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دستور جلسه:
9ـ پيگيری مصوبات جلسه قبل 2ـ استاندارد نبودن وزن محمولهها جهت جابجایی توسط کارگران 3ـ ساماندهی عرضه مکملهای
تغذیهای ـ ورزشی 4ـ جمعبندی مباحث
مطالب مطروحه :
چهارمين جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذایی استان در سال  ،9317در روز دوشنبه تاریخ  9317/01/91از ساعت 90/30
الی  92به ریاست سرکار خانم بيدخام مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری و با شرکت  22نفر 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 استان مصوبات جلسه قبل
را پيگيری نمودند .سپس جناب مهندس پایون کارشناس محترم معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص استاندارد نبودن وزن
محمولههاجهت جابجایی توسط کارگران گزارشی را ارایه نمودند ایشان بيان کردند که شایع ترین بيماری شغلی در حال حاضر کمردرد
میباشد که بعلت جابجایی و حمل بار توسط کارگران ایجاد میشود و عواملی مثل وزن بار ،وضعيت بدن ،زمان حمل و تکرار عمل در
ایجاد بيماری دخالت دارندو طبق ماده  94آیين نامه وزارت بهداشت در این خصوص وزن محموله ها نباید بيش از  20کيلو گرم باشد
سپس جناب آقای دکتر طالبيان معاون محترم معاونت غذا و داروی دانشگاه گزارشی از وضعيت ساماندهی عرضه مکملهای تغذیهای ـ
ورزشی ارایه نمودند ایشان بيان کردند که در استان  202باشگاه ورزشی وجود دارد و از  17مورد بازدید بهعمل آمده از این مکانهای
ورزشی در  19مورد مکملهای تغذیهای ـ ورزشی غير مجاز به ورزشکاران ارایه میشود که موجب عوارضی مثل نارسایی کبدی نازایی و
سایر بيماریها میگردد.
در پایان سرکار خانم بيدخام مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی استانداری به جمعبندی مطالب پرداختند و اعضای کارگروه در موارد زیر
توافق نمودند.

شماره
مصوبه

9

شرح مصوبه

اجرای ماده  94آئين نامه بهداشتی حمل دستی بار و الزام کارفرمایان به عرضه
توليدات شامل آرد ،برنج ،گندم ،شکر ،کود های شيميایی ،سيمان و نظایر آنها در
کيسه های با حداکثر  20کليوگرم جهت تصویب در جلسه شورای عالی سالمت و
امنيت غذایی کشور به دبيرخانه این شورای ارسال گردد.

مسئول پيگيری

دبيرخانه سياستگذاری
سالمت

مهلت زمانی

 20روز

آموزش تکنيک های بهينه سازی محيط کار و نحوه انجام کار ایمن و ارگونوميک
در کليه کارخانجات و صنوف برگزار و گزارش آن به دبيرخانه سياستگذاری اعالم
گردد

معاونت بهداشتی

مستمر

3

با وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی جهت اصالح استاندارد های مرتبط با
بسته بندی کاال زیر 20توسط سازمان ملی استاندارد مکاتبه گردد.

معاونت بهداشتی

92روز

4

صدا و سيما و خانه مشارکت مردم در سالمت استان موضوع عواقب ناشی استفاده
از مکملهای تغذیهای – ورزشی غير مجاز را اطالع رسانی عمومی نمایند

2

بروشورهای تبليغاتی در خصوص استفاده از مکملهای تغذیهای – ورزشی غير
مجاز جهت آگاهی به دستگاههای اجرایی استان ارسال گردد

2

خانه مشارکت مردم در
سالمت صدا و سيمای
مرکز قزوین
معاونت غذا و داروی
دانشگاه

نتيجه

مستمر

-

92روز

6

کميتهای مرکب از (معاونت غذا و دارو و درمان دانشگاه ،اداره کل تربيت بدنی و
تعزیرات حکومتی) با مسئوليت معاونت غذا و دارو دانشگاه تشکيل و از مکانهای
ورزشی بازدید و گزارشی از نتایج بازدید در جلسه آتی کارگروه ارایه گردد.

معاونت غذا و داروی
دانشگاه

تشکيل کميته
 92روز و بازدید
و نظارت مستمر
انجام گردد

7

جهت اطالع رسانی عموم مردم پالکارد انجام تخلف در مکانهای ورزشی که به
دليل تخلف تعطيل گشته اند نصب گردد.

اداره کل ورزش و جوانان
معاونت غذا و داروی
دانشگاه

هنگام تعطيلی
واحد

2

اداره کل ورزش و جوانان مطابق مقررات نسبت به ابطال مجوز فعاليت
باشگاههای متخلف در عرضه مکمل های ورزشی تغذیهای – ورزشی غير مجاز
اقدام نماید

اداره کل ورزش و جوانان

-

مستمر

اعضای کارگروه که مدیر کل یا معاون دستگاه در جلسه حاضر نبودند:
9ـ جناب آقای محمد قاسمی ،دادستان محترم عمومی و انقالب استان قزوین 2ـ جناب آقای وارثیزرنقی ،مـدیرکل محتـرم بهزیسـتی اسـتان3ــ جنـاب آقـای
مهندس پرزحمت ،مدیرکل محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان  -4جناب آقای احمدی ،مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان قزوین
حاضرین در جلسه :پيوست

