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دستور جلسه:
1ـ پيگيری مصوبات جلسه قبل 4ـ عملياتی کردن ایده استفاده از دستگاه ذبح دام در ایام مذهبی در معابر عمومی در استان 3ـ گزارش
اجرای برنامه ارتقاء سالمت  2محصول کشاورزی 2ـ جمعبندی و پرسش و پاسخ بحثها
مطالب مطروحه :
سومين جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی استان در سال  ،1317در روز چهارشنبه تاریخ  1317/07/11از ساعت  10الی
 14به ریاست جناب آقای عليرضا آشناگر معاون محترم سياسی ،امنيتی و اجتماعی استانداری و ریيس کارگروه تخصصی سالمت و امنيت
غذایی استان و با شرکت  47نفر 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 نجاری معاون محترم بهداشتی دانشگاه و ریيس کميته تخصصی سالمت ،گزارشی از اقدامات
انجام شده در خصوص موضوع استفاده از فاضالب خام در آبياری محصوالت کشاورزی و پذیرش پسماندهای شيميایی و دارویی از شش
استان مجاور در سایت دفن زباله محمدآباد را ارایه نمودند.
سپس جناب آقای دکتر زینالی مدیرکل محترم دامپزشکی در خصوص عملياتی کردن استفاده از دستگاه ذبح دام برای ایام محرم و عيد
قربان گزارشی ارا یه کردند و بيان کردند یکی از مزایای استفاده از این دستگاه حضور ناظرین اداره دامپزشکی در کنار ذابحين میباشد .و
برای ذابحين کالس آموزشی گذاشته و کارت بهداشتی صادر شده است.
در ادامه آقای دکتر مصالیی در مورد اجرای طرح ارتقاء سالمت  2محصول کشاورزی گزارشی را به کارگروه ارایه کردند و بيان کردند به
منظور تشویق بهرهبرداران در توليد محصول سالم و ایمن و شناسنامه دارکردن محصوالت توليدی کشاورزی شش پروژه تعریف شده
است که در حال اقدام میباشد.
اعضای کارگروه پس از بحث بررسی در موارد زیر توافق نمودند.

شماره
مصوبه

شرح مصوبه

مسئول پيگيری

مهلت
زمانی

1

جدول وضع موجود آبياری مزارع کشاورزی با فاضالب خام و جدول
اقدامات مورد نياز برای کنترل آن ( موضوع بند  1مصوبات دومين جلسه دبيرخانه سياستگذاری
یک هفته
سالمت
کارگروه سالمت و امنيت غذایی استان) با امضاء معاون محترم سياسی به
فرمانداران جهت پيگيری ارسال گردد.

4

شهرداری های استان نسبت به خرید دستگاه ذبح دام و ترویج و فرهنگ
سازی استفاده از آن در ایام محرم اقدام نمایند تا با نظارت دامپزشکی در
استان مورد بهره برداری قرار گيرد.

اداره کل امور
شهری استانداری

سال آتی

3

در خصوص ذبح دام در ایام مذهبی و ادای نذر که موجب آلودگی محيط
زیست می شود خانه مشارکت مردم در سالمت با همکاری سازمان تبليغات خانه مشارکت مردم
در سالمت
اسالمی ،صدا و سيما و سایر نهاد های فرهنگی اقدام به فرهنگ سازی
نمایند.

مستمر

2

اداره کل امور شهری استانداری استانداری در خصوص عرضه محصوالت دفتر امور اجتماعی
استانداری
سالم در مراکز مشخص و نمایشگاهها پيگيریهای الزم را انجام دهد.

ارایه
گزارش در
جلسه آتی

5

برنامه ارتقاء سالمت  2محصول کشاورزی استان توسط جهاد کشاورزی
جهت حمایت طلبی برای اجرا در شورای برنامهریزی استان ارایه گردد

جهاد کشاورزی

یک ماه

7

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در تخصيص اعتبار از منابع استانی
برای اجرای طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی در اولویت قرار دهد.

سازمان مدیریت و
برنامهریزی

ارایه
گزارش در
جلسه آتی

سازمان حفاظت
محيط زیست و
معاونت بهداشتی

نتيجه

جمعآوری و دفع پسماندهای بيمارستانی به روش فعلی در سایت محمد آباد
تا پایان سال  1317انجام گردد و در سال  1312سازمان حفاظت محيط
2
زیست طبق مقررات اعمال قانون نماید.
اعضای کارگروه که مدیر کل یا معاون دستگاه در جلسه حاضر نبودند:
1ـ جناب آقای مهندس زاهدپور ،مدیرکل محترم امورشهری و شوراهای استانداری 4ـ جناب آقای دکتر صفری شهردار محترم قزوین 3ـ
پایان سال
جاری

جناب آقای وارثیزرنقی ،مدیرکل محترم بهزیستی استان2ـ جناب آقای عالییمقدم ،مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان 5ــ جنـاب
آقای مهندس پرزحمت ،مدیرکل محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان 6ـ جنـاب آقـای قاسـمی ،مـدیرکل محتـرم آمـوزش و

پرورش 7ـ جناب آقای مهندس پویا ،مدیرکل محترم سازمان آب منطقهای
حاضرین در جلسه :پيوست

