تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل  831قانون اساسی
ماده-22اعضای کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی

-1معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار (رییس )
-2مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری ( دبیر)
-3نماینده تام االختیار معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری
-4مشاور استاندار در اموربانوان
-5رییس سازمان آموزش و پرورش استان
-6مدیرکل صداو سیمای مرکز استان
-7مدیرکل اطالعات استان
-8رییس کل دادگستری استان
-9نماینده سازمان ملی جوانان در استان
-11فرماند ه ناحیه انتظامی استان
-11مدیرکل تربیت بدنی استان
-12رییس سازمان کار و اموراجتماعی استان
-13سه نفر از رؤسای دانشگاه های استان به انتخاب استاندار
-14مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان
-15رییس سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان
-16رییس بنیاد شهید و امورایثارگران استان
-17مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان
-18یکی از فرمانداران به انتخاب فرمانداران استان
-19رییس سازمان تبلیغات اسالمی استان
-21فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان
-21رییس سازمان بهزیستی استان
-22مدیرکل ثبت احوال استان
-23نماینده سایر دستگاه های اجرایی استان حسب مورد با حق رأی با تشخیص معاون سیاسی و امنیتی استاندار

تبصره – عالوه براعضای موضوع این ماده  ،نمایندگان نهادها و تشکل های زیر بدون حق رأی در جلسه های
کارگروه شرکت می کنند .
-1مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
-2یکی از اعضا شورای اسالمی استان به انتخاب شورای یادشده
-3دونفر از صاحبنظران و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی مرتبط با امور اجتماعی به پیشنهاد
کارگروه و تأئید استاندار
ب – وظایف :
-1بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت بخش های آموزش  ،پرورش  ،پژوهش ،
فرهنگ و هنر  ،ورزش  ،جوانان ،تامین اجتماعی و امور قضایی در چارچوب برنامه های توسعه کشور وطرح های
آمایش  ،توسعه و عمران استان
-2پیشنهاد بودجه ساالنه بخش های امور مرتبط با وظایف کارگروه در چارچوب بخشنامه ها و دستور العمل
تهیه و تنظیم بودجه ساالنه کشور و برنامه های میان مدت
-3برنامه ریزی برای توسعه مشارکت جوانان  ،بسیجیان و شناسایی مسایل  ،مشکالت و نیازهای آنها در ابعاد
اجتماعی  ،اقتصادی  ،فرهنگی و آموزشی
-4تدوین اولویت های پژوهشی بخش های مرتبط با امور اجتماعی و ارایه به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و
توسعه استان
-5ارزیابی و نظارت بر عملکرد فعالیت دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش اموراجتماعی و فرهنگی
-6بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :
-1-6شناسایی مسایل  ،مشکالت و نیازهای جوانان استان در کلیه ابعاد اجتماعی  ،اقتصادی ،
فرهنگی و آموزشی
-2-6هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های الزم در رفع مشکالت جوانان و کاهش نابرابریهای
جنسیتی
-3-6ساماندهی کمک ها و جذب منابع غیردولتی در چارچوب سیاست های بخش های زیر مجموعه
-5-6واگذاری وظایف و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های دولتی مرتبط به بخش غیردولتی و
مراجع ذی ربط
-6-6ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در کلیه برنامه ها و فعالیت ها باهدف مشترک
مخصوص در جهت کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر
-7-6هماهنگی در طراحی ساماندهی گلزار شهدا و مراکز فرهنگی گلزار شهدا
-8-6هماهنگی در اجرایی کردن مصوبات مراجع قانونی ذیر بط

