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 :دستور جلسه
های  سازی محالت استان با رویکرد کاهش آسيبتاهای استان و اجرای طرح توانمندو روس ها کانون سالمت محالت شهرتشکيل  ـ1

نظرات   ـ نقطه0 گزارش اجرای برنامه عملياتی ساماندهی ذبح دام ـ3 های خانگی و صنعتی استان وضعيت دفع فاضالب ـ8 اجتماعی
 رمـ بيانات استاندار محت 6ـ جمع بندی مباحث ارایه شده WHO 0ميهمانان 

 مطالب مطروحه :
الی  10از ساعت  03/00/1317شنبه تاریخ چهار    روز ، در1317در سال  کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی استان جلسه اولين    

 ميهمانان ،مدعوین نفر از اعضای کارگروه، 00 با شرکتو استانداری  عمرانیمعاون محترم  مهندس فرخزادجناب آقای  به ریاست 30/18
WHO ،  سالن در  کشور دبيرخانه شورای عالی سالمت و امنيت غذایی و ریيسمعاون اجتماعی محترم جناب آقای دکتر فرشاد قائم مقام

  د.یگرد  برگزاراستاندار  جلسات دفتر
خير مقدم به  ضمن عرض کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی استاندکتر مهرام ریيس محترم دانشگاه و دبير  آقای جلسه آغازدر 

قائم مقام محترم معاون اجتماعی و ریيس دبيرخانه شورای عالی سالمت و امنيت نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و آقای دکتر فرشاد 
 که در جلسه حضور داشتند، دستور جلسه را قرائت نمودند.  غذایی کشور

ها و  وطی از نحوه اجرای طرح تشکيل کانون سالمت محالت شهرابتدا آقای دکتر اسکویی معاون محترم اجتماعی دانشگاه گزارش مبس
دار استان  های اجتماعی اولویت آسيبارائه نمودند.  های اجتماعی سازی محالت استان با رویکرد کاهش آسيب توانمندو روستاهای استان 

وزش و مشاوره فردی به جمعيت تحت پوشش تشکيل کانون سالمت محالت در هر محله و آمباشد.  میحاشيه نشينی، طالق و اعتياد.... 
 باشد.های اجتماعی اولویت دار استان می محالت و توانمند سازی افراد محله در راستای کاهش آسيب

های خانگی و صنعتی استان  مدیرکل محترم حفاظت محيط زیست در خصوص وضعيت دفع فاضالب پسندیدهآقای دکتر  در ادامه
 ميليون 30حدود  وچهار شهرک دارای فاضالب بهداشتی است  ،شهرک صنعتی استان 80که از  نمودندبيان  ایشان گزارشی ارائه کردند.

 د.نخانه قزوین و محمودآباد استاندارد الزم را دار شود. دو تصفيه مترمکعب فاضالب شهری و صنعتی در استان توليد می
ی ذبح دام در استان ارایه کردند. ایشان هاز برنامه عملياتی ساماند یگزارش مدیرکل محترم سازمان دامپزشکی آقای دکتر زینالی سپس

با بيان کردند که جهت رفاه حال شهروندان و جلوگيری از ذبح غيربهداشتی دام یک واحد صنعتی پيشرفته در قزوین ایجاد شده است که 
ورد درخواست مشتریان انجام داده و تحویل حد صنعتی یا در محل ماخواست آنها ذبح بهداشتی دام را در ودرتماس شهروندان و 

 دهد. شهروندان می
اجتماعی و ریيس دبيرخانه شورای عالی سالمت و امنيت غذایی کشور قائم مقام محترم معاون  در ادامه جناب آقای دکتر فرشاد

 ضمن تایيد این طرح جهت کاهشها و روستاهای استان ارایه دادند و  پيشنهادی در خصوص تشکيل کانون سالمت محالت شهر
  .بيان کردند که این طرح با محوریت خانه مشارکت مردم در سالمت باشد های اجتماعیآسيب 

ضمن  رداختند و گفتند:پبندی مباحث مطرح شده  جناب آقای مهندس فرخزاد معاون محترم عمرانی استانداری به جمعدر پایان 
محيط زیست بر تصفيه فاضالب خانگی و  ،های مذهبی استفاده گردد  از ظرفيت ،توانمند گردند NGOهای  سازی جامعه بایدگروه توانمند

و همچنين بر آب شرب  دهای سنتی قزوین استفاده شو ها در آبياری باغستان از پساب ر مستمر و قاطع نظارت داشته باشد،صنعتی بطو
 دام و طيور نگرانی وجود ندارد.مردم از طرف دانشگاه علوم پزشکی نظارت گردد و در خصوص بخش 

 توافق نمودند. ریزدر موارد  یو بررسبعد از بحث  ء کارگروهاعضا 

 
 



 

شماره 
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 مسئول پيگيری شرح مصوبه
مهلت 
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 نتيجه

1 
و اجرای طرح  ها و روستاهای استان تشکيل کانون سالمت محالت شهر

به  ردم در سالمتبا محوریت خانه مشارکت م سازی محالت استانتوانمند
 .تصویب رسيد

 اجتماعیمعاونت 
 دانشگاه

سال 
1317 

 

8 

، با 1326و  1320به سال ومقرر گردید با توجه به مصوبات هيات وزیران مص
محوریت استانداری و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان جهاد 

جلوگيری از آبياری پساب و فاضالب خام کشاورزی استان کميته اجرایی 
الزم با توجه به  اتو اقدامگردد استاندارد در اراضی کشاورزی تشکيل  غير

 .گزارش اداره کل حفاظت محيط زیست معمول نمایند

سازمان جهاد کشاورزی 
 استان

  مستمر

 فاضالب خام یا تصفيه نشده از ابتدا در اختيار کشاورزان قرار نگيرد. 3
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان
  مستمر

0 

قانون سازمان دامپزشکی  12نامه اجرایی ماده  آیين 8ماده  8 طبق تبصره
در روز  "های کشور کشور بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه

کردن و همچنين در مراسم مذهبی و  منظور قربانی عيد قربان کشتار دام به
 ".ملی در خارج از کشتارگاه مجاز است

توجه به داشتن ميدان دام و شرکت نفيس بهاران با در همين راستا 
های الزم برای ساماندهی خدمات ذبح دام در موارد فوق مورد  زیرساخت

 تایيد کارگروه قرار گرفت.
های الزم با  های اجرایی عضو کارگروه همکاری مصوب گردید کليه دستگاه

 عمل آورند. بهاین شرکت در خصوص ساماندهی بهداشتی ذبح دام 

  مرمست اداره کل دامپزشکی

 

 :اعضای کارگروه که مدیر کل یا معاون دستگاه در جلسه حاضر نبودند
جناب آقای مهنـدس یـاری،    ـ8دادستان محترم عمومی و انقالب استان  نيارکی والمسلمين جناب آقای صادقی االسالم حضرت حجت ـ1

ـ جنـاب آقـای دکتـر    0 یفتر امور اجتماعی استاندارحترم دسرکارخانم بيدخام، مدیرکل م ـ3 ریيس محترم سازمان برنامه و بودجه استان
 سرکار خانم فاطمه خمسه، مدیرکل جهاد کشاورزی استان  -0 استان ارمی، مدیر کل محترم استانداردص

 حاضرین در جلسه: پيوست


