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دستور جلسه:
4ـ پيگيری مصوبات جلسه قبل 2ـ گزارش اجرای برنامه ارتقاء سالمت  2محصول کشاورزی 3ـ استفاده از فاضالب خام در آبياری
محصوالت کشاورزی 1ـ عملياتی کردن ایده استفاده از دستگاه ذبح دام در ایام مذهبی در معابر عمومی در استان 3ـ تصميمگيری در
خصوص پذیرش پسماند شيميایی ـ دارویی از  6استان همجوار در سایت مدیریت پسماند عصر صنعت کاسپين 6ـ جمعبندی و پرسش و
پاسخ بحثها
مطالب مطروحه :
دومين جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی استان در سال  ،4317در روز چهارشنبه تاریخ  4317/06/41از ساعت  44الی
 43به ریاست جناب آقای عليرضا آشناگر معاون محترم سياسی ،امنيتی و اجتماعی استانداری و ریيس کارگروه تخصصی سالمت و امنيت
غذایی استان و با شرکت  30نفر از اعضای کارگروه و مدعوین ،در دفتر معاونت سياسی ،امنيتی استانداری برگزار گردید.
در آغاز جلسه جناب آقای دکتر مهرام ریيس محترم دانشگاه و دبير کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی مصوبات جلسه قبل را
پيگيری نمودند .سپس جناب آقای دکتر محجوب مدیر محترم محيط زیست و کيفيت منابع آب سازمان آب منطقهای ،گزارشی از موضوع
استفاده از فاضالب خام در آبياری محصوالت کشاورزی را ارایه نمودند .جناب آقای دکتر مهرام دبير محترم کارگروه فرمودند که این
مسئله از طریق شوراهای اسالمی ،تخریب مزارع آلوده و برخورد قضایی حل شود.
در ادامه جناب آقای دکتر نجاری معاون محترم بهداشت دانشگاه درخواست وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجازه
پذیرش پسماندهای شيميایی و دارویی از شش استان مجاور بر اساس تفاهمنامه قبلی توسط شرکت عصر صنعت سبز کاسپين در سایت
دفن زباله محمدآباد را مطرح کردند .پس از بحث و بررسی اعضای کارگروه ،در جمعبندی نهایی جناب آقای آشناگر ریيس محترم
کارگروه در خصوص استفاده از فاضالب برای آبياری مزارع فرمودند که کميته ای متشکل از دستگاههای ذیربط جهت شناساسایی و
اعالم وضعيت آلودگی فاضالب ،نوع کشت و تعيين نوع مداخله در این مورد ظرف دو هفته تشکيل گردد و نتيجه اقدامات را به کارگروه
جهت تصميمگيری اعالم نماید .در خصوص موضوع دفع پسماند شميميایی و دارویی نيز کميتهای متشکل از معاونت بهداشتی ،امور
شه ری و شوراهای استانداری ،سازمان حفاظت محيط زیست از سایت دفن زباله بازدید نموده و گزارشی از وضعيت سایت و پيشنهادات
اجرایی را به کارگروه سالمت و امنيت غذایی استان و کارگروه پس ماند استان جهت تصميم گيری ارایه نمایند .در این دو موضوع از
ظرفيت قانونی دستگاهها استفاده شود .اگر ضروری است مداخله قضایی صورت گرفته و موضوع در شورای تأمين استان طرح گردد.
اطالع رسانی در خصوص صيفیجات آلوده و خطرناک آبياری شده با فاضالب صورت گيرد.
دستور جلسه  3و  1بعلت کمبود وقت به جلسه بعد موکول گردید .اعضاء کارگروه در موارد زیر توافق نمودند.

شماره
مصوبه

شرح مصوبه

مسئول پيگيری
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کميتهای با مسئوليت معاونت بهداشتی دانشگاه و با شرکت سازمان آب
منطقهای ،سازمان جهاد کشاورزی ،اداره آب و فاضالب شهری و اداره آب
و فاضالب روستایی موضوع آبياری مزارع و صيفیجات با آب فاضالب را
بررسی و گزارش اقدامات همراه با طرح مداخالت الزم به کارگروه سالمت
و امنيت غذایی ارایه نمایند.

معاونت بهداشتی
دانشگاه
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پذیرش پسماندهای شيميایی – دارویی از شش استان ( تهران ،گيالن،
همدان ،قم ،مرکزی ،زنجان) مندرج در تفاهم نامه مورخ  16/2/27مابين سازمان حفاظت محيط
تا پایان
زیست استان
وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محيط زیست کشور به شرط جداسازی
سال
معاونت بهداشتی
لندفيل شيميایی -دارویی  ،رعایت ضوابط کپسوله سازی پسماندها در محل
17
دانشگاه
دفن و رعایت بخشنامه ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای
پزشکی تا انتهای سال  17بالمانع میباشد.
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مهلت
زمانی

نتيجه

 43روز

کميتهای متشکل از دفتر امور اجتماعی استانداری ،معاونت بهداشتی
دانشگاه ،دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ،سازمان حفاظت محيط
سازمان حفاظت محيط
زیست از سایت دفن زباله بازدید نموده و گزارشی از وضعيت سایت و
تا پایان
زیست استان
پيشنهادات اجرایی را به کارگروه سالمت و امنيت غذایی استان و کارگروه
شهریور
معاونت بهداشتی
پس ماند استان جهت تصميم گيری برای پذیرش پسماندهای شيميایی-
دانشگاه
دارویی در سال  12ارایه نمایند

چالشها و مشکالت پذیرش پسماند شيميایی ـ دارویی از  6استان همجوار
معاونت بهداشتی
در سایت مدیریت پسماند عصر صنعت کاسپين به سطح ملی (وزارت
مستمر
1
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محيط زیست کشور )..دانشگاه و محيط زیست
جداگانه اعالم گردد.
اعضای کارگروه که مدیر کل یا معاون دستگاه در جلسه حاضر نبودند:
4ـ حضرت حجتاالسالموالمسلمين جناب آقای صادقینيارکی دادستان محترم عمومی و انقالب استان 2ـ جناب آقای احمدی ،مدیرکل
محترم تعزیرات حکومتی استان 3ـ جناب آقای مهندس انبارلویی ،مدیرکل محترم صدا و سيمای مرکز قزوین1ــ جنـاب آقـای قاسـمی،
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان 3ـ سرکار خانم فاطمه خمسه ،مدیرکل جهاد کشاورزی استان 6ـ جناب آقای مهندس پرزحمت،
مدیرکل محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
حاضرین در جلسه :پيوست

