به نام خدا
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
دبيرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه  -ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
صورتجلسه

شماره جلسه( 2 :س)67
محل برگزاري :سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداري

ساعت شروع 10:00 :صبح

تاريخ برگزاري1399/03/20 :
دعوتنامه شماره116095 :

ساعت خاتمه  12:15 :ظهر

دستور كار جلسه :
 -1طرح و تصویب سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان سمنان
 -2استفاده از بیانات سركار خانم دكتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
 -3سایر موارد

کليات:
دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري به رياست جناب آقاي آشناگر،
استاندار محترم و با حضور ويدئو کنفرانسی سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،و همچنین اعضا و
مدعوين محترم در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري تشکیل گرديد.
پس از تالوت آياتی چند از کالم ا ...مجید ،جناب آقاي مالکی  -دبیر محترم جلسه و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان -
ضمن خیر مقدم به حضور خانم دکتر ابتکار و اعضا و مدعوين محترم ،دستور کار جلسه را قرائت نموده و بیان داشتند :ارائه سند ارتقاء
وضعی ت زنان و خانواده از راهکارهاي موثر جهت رفع مشکالت بانوان جامعه است و در برنامه ششم توسعه کشور نیز نسبت به اجراي آن
تأکید شده است.
در راستاي اولین دستور کار جلسه سرکار خانم شاه حسینی ،مديرکل محترم دفتر زنان و خانواده استانداري ضمن ارائه گزيدهاي از
عملکرد دفتر امور زنان و خانواده استانداري ،به تشريح سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان سمنان در بخش هاي مختلف شامل تحلیل
وضع موجود ،مقايسه شاخص هاي استانی و ملی ،تحلیل نقاط قوت و ضعف حوزه زنان و راهکارهاي آن و ...پرداختند .در ادامه سرکار خانم
دکتر جواهريان معاون محترم برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ،ضمن ارائه کلیاتی از اهداف تدوين سند ارتقاء
وضعیت زنان و خانواده استان ها ،در خصوص شاخص هاي توسعه مشتمل بر عدالت جنسیتی در هشت محور و از بین بردن فاصله هاي
جنسیتی ،چارچوب تدوين سند و تعیین اولويت ها براساس مکان محور بودن آن توضیحاتی را بیان داشتند.
پس از ارائه سند در جلسه ،جناب آقاي آشناگر استاندار و رئیس محترم جلسه ضمن عرض خیرمقدم ويژه به حضور مجازي سرکار
خانم دکتر ابتکار و اعضا و مدعوين محترم ،با قدردانی از تالشهاي خانم دکتر ابتکار ،معاون محترم رئیس جمهور در راستاي تالش براي
تدوين سند مذکور ،فرمودند :زنان جامعه ما زنانی فرهیخته ،توانمند و مسئولیتپذير هستند اما متاسفانه بانوان جايگاه واقعی خود را براي
پذيرش مديريت در دستگاه هاي اجرايی کشور به دست نیاوردند که در دولت تدبیر و امید سعی شده است نقش بانوان در مديريت کشور
ارتقاء يابد .در اين راستا در استان هم سعی شده است که اين نقش پررنگ تر ديده شود به طوري که براساس آمار 1۵ ،درصد از مديران
دستگاه هاي اجرايی استان ،بانوان هستند که به نسبت آمار کشوري ،استان سمنان جايگاه خوبی دارد.
استاندار محترم سمنان با اشاره به فعالیت و نقش غیرقابل انکار زنان در پويايی دستگاه هاي اجرايی و ادارات دولتی ،پیشنهاد دادند تا
بانک اطالعاتی مبنی بر مشخصات و توانايی هاي بانوان در عرصه مديريت و در سطح کشور تدوين شود تا از توانمنديهاي بانوان در
مشاغل و مناصب دولتی به درستی استفاده شود.
رئیس محترم جلسه در ادامه صحبت هاي خود ضمن تقدير از مديران دستگاه هايی که نسبت به تهیه اسناد مختلف اقدام نموده اند
تاکید کرد بايد کلیه اسناد توسعه اي استان برنامه عملیاتی و اجرايی هم داشته باشند از اينرو سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان به
زودي داراي برنامه عملیاتی خواهد شد.

پس از بیانات استاندار محترم ،سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده به صورت ويدئو
کنفرانسی با تقدير و تشکر از استاندار ،معاونین استاندار و مديران متولی تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استان فرمودند :اجراي
دقیق سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در راستاي منويات رهبر معظم انقالب ،رياست محترم جمهوري ،برنامه ششم توسعه و گام دوم
انقالب ،روند برقراري عدالت جنسیتی در کشور را تسهیل میکند .ايشان با اشاره به آيه  13سوره حجرات فرمودند :تدوين اين سند گامی
مهم و موثر براي ايجاد رويه تخصصی و در راستاي اصول شرعی و آيات قرآن کريم است .توجه به عدالت جنسیتی از اقدامهاي موثر براي
افزايش رفاه و کاهش آسیبهاي اجتماعی در جامعه است که اساس خلقت در جامعه با تکیه بر رويکرد برابري بدون توجه به نژاد افراد
می باشد.
معاون محترم رئیس جمهوري با اشاره به برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی براي تحکیم بنیان خانواده در سطح کشور افزودند:
اجراي طرح توان افزايی و ارتقاء تاب آوري اجتماعی در جوامع محلی از رويکردهاي مهم براي کاهش بزهکاري هاي اجتماعی است که
نسبت به اجراي اين طرح توفیق هايی حاصل شد .از جمله  300نفر از روستائیان استان سمنان در يکسال گذشته با اجراي طرح توانمندسازي
و راه اندازي صندوق هاي خُرد ،محصوالت خود را در بخش کشاورزي ،صنايع دستی و  ...به بازارهاي فروش ارسال کردند .همچنین  ۴0تن
از بانوان استان در قالب تعاونی ها و شرکت در کالس هاي آموزشی ،از اين تسهیالت بهرهمند شدند .همچنین قرار است  131تعاونی ويژه
بانوان در استان سمنان راه اندازي شود و مسئوالن مربوطه نهايت تالش و مساعدت خود را در تکمیل فرايند اين طرح و عملیاتی نمودن
برنامه هاي معاونت رئیس جمهور در امور خانواده بکار گیرند .دکتر ابتکار ضمن استقبال از پیشنهاد استاندار محترم درخصوص تشکیل بانک
اطالعات بانوان متخصص ،براي اجراي آن ابراز امیدواري نمودند.
در پايان و جمع بندي جلسه استاندار محترم سمنان تاکید فرمودند :مسئوالن استان بدون توجه به حاشیه ها تنها به فکر رونق و
آبادانی استان باشند و در کنار توجه به مهارت هاي شخصی ،انگیزه و روحیه جمعی براي ايده پردازي باهدف ايجاد اشتغال پايدار از سوي
مديران استان دنبال شود و با تاکید بر تالش مضاعف مديران بر اجراي پروژه هاي عمرانی و اقتصادي از سوي دستگاه هاي اجرايی مربوطه
بیان داشتند :بیش از  1۵0طرح عمرانی قابل افتتاح در استان وجود دارد که مديران محترم بايد با رايزنی و پیگیري هاي الزم از سطح ملی و
وزارتخانه هاي متبوع براي جذب اعتبار اقدام نمايند.
ايشان همچنین با اشاره به تدوين و در دست اقدام بودن حدود  198سند توسعه اقتصادي و اشتغالزائی روستايی با مديريت سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان  ،ضمن تقدير از اقدام به عمل آمده اظهار امیدواري نمودند که اين اسناد به عنوان نقشه راه روستاها موجب
تسريع در فرايند توسعه روستاهاي هدف استان به عنوان کانون هاي تولید باشد.
جلسه ساعت  12:1۵ظهر با ذکر صلوات به پايان رسید.

مصوبات جلسه:

 -1سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان سمنان مورد تصویب اعضاي محترم شوراي برنامه ریزي و توسعه
استان قرار گرفت.
 -2مقرر گردید برنامه عملیاتی سند مذكور (سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده) حداكثر تا پایان تیر ماه سال
جاري تهیه و جهت اقدامات بعدي به دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ارسال گردد.
 -3با توجه به مفاد بند ( )4مصوبات پنجمین جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در سال  1398و در
راستاي اجراي مفاد بند(الف) ماده  27قانون برنامه ششم توسعه كشور در خصوص تهیه اسناد توسعه
اقتصادي و اشتغالزایی روستاهاي هدف سال  1397شهرستان هاي استان ،اسناد روستاهاي زیر ،پیشنهادي
كمیته برنامه ریزي شهرستان هاي مربوطه مورد تصویب قرار گرفت:
 -2-1روستاهاي « شور قاضی و چهار قشالق » از توابع شهرستان گرمسار ،پیشنهادي کمیته برنامه ريزي مورخ 98/11/7
شهرستان گرمسار
 -2-2روستاهاي « کالته اسد ،ابراهيم آباد عليا ،جودانه ،نام نيک ،تلوبين و باغچه» از توابع شهرستان میامی،

 -2-3روستاهاي « تویه دروار ،کالته مال ،زرین آباد ،آهوانو ،قوشه ،تویه رودبار ،صح ،کالء ،آستانه و عليان » از
توابع شهرستان دامغان ،پیشنهادي کمیته برنامه ريزي مورخ  99/02/17شهرستان دامغان
 -2-۴روستاهاي « شلی ،فينسک،کمرود ،ده صوفيان،کوليم و رودبارک» از توابع شهرستان مهديشهر ،پیشنهادي کمیته
برنامه ريزي مورخ  99/02/01شهرستان مهديشهر

غائبین جلسه :
 -1رئیس کل دادگستری استان

اعزام نماینده:
 -1سرپرست اداره کل صنعت؛ معدن و تجارت استان(با هماهنگی

 -2نماینده وزارت دفاع
 -3رئیس دانشگاه علوم پزشکی
سمنان
 -4فرمانده بسیج استان

قبلی)
 -2مدیرکل جهاد کشاورزی استان (با هماهنگی قبلی)
 -3مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان (با هماهنگی قبلی)
-4

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان(بدون هماهنگی قبلی)

 -5رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان (با هماهنگی
قبلی)
 -6مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان (با هماهنگی قبلی)
 -7مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان (با هماهنگی قبلی)

