جنسیتی یکی دیگر از ابعاد مهم عدالت است. از نگاه قرآنی، انسان

، زنان و مردان هاها و برنامههمه سیاستدر  ما این است که؛بحث اصلی  .شده است اشاره 101عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه تحت عنوان ماده به فردی استفاده کنند. در قانون، 
  .یند توسعه عقب نمانند آی به دلیل قومیت ، جنسیت یا موقعیت اقتصادی از فرانو کسمند شوند طور عادالنه از همه مواهب توسعه بهرهبتوانند بهباید 

کند. ها ارتباط پیدا میحوزه زنان و خانواده و... ارتباط پیدا کند بلکه به همه دستگاه موضوع عدالت جنسیتی موضوعی نیست که به یک دستگاه و یا یک بخش و یا صرفاً ؛ی اظهار نمودو
 .ها حرکت کنیم تنی بر برنامهالت باید برنامه داشته باشیم و مبای تحقق این عدبر و طبعاً

 8شد و در  بیتصو یتیعدالت جنس یهاشاخصه اتیکل ،دیجمهور برگزار گرد سیزنان و خانواده که با حضور رئ یجلسه ستاد مل نیکرد: در نخست دیجمهور در امور زنان و خانواده تاک سیمعاون رئ
ما با حضور  شیاز حدود دو سال پ ،هااز ابالغ شاخص بعد.  ابالغ گردیدو حقوق  تی، امن یاسی، مشارکت س یمشارکت اقتصاد ،یآموزش ، بهداشت،  ورزش ، مشارکت اجتماع : املش یمحور کل
 .ندیسند اقدام نما نینسبت به تدو، زنان  تیا و اطلس وضعهشاخص نیبر ا یمکلف شد که مبتن یو هر استان میشروع کرد راکار  ،هاموافقت نامه یها و با امضادر استان

 ییاست که امروز در حال نها یاستان نینهم گلستان،کردند و  تهیه ران اخودش یسند استان ،استان 31 باًیتقر کنونتا: تصریح نمودندکه جمهور در امور زنان و خانواده  سیمعاون رئ
     .میهستآن کردن سند 

و هم به جهت خرد  مانینید ی،اظهار داشتند : هم به جهت باورها دهدیقرار م یها را مورد بررسداخل خانواده یله اختالل ارتباطأکه مس "خانواده یگفتگو یطرح مل"با اشاره به  یو
 میرا هدف قرار بده نیو ا میداشته باش یزیربرنامه یرانیخانواده ا داخل یارتباط یهامهارت تیتقو یبرا دیدارد ، ما با یاریبس تیما اهم یبرا  "خانواده"  استیکه امروزه در دن  یجمع

در  مهبرنا نیو توجه خاص دارد ،ا یزیربه برنامه ازیمساله ن نیا عتاًیطب میبر گردان رانیبا تفاهم و عاطفه باال را  به جامعه ا وستهیگرم و بهم پ یهاخانواده یهایژگیآن و میتا دوباره بتوان
 طرح در استان باشند. نیا ریگیپ ،ن از سال گذشته در حال اجرا است و  انشااهلل استاندار محترماستان گلستا

محصوالت سالم  دیدر تول ییطرح آموزش زنان روستا" .ستیز طیکند و هم به مح یکمک م یکه هم به کشاورز میاستان دار نیدر ا یخوب اریما طرح بسایشان در ادامه بیان داشتند که 

برند توت  با اجرای این طرح، دهیم،طرح را ادامه  نیا میبتوان میدواریما ام ، است استان گلستان اجرا شده ییخوب زنان روستا اریو استقبال بس تیطرح با موفق نیکه ا "داردو استان
خاک و آب  یعنی ،سم و کود در آن کم است یایبقا یعنیم و استاندارد باشد سال ،محصول یوقت ،کردند  یسازرندب ییاست و زنان روستا دیاستان در حال تول نیو گوجه در ا اری، خ یفرنگ

 .مشکالت  و معضالت را دارد  نیکه ا یبه استان یطیمح ستیخدمت بزرگ ز یعنی،را هم حفاظت کردند 
 یهامیتحر که فعلی طیدر شرا خصوصاً ، بود میخواه هم شاهد گرید یهادر همه برنامهآثار مثبت آن را  ،میکن تینقش زنان و توجه به خانواده را تقوما اگر  ،حالبه هر افزود:  یو

 شگامیزنان پ ،در دفاع مقدس همانگونه که ،یو اجتماع یاقتصاد یهازنان در عرصه یستادگیا صوصاًخ ؛و مقاومت مردم یستادگیا ،زده  بیآس آن هایبه اقتصاد و شاخصه کایظالمانه آمر
اقتصاد  یبر رو میتحر یتوانند آثار منفیم ،فرصت را داشته باشند نیزنان توانمند بشوند و ا ، اگردوره هم نیدر ا ،دفاع مقدس داشت یهایروزیبر پ یمثبت اریبسآنها آثار  یستادگیبودند وا

 .است دشهوم کامالً ،که دارد ییهایله در استان گلستان با توجه به توانمندأمس نیما کمک کنند و اهش داده و به را کا هعجام و
 یدانشگاه التیهم تحص ،االنها هستند که درصد از کارکنان دولت خانم 41: بیان داشتند ییاجرا یهابانوان در دستگاه گاهیدر امور زنان و خانواده با اشاره به جا یجمهور سیمعاون رئ

 .آنان بوده است یهایکمتر از نسبت حضور و توانمند یلیخ، دولت زنان در  تیرینسبت مد ،تا االن یلیهر دلهب اند.اندوخته یخوب اتیتجربدارند و هم 
 یساز میتصم یهادرعرصهزنان  شتریهم توجه به حضور جوانان در دولت است و هم حضور ب ،دولت دوازدهم کردیو رو استیسخانم دکتر ابتکار در پایان سخنرانی خود اشاره داشتند که : 

 . به همراه داشته باشد یو اجتماع یاسیمختلف س یهارا در عرصه یتواند برکات و تحوالت خوب یم ناًیقی نی، که ا دولت
اتفاق افتاده است ،  یحضورشان در استان که در سال جار نیجمهور در امور زنان و خانواده به خاطر دوم سیاز  سرکار خانم دکتر ابتکارمعاون محترم رئ  جمعبندی استاندار محترم :

سرکار خانم دکتر  شانیاند. از همراه اداشته یدیاستان بازد زدهلیو از مناطق س دهیزحمت کش شانیدر استان گلستان بوده که ا لیمرتبط با موضوع س شانیا ی،سفر قبل کنمیتشکر م
 میریاست که ما بپذ نیاند. مهم انموده نییسند ( را تب نیه ) امسئل یخانم دکتر زحمت کش که به درست نیو همچن کنمیاند تشکر مداشته این سند در خصوص یکه بحث مفصل یموحد

مسائل  میتا نتوان شودیباعث م نیو ا میکنیم انیب ریبا تأخ  یدر حوزه مسائل اجتماع خصوصبه مالحظات، مشکالت و معضالت را  یاپاره لیما گاهاً به دل . میدار یکه چه مشکالت
 . میکن نییتب یرا بدرست یاجتماع

 یهانهیبانوان استان در زم گاهیمهم دانستند و اظهار نمودند که ارتقاء جا اریموضوع را بس نیطرح ا دهندیم لیجامعه را بانوان تشک تیاز جمع یمین ،نکهیبر ا دیکأگلستان با ت استاندار
اجرایی  یهادستگاه یراه تمام نیمطلوب است و در ا گاهیو حرکت به سمت جا نستاا یهاشاخص ءارتقا ،مردان استان است. تالش ما یعنیتوجه بخش دوم جامعه  ارموردیمختلف، بس

 همراه و همگام باشند. دیاستان با
سند ارائه شده چند  نیاچرا که در  .نمیهم بب را وانیپر ل مهیدارم که ن فهیداشتندکه من به عنوان استاندار وظ انیجلسه، ب نیارائه شده در ا  یمطالب و آمارها با اشاره بهحق شناس  دکتر

سال  5/1بانوان استان بطور متوسط  یعنیسال کمتر است  5/1 یکشور نیانگیبه م بتنس باًیبانوان استان گلستان است که تقر یسن نیانگیم یکی: است تا شاخص جالب ، وجود داشته
 سال است. 5/22سال و در استان  23سن ازدواج در کشور  نیانگیکمتر است.م یکشور نیانگیماه نسبت به م 6 یسن ازدواج بانوان گلستان نیانگیم نکهیا یگریجوانتر هستند . د
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تعداد  نیشتریکشور بوده که ب یکاروان ورزش نیهارمچاستان گلستان جزو  یکاروان ورزش ر،یاخ یمسابقات گوانجو نینمودند که در هم یادآوری ،یتانگلس در خصوص ورزشکاران زن یو
 میو داور خانم در استان گلستان دار یمرب 4500و  به ورزش مشغولند  یاکه به صورت حرفه میهزار ورزشکار خانم دار 19  باًیدر استان گلستان تقر نیورزشکار زن را داشته است.  همچن

 خواهد بود.  یقابل تأمل یآمارها، آمارها نیبرخوردار ، ا یهابا استان اسیدر ق زیبا توجه به امکانات محدود و ناچ عتاًیو طب
اما در دوره  بودنددرصد  5/0کمتر از چیزی حدوداً  یعنیدرصد  4/0 باًینفر  و تقر 20،در استان گلستان  شدندکه در کشور انتخاب  بانویی 1375اظهار داشت: در دوره اول شوراها، از  یو

 نیکه ا شده استبرابر  6 رسیده ودرصد  3شورا در کشور به  یبانوان استان از اعضا منفر و سه 100به  یمنتخب گلستان یهامنتخب شورا در کشور ،تعداد خانم یبانو 4024پنجم از 
 باشد .  یادوارکنندهیتوجه و ام تواند رقم قابلیم

 زانیبوده اما م هایمتعلق به گلستان کشور یهادرصد ازدواج 6/2سال حدود  نیداشتند که در ا انیب 1397صورت گرفته در کشور در سال  یگلستان با اشاره به تعداد ازدواج ها استاندار
 است . شدهها کمتر سهم طالق یبوده ول شتریگلستان، تعداد ازدواج ها ب نسال در استا نیدر ا یعنی، ( درصد 1/2حدود  )استان کمتر بوده  یرابسال  نیها در اطالق

درصد از  3 باًیاستان تقر یدر روستاها یسوادیب نیانگیم واست درصد  1/27کشور  یبانوان در روستاها یسوادیب نیانگیم ؛که داشتند بیانو توسعه استان  یزیربرنامه یشورا سیرئ
استان را  تیدرصد جمع 47که  ستیدر حال نیاست . و اشده درصد کمتر  3ما  یسوادیما دو برابر شده اما نرخ ب ییروستا تیجمع نکهیرغم ا یعل یعنی. کمتر است یکشور نیانگیم

 دهند.یم لیتشک انیروستائ
مورد توجه اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت و  قطعاً، شودیپخش م یمجاز یها و  فضار رسانهد گیرد وصورت می یعلم قاتیتحق که ی: زمانیادآوری نمودند شناس دکتر حق انیپا در
 آن را مورد توجه قرار ،هااستیس نیدر تدو توانندهم می یران و مسئوالن استانیخود قراردهند و به آن استناد کنند . مد قاتیتحق یتوانند آن را مبنایدانش پژوهان مختلف م تبع آن،به

حاصل  یبهبود طبیعتاً،. میباش یاستان یهاو ... حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت تا شاهد بهبود شاخص یاعم از فکر ،یگرید یهاکمک ایباشد و  ازیمورد ن یاگر منابع ناًیقی.  دهند
تا مسائل  ندیایبه کمک ب یو مل  یو استان ییو روستا یگفتمان شهر کیح جامعه در تمام سطو شود و ای استان راهکار بومی ارائههای توسعهبرای بهبود شاخص نکهیا رنخواهد شد مگ

 .کرد  تیهدا نهیمطلوب و به تیها را به سمت وضعشاخصه نیتوان ا یکه در استان وجود دارد م ییهالیو پتانس هاتیبا توجه به ظرف  مطمئناً.  میو مشکالت خودمان را حل کن
شناس استاندار محترم حق یجمهور در امور زنان و خانواده و دکتر هاد سیزنان و خانواده استان با حضور خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئ تیوضع ءسند ارتقاجلسه، از  نیا یانتها در

 شد. ییگلستان رونما
 
 

 : جلسه خالصه اهم مصوبات

و تأئید مقدماتی کارگروه مذکور «  زنان و خانواده استان گلستان تیوضع یسند ارتقا» استان در خصوص  « بانوان و خانواده »یکارگروه تخصصهای صورت گرفته توسط پس از بررسی  -1
ریزی و توسعه استان ، مورد موافقت و تصویب اعضای شورای برنامهجمهور در امور زنان و خانواده سیمعاونت محترم رئبابت مفاد آن، کلیات سند پس از ارائه توضیحات توسط مجری و 

  رار گرفت . ق

 باشند . ، موظف به تهیه و اجرای سندهای همکاری ذیل تا پایان آذرماه سال جاری می ربطهای اجرایی ذیدفتر امور بانوان و خانواده استانداری همراه با دستگاه -2

ای و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و رست (، با اداره کل آموزش فنی و حرفهسال و سرپرست خانوار و یا بد سرپ 45سند همکاری ارتقاء مهارت زنان ) با اولویت زنان کمتر از  –الف 
 گردشگری .

 های شایع زنان با هدف پیشگیری، شناسایی و درمان، با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .های سالمت و غربالگری در بیماریسند همکاری ارتقای شاخص -ب

 سال با اولویت پیشگیری ، شناسایی و درمان در موضوعات اعتیاد، با اداره کل بهزیستی استان. 30های اجتماعی دختران و زنان کمتر از ش آسیبسند همکاری کاه -ج

 سند همکاری ارتقای جایگاه دختران در ورزش قهرمانی، با اداره کل ورزش و جوانان . -د

  فرزندان معلول با اولویت زنان بی و بد سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی، با اداره کل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ) ره ( حمایت از زنان دارای فرزند و یا  یسند همکار -ه 

 ها به مرحله اجرا درآید .  های اجرایی و افزایش اثر بخشی و کارایی در آنکرد منابع ابالغی ملی به دستگاهوری در هزینه: کلیه موارد فوق می بایست با ایجاد بهره تبصره

اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری، ضمن اخذ بسته اجرایی و عملیاتی آن از معاونت امور  :مقرر گردید  ،«طرح ملی گفتگوی خانواده » سازی اهداف با عنایت به ضرورت پیاده – 3

ربط در استان، اقدامات الزم را به عمل آورد . مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری، موظف است های ذیتگاهزنان و خانواده ریاست جمهوری ، نسبت به اجرای آن با همکاری دس
ه شورای ربط  در خصوص اجرای طرح و مشتمل بر نتایج مورد انتظار در بازه زمانی مشخص، اقدام و جهت تأئید نهایی بهای اجرایی ذینسبت به تهیه شرح وظایف هر یک از دستگاه

    ریزی و توسعه استان ارائه نماید .برنامه
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 مدعوين حاضر  مدعوين حاضر
 نام دستگاه اجرايی نام خانوادگینام و  تگاه اجرايینام دس نام خانوادگینام و 

 سرکار خانم دکتر ابتکار
 شناسدکتر حق

 روزبهان
 غراوی

 خانم موحدی
 خانم جواهريان

 عبدالهی
 عباسی

 محمدپور
 عابدی

 چراغعلی 
 ساوری
 شفايی

 خانم جمشيدی 
 طلوعيان

 طبرسا
 حاجی ابراهيمیخانم 
 یکنعان

 یاحمد
 یمازندران

 طيبی
 یريمخانم کش

 ليوانی
 یمحبوب
 فاضل
 نژاد نجفی

 یميرح
 حميدی
 کريمی

 ینبيا
 حسينی نيا 

 سهيلی فر
 کوهستانی

 چیهيوه
 احمدی

 دستمرد

 مايلی 
 توماج

 قدمنان
 حسينی 

 راد یگوهر
 یخلف

 طلبحسينی
 هروی
 غفاری

 ميقانی 
 زارعی 

 یديمف
 نژادربيع
 واثق

 برزمينی
 نصيبی
 سرايیسوخته

 مقدم

 غيناقی
 یبيهزارجر

 انی نژادزم
 جعفری
 عليپور
 زادهخليل

 دادبود
 هاشمی

 محمد نژاد
 داداشی
 داوطلب

 دولّو
 ولی نژاد

 قربانی
  زحمتکش خانم
 فر یروحان

 خانم عمادی
 کمالیخانم بنی

 معاونت امور بانوان و خانواده رياست جمهور ی 
 استاندار

 ريزیبرنامه و مديريت سازمانرئيس 
 ینداراستا یامور عمران یهماهنگمعاون 

 ريزی معاونت امور بانوان و خانواده رياست جمهوریمدير کل برنامه
 مديرکل دفتر مديريت عملکرد ، بازرسی وامور حقوقی استانداری 

 استاندار یمشاور عال
 استاندار یکل حوزه و روابط عموم ريو مد مشاور

 یاستاندار یوامور حقوق یعملکرد ، بازرس تيريدفتر مد رکليمد
 ريزیهنگی برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامهمعاون هما

 نماينده محترم وزارت دفاع 
 نماينده نيروی انتظامی

 معاون طرح برنامه و بودجه سپاه نينوا
 معاون سازمان جهاد کشاورزی

 سازمان صنعت ،معدن و تجارترئيس 
 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 شگریمعاون ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گرد
 ستيز طيکل حفاظت مح مدير

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 
 یتعاون کار .رفاه اجتاع رکليمد

 کل ورزش وجوانان مدير 
 فرهنگ وارشاد  رکليمد
 مدارس یکل  نوساز ريمد
 یکل راه وشهرساز ريمد

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان 
 رئيس دانشگاه علوم کشاورزی و..

 زعامل شرکت گا ريمد
 فرماندار گرگان
 فرماندار گنبد
 فرماندار کالله

 معاون فرماندار مينودشت
 معاون فرماندار راميان

 علی آبادفرماندار معاون 
 ترکمنفرماندار 

 فرماندار  بندرگز
 فرماندار گميشان

 سرپرست فرمانداری گاليکش
 قالفرمانداری آق

 فرمانداری کردکوی
 فرماندار آزادشهر

 رشمدير کل آموزش وپرو
 مايصدا و س ندهينما

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه
 مدير عامل جمعيت هالل احمر

 مدير کل بهزيستی استان
 ایمدير کل راهداری و حمل و نقل جاده

 مديرکل پزشکی قانونی 
 کل ثبت اسناد وامالک ريمد

 استاندارد معاون مديرکل
 معاون مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

 موراجتماعی و فرهنگی استانداریمدير کل دفتر ا
 ی+استاندارروستايی و شوراهای  کل دفتر امور ريمد 

 کل مديريت بحران استانداری معاون اداره
 یاستاندار کي، حمل و نقل و تراف یدفتر فن رکليمد

 یدفتر امور بانوان و خانواده  استاندار رکليدم
 یاتيکل امور مال ريمد

 یاسالممسکن انقالب  اديبن مدير کل 
 معاون اداری و مالی بانک ملی

 ای مازندران و گلستانمديرعامل شرکت برق منطقه
 های صنعتیمددير عامل شرکت شهرک

 شهردار گرگان
 یآب و فاضالب شهر قائم مقام  شرکت 

 روستايیآب و فاضالب  معاون شرکت 
 هواشناسیکل  ريمد

 نماينده اداره کل بنادر و دريانوردی استان
 ثبت احوال استانمدير کل 

 استان یاسالم غاتيکل تبل ريمد
   نور استان اميدانشگاه پ یعلم أتيعضو ه

   استان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتيضو هع
 مبارزه با مواد مخدر استان یهماهنگ یشورا ريدب

 استان  یستيمشاور امور بانوان و خانواده اداره کل بهز
 کل آموزش و پرورش استانمشاور امور بانوان و خانواده اداره 

  

 یليخانم جل
 یگرج انياميص خانم
 یآبرود خانم

 پورخانم حسن
 انيخانم سلطانعل

 دودانگی
 خانم دستمرد

 یدهنو خلج
  ینوران

  ینيام
  یعقوبي

 ناهيدی
 انيصفر

 خانم مهشيدی
 نجاتیخانم 
 دوست محمديانخانم 

 
 

 

 نام خانوادگینام و 
 

 چراغعلی 
 نذيری

 طيارجه قره
 ی مياهابر

 هاشميان 
 جاللی 

 یمشهد یحاج
 افتخاری

 ضمير
 دودانگی
 قزلسفلو

 عبدالکريم زاده 
 قدس علوی

 اين کين
 یمازندران

 عليپوری
 اسکندری

 انيخانم کاو

 

 و ... استان       یفرهنگ راثيمشاور امور بانوان و خانواده اداره کل م
 استان یاهو حرف یامور بانوان و خانواده اداره کل آموزش  فن مشاور
 استان یامور بانوان و خانواده اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع مشاور

 کل استان یمشاور امور بانوان و خانواده   دادگستر
 استان    یمشاور امور بانوان و خانواده  سازمان جهاد کشاورز

 شهرستان بندر گز  یگز شرق یروستا اريده
 گنبد شهرستان یسفل یداشل یروستا اريده

 رئيس حوزه رياست سازمان مديريت 
 مديريت سازمانتلفيق  گروهسيرئ
  رزیو برنامه رئيس گروه اجتماعی و فرهنگی سازمان مديريت 

 یرزو برنامه ريزی سازمان مديريترئيس گروه شورای برنامه
  سازمان مشارکت های مردمی گذاری و رئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 یرزو برنامه مديريت سازمان زيربنايیگروه  سيرئ
 معاون دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

 کارشناس مسئول امور بانوان استانداری
 یکارشناس امور بانوان استاندار

 

 

 
 يینام دستگاه اجرا

 
 یاستاندار یتيو امن ی، اجتماع یاسيمعاون س

 یتانداراس توسعه منابع ی و  امور اقتصادهماهنگی سرپرست معاونت 
 نماينده محترم استا ن و عضو ناظرشورا
 نماينده محترم استا ن و عضو ناظرشورا

 استان یکل دادگستر سيرئ
 مدير کل  اطالعات استان

 مدير کل سازمان بازرسی استان
 استان ینفت یهاعامل شرکت پخش فرآورده ريمد

 مراوه تپهفرماندار 
 ستانداریمدير کل دفتر جذب وحمايت از سرمايه گذاری ا

 ی و آبخيزداریعيمنابع طب  مديرکل
 2شرق شمال راه آهنمدير کل 

 مدير کل شيالت
 استان   یاجتماع نيتأم مهيکل ب ريمد
 استان انيدانشگاه فرهنگ سيرئ

 مدير کل امور عشايری
 ) ره ( استانینيامداد امام خم تهيکل کم ريمد

        ان استانمشاور امور بانوان و خانواده اداره کل ورزش و جوان

 

 غايب نيمدعو


