
  :يمقام معظم رهبر

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادي

    

  :مکان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر

در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

در این جلسه ابتدا آقاي دکتر زینالو به . دانشگاه تشکیل گردید

بند به تصویب رسید و متن آن در  16انتظارات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از اعضاء و روساي ادارات استان پرداخت که این انتظارات در 

 91هاي البرز و قزوین بر اساس مصوبات کارگروه در جلسه چهارم سال 

کلیت موضوعات الینحل از سوي نمایندگان فرمانداران، پیرامون 

. این قانون پرداخت 16در ادامه نماینده محترم شهرداري در خصوص مشکالت موجود در برخورد با متخلفین قانون مدیریت پسماند اشاره نمود و به بیان ماده 

مشکالت بهداشتی و . ه گردیدیب به کارگروه عرضوهمچنین در این جلسه سند سالمت روان توسط کارشناس برنامه در معاونت بهداشتی جهت تص

ها و عدم کارآمدي اقدامات انجام شده تاکنون در  هاي اخذ عوارض در بزرگراه

با توجه به . نی به جلسه آتی موکول گردیدهمچنین موضوع تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روا

در خاتمه رئیس محترم کارگروه نسبت به عدم . ارائه نظرات ارزشمند اعضاء تعدادي از پیشنهادات مطرح شده در بخش مصوبات و  انتظارات لحاظ گردید

و بدون دلیل در کارگروه شرکت نفرمودند کتباً مواخذه  

دبیرخانه  -در تارنماي دانشگاه علوم پزشکی قزویندر سال جاري 

  مهلت زمانی  مسئول پیگیري

 16در جهت اجرا، که 
  -  اعضاء کارگروه

پیشگیري از الکل و 
  ماه  1  معاونت بهداشتی

  ماه 2  سازمان بهزیستی

  .جرائم بهداشتیشعبه ویژه رسیدگی به 
مدیریت پسماند و 

  معاونت بهداشتی
-  

 و هاي اخذ عوارض با حضور نمایندگان ادارات راه

  ماه 1  معاونت بهداشتیو درصورت موفق 

  -فرمانداران

دبیرخانه شوراي 

سیاستگذاري سالمت 

استان

  ماه2

  -دبیرخانه کارگروه

یتعال بسمه

    1

  ساعت  تاریخ  کارگروه سالمت و امنیت غذایی

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر  17,30 - 19,30  24/2/92

  

  91سالمت شهرستان  در سال ارائه نقطه نظرات فرمانداران در خصوص عملکرد شوراي 

  و برنامه پیشگیري از خودکشی -پیشگیري از الکل

  تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی 

  قانون مدیریت پسماند در خصوص معرفی متخلفین به مراجع قضایی

  هاي اخذ عوارض  اشتی محلگزارش کمیته تخصصی سالمت از مشکالت بهد

در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  24/2/92شنبه  روز سه 17,30ساعت جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در 

دانشگاه تشکیل گردیدقزوین به ریاست آقاي طاهرخانی معاون سیاسی استانداري قزوین و دبیري دکتر زینالو رئیس 

انتظارات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از اعضاء و روساي ادارات استان پرداخت که این انتظارات در 

هاي البرز و قزوین بر اساس مصوبات کارگروه در جلسه چهارم سال  شهرستان در ادامه نمایندگان فرمانداران. صورتجلسه آورده شده است

کلیت موضوعات الینحل از سوي نمایندگان فرمانداران، پیرامون . اهم موضوعات طرح و رسیدگی شده در شوراي سالمت حوزه تابعه خود را بیان نمودند

  . ائد جامد بوده استتی فاضالب و مواد زشمحیطی نظیر دفع غیر بهدا

در ادامه نماینده محترم شهرداري در خصوص مشکالت موجود در برخورد با متخلفین قانون مدیریت پسماند اشاره نمود و به بیان ماده 

همچنین در این جلسه سند سالمت روان توسط کارشناس برنامه در معاونت بهداشتی جهت تص

هاي اخذ عوارض در بزرگراه محیطی بوجود آمده به علت عرضه نامناسب مواد غذایی در حواشی محل

همچنین موضوع تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روا

ارائه نظرات ارزشمند اعضاء تعدادي از پیشنهادات مطرح شده در بخش مصوبات و  انتظارات لحاظ گردید

 حضور اعضاء دعوت شده ابراز ناخرسندي نمود و مقرر فرمود مدیرانی که در سه جلسه اخیر شخصاً

در سال جاري جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی  اولینالزم به یادآوري است متن مصوبات 

www.quazvin.unv.behdasht.gov.ir قرار داده شده است.  

  شرح مصوبه
جهت اجرا، که  فهرست انتظارات هیئت رئیسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از اعضاء و روساي ادارات

پیشگیري از الکل و  ،سالمت روانکمیته تخصصی با حضور اعضاء ذیربط جهت نگارش و تدوین سند سیاست 

  .و گزارش به کارگروه

شعبه ویژه رسیدگی به به قانون مذکور  16شکایات سازمان مدیریت پسماند از متخلفین برابر با ماده 

هاي اخذ عوارض با حضور نمایندگان ادارات راه تشکیل کمیته تخصصی در خصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب محل

و درصورت موفق  محیط زیستحفاظت از  -صنعت معدن و تجارت -ها و اقدامات تامینی

  .نبودن موضوع از طریق شوراي تامین مورد پیگیري قرار خواهد گرفت
  .به دبیرخانه کارگروه ها اعالم مصوبات شوراهاي سالمت شهرستان

  .گیري و اعالم به کارگروه جهت تصمیم هاي اساسی حوزه سالمت استان

  .ارسال مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به شوراي عالی سالمت کشور
  

   .به پایان رسید 19,30جلسه با ذکر صلوات ساعت 

ی دانشگاه علوم پزشک                

نیقزو یو درمان یخدمات بهداشتو

        

  

کارگروه سالمت و امنیت غذایی

  1:شماره

  

:ی شدهنیب شیپدستور جلسه 

 92انتظارات کارگروه از اعضاء در سال  

 ارائه نقطه نظرات فرمانداران در خصوص عملکرد شوراي

پیشگیري از الکل -استقرار سند سالمت روان

 تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی

 قانون مدیریت پسماند در خصوص معرفی متخلفین به مراجع قضایی 16ماده

گزارش کمیته تخصصی سالمت از مشکالت بهد

    :مقدمه

جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در اولین 

قزوین به ریاست آقاي طاهرخانی معاون سیاسی استانداري قزوین و دبیري دکتر زینالو رئیس 

انتظارات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از اعضاء و روساي ادارات استان پرداخت که این انتظارات در 

صورتجلسه آورده شده است 1پیوست بند 

اهم موضوعات طرح و رسیدگی شده در شوراي سالمت حوزه تابعه خود را بیان نمودند

محیطی نظیر دفع غیر بهدا مسائل زیست

در ادامه نماینده محترم شهرداري در خصوص مشکالت موجود در برخورد با متخلفین قانون مدیریت پسماند اشاره نمود و به بیان ماده 

همچنین در این جلسه سند سالمت روان توسط کارشناس برنامه در معاونت بهداشتی جهت تص

محیطی بوجود آمده به علت عرضه نامناسب مواد غذایی در حواشی محل زیست

همچنین موضوع تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روا. جلسه کارگروه مطرح گردید

ارائه نظرات ارزشمند اعضاء تعدادي از پیشنهادات مطرح شده در بخش مصوبات و  انتظارات لحاظ گردید

حضور اعضاء دعوت شده ابراز ناخرسندي نمود و مقرر فرمود مدیرانی که در سه جلسه اخیر شخصاً

الزم به یادآوري است متن مصوبات . گردند

www.quazvin.unv.behdasht.gov.irسیاستگذاري سالمت 

  : مصوبات
شماره 

  مصوبه

1  
فهرست انتظارات هیئت رئیسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از اعضاء و روساي ادارات

  .باشد بند به پیوست می

2  
کمیته تخصصی با حضور اعضاء ذیربط جهت نگارش و تدوین سند سیاست  تشکیل

  .برنامه پیشگیري از خودکشی
و گزارش به کارگروه اجراي سند سالمت اجتماعی  3

شکایات سازمان مدیریت پسماند از متخلفین برابر با ماده تسلیم   4

5  

تشکیل کمیته تخصصی در خصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب محل

ها و اقدامات تامینی زندان -ها پایانه -شهرسازي

نبودن موضوع از طریق شوراي تامین مورد پیگیري قرار خواهد گرفت

اعالم مصوبات شوراهاي سالمت شهرستان  6

هاي اساسی حوزه سالمت استان تعیین چالشاستخراج و   7

ارسال مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به شوراي عالی سالمت کشور  8



  :يمقام معظم رهبر

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادي

    

  :مکان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر

در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

در این جلسه ابتدا آقاي دکتر زینالو . دانشگاه تشکیل گردید

هاي اساسی سالمت استان که توسط دبیرخانه سیاستگذاري 

در ادامه به دلیل عدم حضور . ها پس از ابالغ خواستار گردید

توسط آقاي حسینی مدیر کل اداره مربوطه مدیر کل بهزیستی و عدم آمادگی فرماندار تاکستان، موضوع الزام آموزش نانوایان و تشکیل مرکز تخصصی 

نامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه استان توسط  نظام

خانه مشارکت مردم در  91در ادامه آقاي انصاریان عملکرد سال 

رئیس محترم کارگروه نسبت به ناهماهنگی  ،رکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی در چند جلسه اخیر

شان پاسخ بوجود آمده به علت عدم حضور مدیرکل بهزیستی و عدم آمادگی فرماندار تاکستان بر اساس دستور جلسه تنظیمی ابراز ناخرسندي نمود و از ای

 - در تارنماي دانشگاه علوم پزشکی قزویندر سال جاري 

  

  مهلت زمانی  مسئول پیگیري

هاي اجرایی استان ارسال گردد، و پس از تجمیع نظرات و همراه با راهکارهاي 

  .   نتیجه نهایی در جلسه آتی کارگروه ارائه شود
دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت
  روز10

هاي موجود در استان در کمیته تخصصی امنیت 
  یک ماه  معاونت غذا و دارو

-  -  

هاي  تمامی دستگاه

  اجرایی استان
-  

  .ریزي و توسعه استان قرار گیرد
دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت
15/5/92  

روستاي غیرتحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی با جمعیت بیش از 

  .میلیون تومان از محل اعتبارات استانداري تامین گردد
شرکت آبفاي 

روستایی استان
  روز 10

یتعال بسمه

    2

  

  ساعت  تاریخ  کارگروه سالمت و امنیت غذایی

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر  13-11  25/4/92

  

  

  تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی

  91شوراي سالمت شهرستان تاکستان در سال 

  تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان

  استانهمه جانبه  سالمتو توسعه 

  خانه مشارکت مردم در سالمت

در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  25/4/92شنبه  روز سه 11,00ساعت جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در 

دانشگاه تشکیل گردیدقزوین به ریاست آقاي طاهرخانی معاون سیاسی استانداري قزوین و دبیري دکتر زینالو رئیس 

هاي اساسی سالمت استان که توسط دبیرخانه سیاستگذاري  ایشان همچنین به چالش. پرداختضمن بررسی مصوبات جلسه اخیر به وضعیت هر یک از آنها 

ها پس از ابالغ خواستار گردید سالمت استخراج گردیده است اشاره نمود و بررسی و ارائه راهکارهاي اجرایی الزم را از دستگاه

مدیر کل بهزیستی و عدم آمادگی فرماندار تاکستان، موضوع الزام آموزش نانوایان و تشکیل مرکز تخصصی 

نظام. دل نظر فرمودندبیان گردید و حاضرین در رابطه با آن بحث و تبا

در ادامه آقاي انصاریان عملکرد سال . آقاي مهندس عزیزخانی ارائه گردید و با توضیحات آقاي مهندس لک به تصویب رسید

رکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی در چند جلسه اخیر

بوجود آمده به علت عدم حضور مدیرکل بهزیستی و عدم آمادگی فرماندار تاکستان بر اساس دستور جلسه تنظیمی ابراز ناخرسندي نمود و از ای

در سال جاري جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی  دومینبه یادآوري است متن مصوبات 

www.quazvin.unv.behdasht.gov.ir قرار داده شده است.  

  شرح مصوبه
هاي اجرایی استان ارسال گردد، و پس از تجمیع نظرات و همراه با راهکارهاي  هاي استخراج شده سالمت به دستگاه

نتیجه نهایی در جلسه آتی کارگروه ارائه شود. بندي شود گانه تخصصی بررسی و اولویت

هاي موجود در استان در کمیته تخصصی امنیت  موضوع تشکیل مرکز آموزش تخصصی نانوایان ضمن در نظر گرفتن ظرفیت

  .غذا و تغذیه مطرح و راهکارهاي اجرایی آن در کارگروه آتی مطرح گردد
  .نامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه به تصویب رسید

  .با توجه به فعالیت مناسب خانه مشارکت مردم در سالمت حمایت همه جانبه از آن به عمل آید

ریزي و توسعه استان قرار گیرد مدیریت توسعه سالمت در دستور کار شوراي برنامهنامه  اجراي سند سالمت اجتماعی و نظام

روستاي غیرتحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی با جمعیت بیش از  40مقرر شد هزینه مورد نیاز انجام کلرزنی آب در 

میلیون تومان از محل اعتبارات استانداري تامین گردد 150هاي گرم سال به میزان نفر و داراي مخزن ذخیره زمینی در ماه

ی دانشگاه علوم پزشک                

نیقزو یو درمان یخدمات بهداشتو

        

کارگروه سالمت و امنیت غذایی

  2:شماره

  :ی شدهنیب شیپدستور جلسه 

پیگیري مصوبات جلسه قبل  

تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی

شوراي سالمت شهرستان تاکستان در سال  گزارش عملکرد

تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان

 و توسعه تصویب نظام نامه مدیریت

 خانه مشارکت مردم در سالمت 1391گزارش عملکرد سال

    :مقدمه

جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در  دومین

قزوین به ریاست آقاي طاهرخانی معاون سیاسی استانداري قزوین و دبیري دکتر زینالو رئیس 

ضمن بررسی مصوبات جلسه اخیر به وضعیت هر یک از آنها 

سالمت استخراج گردیده است اشاره نمود و بررسی و ارائه راهکارهاي اجرایی الزم را از دستگاه

مدیر کل بهزیستی و عدم آمادگی فرماندار تاکستان، موضوع الزام آموزش نانوایان و تشکیل مرکز تخصصی 

بیان گردید و حاضرین در رابطه با آن بحث و تبا اي استان آموزش فنی و حرفه

آقاي مهندس عزیزخانی ارائه گردید و با توضیحات آقاي مهندس لک به تصویب رسید

   . سالمت را گزارش دادند

رکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی در چند جلسه اخیردر خاتمه با توجه به موضوع تخصیص م

بوجود آمده به علت عدم حضور مدیرکل بهزیستی و عدم آمادگی فرماندار تاکستان بر اساس دستور جلسه تنظیمی ابراز ناخرسندي نمود و از ای

به یادآوري است متن مصوبات  الزم. کتبی مطالبه کرد

www.quazvin.unv.behdasht.gov.irدبیرخانه سیاستگذاري سالمت 

  : تمصوبا
شماره 

  مصوبه

1  
هاي استخراج شده سالمت به دستگاه چالش

گانه تخصصی بررسی و اولویت 3هاي  مربوطه در کمیته

2  
موضوع تشکیل مرکز آموزش تخصصی نانوایان ضمن در نظر گرفتن ظرفیت

غذا و تغذیه مطرح و راهکارهاي اجرایی آن در کارگروه آتی مطرح گردد

نامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه به تصویب رسید اجراي نظام  3

با توجه به فعالیت مناسب خانه مشارکت مردم در سالمت حمایت همه جانبه از آن به عمل آید  4

اجراي سند سالمت اجتماعی و نظام  5

6  
مقرر شد هزینه مورد نیاز انجام کلرزنی آب در 

نفر و داراي مخزن ذخیره زمینی در ماه 50



  :يمقام معظم رهبر

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادي

    

  :مکان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر

کـارگروه سـالمت و    25/4/92مصوبه مـورخ   2بند ( امنیت غذا و تغذیه از نتایج موضوع تشکیل مرکز تخصصی نانوایان 

امنیتی استاندار  با تالوت آیاتی از قرآن مجید به ریاست معاون محترم سیاسی و

در ابتدا آقاي دکتر زینالو دبیر محترم کارگروه ضمن خوش 

د و حاضرین در جلسه پس از بحث و شروع نمودن 1392

کت بسیج به در پایان جلسه آقاي مهندس طاهرخانی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداري ضمن تشکر از شرکت کنندگان در جلسه و گرامیداشت هفته پربر

ایشان از مدیران کل خواستند تا در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی  شخصاً حضور یابند و همچنین از 

  .ن رسیدبا ذکر صلوات به پایا 15/18جلسه در ساعت 

  مهلت زمانی  مسئول پیگیري

  معاون محترم سیاسی و امنیتی جلسه اي با مدیران کل راه و شهرسازي، امور 

معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، پایانه و معاون 

  یک هفته  معاون بهداشتی دانشگاهدادگستري استان جهت رسیدگی به وضعیت نامناسب محل 

  فرمانداران  محترم موضوع وضعیت نامناسب بهداشتی پمپ بنزین ها از جمله آب شرب آنها در دستور کار شوراي 

وروساي شبکه هاي 

بهداشت و درمان 

  شهرستان ها

پایان بهمن 

  سال جاري

-در ارتباط با نحوه برخورد با تلفات رها شده طیور در خارج از محوطه مرغداري ها  مقرر گردید کمیته

اي با ریاست فرمانداران محترم و دبیري ریاست شبکه             دامپزشکی شهرستان مربوطه 

استفاده از امکانات دستگاه هاي اجرایی شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرایی 
  اداره کل دام پزشکی استان

پایان سال 

  جاري

یتعال بسمه

    3

  ساعت  تاریخ  کارگروه سالمت و امنیت غذایی

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر  18-16  5/9/92

مشکل تخلیه الشه تلفات واحد هاي مرغداري استان

ارائه گزارش تفاهم نامه منعقد شده در دستگاه هاي اجرایی

بررسی و تصویب آیین نامه پیوست سالمت

بررسی و تصویب آیین نامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت

امنیت غذا و تغذیه از نتایج موضوع تشکیل مرکز تخصصی نانوایان گزارش رئیس کمیته تخصصی 

با تالوت آیاتی از قرآن مجید به ریاست معاون محترم سیاسی و 16درساعت  1392/ 5/9سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در تاریخ 

در ابتدا آقاي دکتر زینالو دبیر محترم کارگروه ضمن خوش . جناب آقاي مهندس طاهرخانی در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاري و مامایی برگزار گردید

1392آمدگویی به حاضرین، جلسه را طبق دستور جلسه، با پیگیري مصوبات دومین جلسه کارگروه در سال 

  .بررسی موضوعات دستور جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را جهت اجرا تصویب نمودند

در پایان جلسه آقاي مهندس طاهرخانی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداري ضمن تشکر از شرکت کنندگان در جلسه و گرامیداشت هفته پربر

ایشان از مدیران کل خواستند تا در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی  شخصاً حضور یابند و همچنین از . صورت گرفته در جلسه پرداختند

جلسه در ساعت . که قبل از پایان جلسه محل جلسه را ترك نمودند انتقاد و بعنوان غایب در جلسه محسوب کردند

  شرح مصوبات

معاون محترم سیاسی و امنیتی جلسه اي با مدیران کل راه و شهرسازي، امور 

معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست، پایانه و معاون - ها و اقدامات تامینی و تربیتی، صنعت

دادگستري استان جهت رسیدگی به وضعیت نامناسب محل  بهداشتی دانشگاه و نماینده تام االختیار

  .هاي اخذ عوارض استان برگزار نمایند

موضوع وضعیت نامناسب بهداشتی پمپ بنزین ها از جمله آب شرب آنها در دستور کار شوراي 

  .سالمت شهرستان ها جهت رسیدگی قرار گیرد

در ارتباط با نحوه برخورد با تلفات رها شده طیور در خارج از محوطه مرغداري ها  مقرر گردید کمیته

اي با ریاست فرمانداران محترم و دبیري ریاست شبکه             دامپزشکی شهرستان مربوطه 

استفاده از امکانات دستگاه هاي اجرایی شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرایی 

ی دانشگاه علوم پزشک                

نیقزو یو درمان یخدمات بهداشتو

        

کارگروه سالمت و امنیت غذایی

  3: شماره

  :دستور جلسه *

پیگیري مصوبات جلسه قبل.1

مشکل تخلیه الشه تلفات واحد هاي مرغداري استان.2

ارائه گزارش تفاهم نامه منعقد شده در دستگاه هاي اجرایی.3

بررسی و تصویب آیین نامه پیوست سالمت.4

بررسی و تصویب آیین نامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت.5

گزارش رئیس کمیته تخصصی .6

)امنیت غذایی استان

   :مقدمه* 

سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در تاریخ 

جناب آقاي مهندس طاهرخانی در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاري و مامایی برگزار گردید

آمدگویی به حاضرین، جلسه را طبق دستور جلسه، با پیگیري مصوبات دومین جلسه کارگروه در سال 

بررسی موضوعات دستور جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را جهت اجرا تصویب نمودند

در پایان جلسه آقاي مهندس طاهرخانی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداري ضمن تشکر از شرکت کنندگان در جلسه و گرامیداشت هفته پربر

صورت گرفته در جلسه پرداختندجمع بندي مباحث 

که قبل از پایان جلسه محل جلسه را ترك نمودند انتقاد و بعنوان غایب در جلسه محسوب کردندکسانی

  

  :مصوبات* 

  ردیف

1  

معاون محترم سیاسی و امنیتی جلسه اي با مدیران کل راه و شهرسازي، امور 

ها و اقدامات تامینی و تربیتی، صنعتزندان

بهداشتی دانشگاه و نماینده تام االختیار

هاي اخذ عوارض استان برگزار نمایند

  

2  

موضوع وضعیت نامناسب بهداشتی پمپ بنزین ها از جمله آب شرب آنها در دستور کار شوراي 

سالمت شهرستان ها جهت رسیدگی قرار گیرد

3  

در ارتباط با نحوه برخورد با تلفات رها شده طیور در خارج از محوطه مرغداري ها  مقرر گردید کمیته

اي با ریاست فرمانداران محترم و دبیري ریاست شبکه             دامپزشکی شهرستان مربوطه 

استفاده از امکانات دستگاه هاي اجرایی شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرایی تشکیل و با 

  .گردد



  :يمقام معظم رهبر

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادي

    

دبیرخانه سیاستگذاري رییس دانشگاه طی نامه اي از استاندارمحترم استان درخواست معرفی  خانه مشارکت مردم در سالمت 

  سالمت
  یک ماه

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت
-  

دبیرخانه سیاستگذاري اجراي سند سالمت اجتماعی توسط اداره کل بهزیستی در دستور کار شوراي برنامه ریزي استان 

  سالمت

پایان سال 

  جاري

دومین صورتجلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 

  یک ماه  آبفاي روستاییشرکت جهت شرکت آبفاي روستایی طی نامه اي با امضاي معاون محترم سیاسی استانداري ازمعاونت برنامه 

اداره آب و فاضالب روستایی استان در ابتداي هرسال لیست روستا هاي غیر تحت پوشش خود را که 

نفر جمعیت و داراي مخزن زمینی می باشد و همچنین میزان اعتبار مورد نیاز جهت 
شرکت ابفاي روستایی و 

  معاون بهداشتی دانشگاه 
-  

کلیه دستگاه هاي اجرایی به منظور عملیاتی شدن پروژه هاي تفاهم نامه هاي منعقده  پیگیري الزم 

و گزارش نهایی توسط دبیرخانه سیاستگذاري سالمت در پایان سال در کارگروه 

دستگاه هاي اجرایی و 

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت

پایان سال 

  جاري

 مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و تحول

اداري استانداري به دستگاه هاي اجرایی، تصویر ابالغ پیام گزار و مشاور سالمت دستگاه هاي اجرایی 

دستگاه هاي اجرایی و 

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت

  یک ماه

مشاوران سالمت دستگاه هاي 
دستگاه هاي اجرایی و 

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت

پایان سال 

  جاري

با توجه به بازدید هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي اجرایی از کشتارگاه تاکستان، ادامه فعالیت 
  -  اداره کل دام پژشکی استان

آیین نامه پیوست سالمت ارائه شده توسط دبیرخانه سیاست گذاري سالمت در این جلسه جهت 

بررسی موارد فنی و تخصصی، مقرر گردید تا در جلسه اي با حضور نمایندگان معاونین محترم برنامه 

سیاستگذاري سالمت بررسی شده و در جلسه آتی کارگروه 

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت
  یک ماه

موضوع تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان توسط اداره کل فنی و حرفه اي، راهکارهاي ارتقاء 

ط اداره کل صنعت و معدن و تجارت و 

معاونت غذا و دارو مجدداً در کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور کلیه مسئولین مرتبط 

معاونت غذا وداروي 

  دانشگاه
-  

دبیرخانه سیاستگذاري مردم در سالمت به جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

  سالمت
-  

یتعال بسمه

    4

رییس دانشگاه طی نامه اي از استاندارمحترم استان درخواست معرفی  خانه مشارکت مردم در سالمت 

  .یی استان نمایندو رییس آن حاج آقا انصاریان به دستگاه هاي اجرا

  .با عضویت اداره کل دامپزشکی استان در کمیته پیوست سالمت موافقت گردید

اجراي سند سالمت اجتماعی توسط اداره کل بهزیستی در دستور کار شوراي برنامه ریزي استان 

دومین صورتجلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان  6میلیون تومان اعتبار مصوب در بند 

جهت شرکت آبفاي روستایی طی نامه اي با امضاي معاون محترم سیاسی استانداري ازمعاونت برنامه 

  .ریزي استانداري درخواست گردد

اداره آب و فاضالب روستایی استان در ابتداي هرسال لیست روستا هاي غیر تحت پوشش خود را که 

نفر جمعیت و داراي مخزن زمینی می باشد و همچنین میزان اعتبار مورد نیاز جهت 

  .م گیري ارایه نمایدکلرزنی این روستا ها را به کارگروه سالمت و امنیت غذایی براي تصمی

کلیه دستگاه هاي اجرایی به منظور عملیاتی شدن پروژه هاي تفاهم نامه هاي منعقده  پیگیري الزم 

و گزارش نهایی توسط دبیرخانه سیاستگذاري سالمت در پایان سال در کارگروه 

  .سالمت و امنیت غذایی ارایه گردد 

مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و تحول  6/7/1392مورخه  20159/61/59

اداري استانداري به دستگاه هاي اجرایی، تصویر ابالغ پیام گزار و مشاور سالمت دستگاه هاي اجرایی 

  . به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت ارسال گردد

مشاوران سالمت دستگاه هاي به منظور ایجاد انگیزه بیشتر، به شیوه اي مطلوب از پیام گزاران و 

  .اجرایی تقدیر و تشکر به عمل آید

با توجه به بازدید هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي اجرایی از کشتارگاه تاکستان، ادامه فعالیت 

  .مانع  می باشداین کشتارگاه تحت نظر دامپزشکی و محیط زیست بال

آیین نامه پیوست سالمت ارائه شده توسط دبیرخانه سیاست گذاري سالمت در این جلسه جهت 

بررسی موارد فنی و تخصصی، مقرر گردید تا در جلسه اي با حضور نمایندگان معاونین محترم برنامه 

سیاستگذاري سالمت بررسی شده و در جلسه آتی کارگروه ریزي و عمرانی استانداري و دبیرخانه 

  .جهت تصمیم گیري نهایی ارایه گردد

موضوع تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان توسط اداره کل فنی و حرفه اي، راهکارهاي ارتقاء 

ط اداره کل صنعت و معدن و تجارت و کیفیت نان و نحوه مداخالت در فرایند تهیه نان مطلوب توس

معاونت غذا و دارو مجدداً در کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور کلیه مسئولین مرتبط 

  .  استانی مطرح و نظریه کارشناسی این کمیته در جلسه آتی کار گروه  ارایه گردد

مردم در سالمت به جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی اصالحیه آیین نامه خانه مشارکت 

ی دانشگاه علوم پزشک                

نیقزو یو درمان یخدمات بهداشتو

        

4  
رییس دانشگاه طی نامه اي از استاندارمحترم استان درخواست معرفی  خانه مشارکت مردم در سالمت 

و رییس آن حاج آقا انصاریان به دستگاه هاي اجرا

با عضویت اداره کل دامپزشکی استان در کمیته پیوست سالمت موافقت گردید  5

6  
اجراي سند سالمت اجتماعی توسط اداره کل بهزیستی در دستور کار شوراي برنامه ریزي استان 

  .جهت اجرا قرار گیرد

7  

میلیون تومان اعتبار مصوب در بند  150

جهت شرکت آبفاي روستایی طی نامه اي با امضاي معاون محترم سیاسی استانداري ازمعاونت برنامه 

ریزي استانداري درخواست گردد

8  

اداره آب و فاضالب روستایی استان در ابتداي هرسال لیست روستا هاي غیر تحت پوشش خود را که 

نفر جمعیت و داراي مخزن زمینی می باشد و همچنین میزان اعتبار مورد نیاز جهت  50بیش از 

کلرزنی این روستا ها را به کارگروه سالمت و امنیت غذایی براي تصمی

9  

کلیه دستگاه هاي اجرایی به منظور عملیاتی شدن پروژه هاي تفاهم نامه هاي منعقده  پیگیري الزم  

و گزارش نهایی توسط دبیرخانه سیاستگذاري سالمت در پایان سال در کارگروه  را به عمل آورده

سالمت و امنیت غذایی ارایه گردد 

10  

20159با توجه به نامه شماره 

اداري استانداري به دستگاه هاي اجرایی، تصویر ابالغ پیام گزار و مشاور سالمت دستگاه هاي اجرایی 

به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت ارسال گردد

11  
به منظور ایجاد انگیزه بیشتر، به شیوه اي مطلوب از پیام گزاران و 

اجرایی تقدیر و تشکر به عمل آید

12  
با توجه به بازدید هاي صورت گرفته توسط دستگاه هاي اجرایی از کشتارگاه تاکستان، ادامه فعالیت 

این کشتارگاه تحت نظر دامپزشکی و محیط زیست بال

13  

آیین نامه پیوست سالمت ارائه شده توسط دبیرخانه سیاست گذاري سالمت در این جلسه جهت 

بررسی موارد فنی و تخصصی، مقرر گردید تا در جلسه اي با حضور نمایندگان معاونین محترم برنامه 

ریزي و عمرانی استانداري و دبیرخانه 

جهت تصمیم گیري نهایی ارایه گردد

14  

موضوع تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان توسط اداره کل فنی و حرفه اي، راهکارهاي ارتقاء 

کیفیت نان و نحوه مداخالت در فرایند تهیه نان مطلوب توس

معاونت غذا و دارو مجدداً در کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور کلیه مسئولین مرتبط 

استانی مطرح و نظریه کارشناسی این کمیته در جلسه آتی کار گروه  ارایه گردد

15  
اصالحیه آیین نامه خانه مشارکت 

  .استان موکول شد

   

  

  



  :يمقام معظم رهبر

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادي

    

  :مکان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر

  گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجراي مصوبات جلسات قبلی کارگروه و اهم موضوعات در حال طرح در کمیته تخصصی امنیت غذایی

ماده  "و"سیاست هاي کلی کشاورزي ابالغی توسط مقام معظم رهبري در خصوص ارتقا سطح سالمت مواد غذایی، و اجراي بند 

  

با تالوت آیاتی از قرآن مجید به ریاست دکتر زینالو رئیس محترم دانشگاه 

دکتر زینالو دبیر محترم کارگروه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، 

شروع نمودند و حاضرین در جلسه پس از بحث و بررسی موضوعات دستور 

  .با ذکر صلوات به پایان رسید

  مهلت زمانی  مسئول پیگیري

دبیرخانه سیاستگذاري کارگروه 

  سالمت
  جلسه آتی

دبیرخانه سیاستگذاري مربوط به معرفی رییس خانه مشارکت مردم در سالمت 

  سالمت
  یک ماه

اداره کل امور اجتماعی و داري سند اجتماعی سالمت استان باز بینی مجدد گردد و در دستور جلسه شوراي برنامه ریزي استان

شورا هاي استانداري و 

  اداره کل بهزیستی

  دو ماه

میلیون تومان اعتبار جهت آبفاي روستایی، 
  یک ماه  آبفاي روستایی

عملکرد استاندارد هاي مربوط به کشتارگاه تاکستان تهیه و در جلسه آتی کارگروه ارائه 
  جلسه آتی  اداره کل دامپزشکی

معاونت بهداشتی نسبت به بازدید سرویس هاي بهداشتی پمپ بنزین ها و رفع مشکالت بهداشتی 
  سه ماه  بهداشتی دانشگاهمعاونت 

مسولین کمیته هاي مقرر شد مسائل جزئی در کمیته هاي تخصصی مطرح و حل و فصل گردد و مسائل کلی شفاف شده 

  تخصصی
  طول سال

مسئول کمیته تخصصی 

  امنیت غذایی
  دو ماه

یتعال بسمه

    5

  ساعت  تاریخ  کارگروه سالمت و امنیت غذایی

دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار باهنر  18-16  20/12/92

  ـ ارایه آیین نامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت جهت تصویب

  ـ ارایه آیین نامه پیوست سالمت جهت تصویب

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجراي مصوبات جلسات قبلی کارگروه و اهم موضوعات در حال طرح در کمیته تخصصی امنیت غذایی

سیاست هاي کلی کشاورزي ابالغی توسط مقام معظم رهبري در خصوص ارتقا سطح سالمت مواد غذایی، و اجراي بند 

  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص کاهش مصرف سموم و کودهاي شیمیایی در کشاورزي

  به سایت محمد آباد ـ انتقال پسماند هاي عادي شهر هاي استان

با تالوت آیاتی از قرآن مجید به ریاست دکتر زینالو رئیس محترم دانشگاه  16درساعت  1392/ 20/12چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در تاریخ 

دکتر زینالو دبیر محترم کارگروه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، در ابتدا آقاي . علوم پزشکی در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاري و مامایی برگزار گردید

شروع نمودند و حاضرین در جلسه پس از بحث و بررسی موضوعات دستور  1392جلسه را طبق دستور جلسه، با پیگیري مصوبات سومین جلسه کارگروه در سال 

با ذکر صلوات به پایان رسید 30/18عت جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را جهت اجرا تصویب نمودند و جلسه در سا

  شرح مصوبات

کارگروه  1392گزارش اجراي مصوبات سال  93در اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی سال 

مربوط به معرفی رییس خانه مشارکت مردم در سالمت  5/9/92جلسه سوم مورخه 

  .به دستگاه هاي اجرایی از طریق استاندارمحترم پیگیري شود

سند اجتماعی سالمت استان باز بینی مجدد گردد و در دستور جلسه شوراي برنامه ریزي استان

میلیون تومان اعتبار جهت آبفاي روستایی،  150مربوط به  5/9/92جلسه سوم مورخه 

  با برنامه و بودجه استانداري مکاتبه و پیگیري شود

عملکرد استاندارد هاي مربوط به کشتارگاه تاکستان تهیه و در جلسه آتی کارگروه ارائه 

معاونت بهداشتی نسبت به بازدید سرویس هاي بهداشتی پمپ بنزین ها و رفع مشکالت بهداشتی 

  .آنها اقدام نماید وگزارش آنرا در جلسه ارایه نماید

مقرر شد مسائل جزئی در کمیته هاي تخصصی مطرح و حل و فصل گردد و مسائل کلی شفاف شده 

  . در جلسات کارگروه مطرح گردد

  .اجراي سند امنیت غذایی در دستور کارکمیته تخصصی امنیت غذایی قرار گیرد

ی دانشگاه علوم پزشک                

نیقزو یو درمان یخدمات بهداشتو

        

کارگروه سالمت و امنیت غذایی

  4: شماره

  

  :دستور جلسه *

  پیگیري مصوبات جلسه قبلـ 1

ـ ارایه آیین نامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت جهت تصویب2

ـ ارایه آیین نامه پیوست سالمت جهت تصویب3

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجراي مصوبات جلسات قبلی کارگروه و اهم موضوعات در حال طرح در کمیته تخصصی امنیت غذایی-1ـ 4

سیاست هاي کلی کشاورزي ابالغی توسط مقام معظم رهبري در خصوص ارتقا سطح سالمت مواد غذایی، و اجراي بند  2بیین ونحوه اجراي بند ت -4-2

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص کاهش مصرف سموم و کودهاي شیمیایی در کشاورزي 34

ـ انتقال پسماند هاي عادي شهر هاي استان5

   :مقدمه* 

چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در تاریخ 

علوم پزشکی در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاري و مامایی برگزار گردید

جلسه را طبق دستور جلسه، با پیگیري مصوبات سومین جلسه کارگروه در سال 

جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را جهت اجرا تصویب نمودند و جلسه در سا

  

  :مصوبات* 

  ردیف

1  
در اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی سال 

  .ارایه گردد

2  
جلسه سوم مورخه  4مصوبه شماره  

به دستگاه هاي اجرایی از طریق استاندارمحترم پیگیري شود

3  

سند اجتماعی سالمت استان باز بینی مجدد گردد و در دستور جلسه شوراي برنامه ریزي استان

  قرار گیرد

4  
جلسه سوم مورخه  7مصوبه شماره 

با برنامه و بودجه استانداري مکاتبه و پیگیري شود

5  
عملکرد استاندارد هاي مربوط به کشتارگاه تاکستان تهیه و در جلسه آتی کارگروه ارائه  گزارشی از

  .گردد

6  
معاونت بهداشتی نسبت به بازدید سرویس هاي بهداشتی پمپ بنزین ها و رفع مشکالت بهداشتی 

آنها اقدام نماید وگزارش آنرا در جلسه ارایه نماید

7  
مقرر شد مسائل جزئی در کمیته هاي تخصصی مطرح و حل و فصل گردد و مسائل کلی شفاف شده 

در جلسات کارگروه مطرح گردد

8  
اجراي سند امنیت غذایی در دستور کارکمیته تخصصی امنیت غذایی قرار گیرد



  :يمقام معظم رهبر

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادي

    

اداره کل امور اجتماعی و اداره کل محترم امور اجتماعی استانداري در تسریع ثبت خانه مشارکت مردم در سالمت به عنوان 

  شورا هاي استانداري
  یک ماه

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت
-  

  جلسه آتی  جهاد کشاورزي استان

دبیرخانه سیاستگذاري 

  سالمت
  جلسه آتی

یتعال بسمه

    6

اداره کل محترم امور اجتماعی استانداري در تسریع ثبت خانه مشارکت مردم در سالمت به عنوان 

  . سازمان مردم نهاد مساعدت نماید

  . آئین نامه اصالح شده شوراي مشارکت مردم درسالمت استان با اصالحاتی تصویب گردید

  .گزارش مستند از وضعیت سالمت محصوالت گیاهی در جلسه آتی کارگروه ارایه گردد

  .کارگروه موکول گردیدارایه آئین نامه پیوست سالمت به جلسه آتی 

ی دانشگاه علوم پزشک                

نیقزو یو درمان یخدمات بهداشتو

        

9  
اداره کل محترم امور اجتماعی استانداري در تسریع ثبت خانه مشارکت مردم در سالمت به عنوان 

سازمان مردم نهاد مساعدت نماید

10  
آئین نامه اصالح شده شوراي مشارکت مردم درسالمت استان با اصالحاتی تصویب گردید

گزارش مستند از وضعیت سالمت محصوالت گیاهی در جلسه آتی کارگروه ارایه گردد  11

12  
ارایه آئین نامه پیوست سالمت به جلسه آتی 

  


