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اهم مذاکرات
هفدهمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی ساعت  01صبح مورخه
 0290/01/10با تالوت کالم هللا مجید و ریاست سردار نصرتی معاون محترم سیاسی امنیتی
استاندار در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان آغاز شد  .ابتدا آقای دکتر کوشا معاون
بهداشتی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به پیگیری مصوبات جلسه قبلی پرداختند.
سپس آقای ایرانی فام معاون محترم تولیدات جهاد کشاورزی در مورد اقدامات انجام یافته آن
سازمان درخصوص کنترل مصرف سموم وکود های شیمیایی در مزارع توضیحاتی بیان نمودند.
در ادامه آقای دکتر رمضانی رئیس اداره نظارت بر مواد غذا وآشامیدنی آرایشی وبهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی در خصوص وضعیت اندازگیری سموم در برخی محصوالت مطالبی را
ارائه کردند .
آقای دکتر خلیلی مدیرکل محترم اداره انتقال خون استان در مورد بند سوم دستور جلسه خالصه
ای از وضعیت موجود ساختمانها وموقعیت جغرافیایی ونیز آمار اهدا خون در جهان  ،کشور
واستان را تشریح نمودند .
در ادامه آقای حسینی مدیرکل محترم امور روستایی توضیحاتی را درمورد خرید خودرو حمل
زباله ونیز تغییر کاربری این خودروها برای حمل زباله ونیز نحوه توزیع واستفاده خودرو های
حمل زباله درروستاها بعنوان بند چهارم دستورجلسه ارائه کردند.در ادامه حضار درخصوص
جمع آوری وتعیین محلهای دفن زباله مطالبی بیان نمودند.
سپس آفای دکتر یوسفی کارشناس مسئول برنامه ایدز استان روند پیشرفت برنامه استراتژیک
ایدز دراستان را ارائه وتوضیحات الزم را درخصوص ادامه اجرای برنامه ارائه نموده ،نحوه
تعامل ادارات با برنامه را بیان نمودند

در خاتمه جناب آقای نصرتی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری ضمن بیان مطالب مبسوطی
در خصوص بندهای مختلف دستور جلسه خواستار حضور فعال اعضاء درجلسات شدند و در
نهایت جلسه با ذکر صلوات پایان پذیرفت.

مصوبات جلسه:
 -0گزارش اقدامات انجام یافته در خصوص مصوبات کارگروه ،منبعد توسط دستگاه مربوطه
بصورت مستند ( با ارائه آمار و اطالعات ) به دبیر خانه کارگروه ارسال گردد.
 -1کلیه اعضاء و روسای ادارات مدعو در جلسات کارگروه بایستی شخصا حضور داشته باشند
ودرصورت داشتن عذر با اعالم قبلی به دبیرخانه ،نماینده تام االختیار خود را به جلسه اعزام
نمایند .حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بعنوان دبیر در کلیه جلسات کارگروه الزامی
است.
 -2نماینده ای ازسوی معاونت محترم عمرانی استانداری اقدامات انجام یافته درخصوص اتالف
سگهای ولگرد را بصورت کمی ( تعداد جلسات کمیته وعملکرد به تفکیک شهرستانها واستان )
در جلسه بعدی گزارش نماید .
 -4کلیه پیشنهادات کمیته پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن به شرح پیوست مصوب
ومقررگردید در خصوص تعیین تعرفه وچگونگی دریافت آن جلسه ای توسط اداره کل امور
اجتماعی استانداری تشکیل گردد.
 -0گزارش کمیته کارشناسی جامعه ایمن در زمینه حوادث وسوانح ترافیکی در جلسه بعد ارائه شود .

 -6کمیته کارشناسی کنترل سموم باقیمانده در مواد غذایی با حضور دستگاههای ذیربط وبا
مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل وپیشنهادات مشخص و کارشناسی کمیته برای
تصویب در جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد.
 -7مدیرکل اداره انتقال خون استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی وشهرداری کالنشهرتبریز
نسبت به مکان یابی موقت برای ساختمان مرکزی و نیز افزایش پایگاههای خونگیری سیار
درسطح شهر تبریز وشهرستانها اقدامات الزم را معمول ودر جلسه بعدی گزارش نمایند.

 -8سازمان حفاظت محیط زیست در امر مکان یابی محلهای دفن زباله در روستاها با کلیه
دهیاران همکاری و مشارکت نماید  .اداره کل امور روستایی استانداری نسبت به ابالغ و
هماهنگی این مصوبه اقدام الزم را معمول خواهد داشت.
 -9حوزه معاونت محترم عمرانی استانداری در خصوص تامین امکانات واعتبارات مورد نیاز
جهت جمع آوری ودفن زباله روستایی وحوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نسبت به
ارائه آموزشهای موردنیاز ونظارت برجمع آوری ودفن بهداشتی زباله اقدامات الزم را معمول
نمایند .
 -01درایام نوروز اکیپ های بازرسی مشترک با حضور نیروهای بهداشت محیط  ،استانداری
،فرمانداریها  ،راه و ترابری ،تعزیرات وگردشگری تشکیل وازاماکن بین راهی بازدید نمایند.
گزارش اقدامات در اولین جلسه کارگروه در سال  0291توسط معاون بهداشتی دانشگاه ارائه
گردد.
 -00اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به هماهنگی همراهی شعب سیار تعزیزات با اکیپ
های نوروزی با دادگستری استان اقدام نمایند.
 -01تمامی شهرداریها نسبت به تشدید نظارت بردستفروشان مواد غذایی خصوصا در اطراف
پارک ها واماکن اقامتی وتعیین افراد مسئول سرویسهای بهداشتی درون شهری اقدام الزم را
معمول دارند .
-02اداره کل اموراجتماعی استانداری همراهی و مشارکت کلیه ادارات ودستگاهای عضو کمیته
پایش وارزشیابی برنامه ایدز را پیگیری نماید .
 -04زمان جلسات بعدی کارگروه در سال  91به شرح جدول پیوست خواهد بود و کلیه اعضا
ملزم می باشند از قبل برای حضور خود در جلسات برنامه ریزی نمایند.

ّ .1فتِ سَم هْش بؼٌَاى ّفتِ بسیج اعالع سسبًی پیطگیشی اص گبص گشفتگی ٍ بشسسی دٍدکص ّب تؼییي
گشدیذ.
 .2ضشکت گ بص استبى بؼٌَاى هتَلی بشگضاسی ّفتِ بسیج اعالع سسبًی پیطگیشی اص گبص گشفتگی ٍ بشسسی
دٍدکص ّب دس استبى تؼییي گشدیذ.
ٍ .3ضؼیت ایوٌی هٌبصل ٍ اهبکي دس خصَظ دٍدکص ّب ٍ سیستن گشهبیطی دس ّفتِ بسیج اعالع سسبًی اص
عشیك چک لیست خَد اسصیببی کِ بْوشاُ لبض گبص ٍ ًیض اص عشیك داًص آهَصاى هذاسس بیي هطتشکیي
گبص تَصیغ خَاّذ گشدیذ بشسسی ٍ ًسبت بِ سفغ ایشادات اص عشیك خَد خبًَاسّب الذام گشدد .دس
صَستیکِ خبًَاسی خَد لبدس بِ بشسسی ٍضؼیت ایوٌی دٍدکص ّب ٍ سیستن گشهبیطی هحل ًببضذ ،اعالع
سسبًی دس خصَظ ًحَُ دسخَاست ػوَم اص "ًظبم هٌْذسی تبسیسبت سبختوبى" بشای بشسسی
کبسضٌبسی ٍضؼیت دٍدکص ّبٍ ،سبیل ٍ تبسیسبت حشاستی ٍ گشهبیطی اص عشیك صذا ٍ سیوب اًجبم
پزیشد.
 .4هجوغ اهَس صٌفی ٍ اتحبدیِ بٌگبّْبی هسکي ،کلیِ بٌگبّْبی هسکي سا هلضم ًوبیٌذ لبل اص اًجبم
هؼبهالت خشیذ ٍ فشٍش یب سّي ٍ اجبسُ اص هبلکیي گَاّی ایوٌی سبختوبى سا اص ًظبم هٌْذسی سبختوبى
استؼالم ًوبیٌذ.
 .5کٌتشل سیستن گشهبیطی ٍ دٍدکص ّب دس هشحلِ عشاحیً ،ظبست ٍ اجشا تَسظ ًظبم هٌْذسی ٍ لبل اص
دادى پبیبى کبس سبختوبى تَسظ آتص ًطبًی بب جذیت ٍ دلت توبم هَسد تَجِ بیطتش لشاس گیشد.
 .6هجوغ اهَس صٌفی ٍ اتحبدیِ صٌَف هشتبظ بب تبسیسبت سبختوبى (ضبهل ضشکت ّبی گبصسسبًی ،لَلِ
کطی ،کببیٌت سبصاى ٍ سین کطی سبختوبى) هلضم گشدًذ لبل اص صذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ ،گَاّی عی دٍسُ
ّبی آهَصضی اسائِ ضذُ تَسظ سبصهبى آتص ًطبًی دس خصَظ هبحث ّفذُ هشبَط بِ صٌَف هشتبظ سا اص
هتصذیبى هطبغل فَق هغبلبِ ًوبیٌذ.
 .7ضْشداسی تبشیض ًسبت بِ بشسسی چگًَگی صذٍس ضٌبسٌبهِ ایوٌی سبختوبى ٍ توذیذ آى ّش  5سبل
یکببس الذام ًوبیذ ٍ سٍیِ هٌبسب بؼٌَاى الگَ جْت اجشا بِ توبهی ضْشداسی ّبی استبى ابالؽ گشدد.
ً .8سبت بِ جلب هطبسکت ضشکت ّبی بیوِ دس بشًبهِ ّبی پیطگیشی اص هسوَهیت بب هٌَاکسیذ کشبي الذام گشدد.
ً" .9ظبم هٌْذسی تبسیسبت سبختوبى" هسئَل پیگیشی ًصب اجببسی ًطبًگشّبی هٌَاکسیذ کشبي دس اهبکي
ػوَهی ٍ تجوؼی اص لبیل خَابگبّْب ،هذاسس ،هسبجذ ،ببًکْب ٍ  ...گشدد.
 .11اداسُ استبًذاسد عی ًبهِ ای هطکالت ًبضی اص ػذم تَلیذ داخلی بشخی ٍسبیل هَسد استفبدُ دس گبصسسبًی ٍ
ٍسبیل گبصسَص ٍ ػذم کیفیت اجٌبس ٍاسدات خبسجی سا جْت اًؼکبس بِ ضَسای ػبلی سالهت کطَس بِ دبیشخبًِ
ضَسای سالهت استبى اػالم ًوبیٌذ.
 .11بِ هٌظَس بشلشاسی جشیبى اعالػبت ٍ آهبس ،پضضکی لبًًَی گضاسش هَاسد هسوَهیت بب هٌَاکسیذ کشبي سا اص عشیك
پیبم کَتبُ بِ سبصهبى ّبی دسگیش اػالم ًوبیذ.
 .21ضشکت گبص استبى هتَلی تطکیل جلسِ اضغشاسی بشای بشسسی ّش هَسد هسوَهیت بب هٌَاکسیذ کشبي دس استبى بب
حضَس اػضبء کویتِ بَدُ ٍ دس صَست ًیبص تصویوبت جذیذ اتخبر ٍ بوَسد اجشا گزاضتِ ضَد.
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