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به نام خدا
صورتجلسه كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذائي استان
در سال جاري3 :
شماره مسلسل30:
دستور جلسه :به شرح ذيل
محل جلسه :دانشگاه علوم پزشکی تبريز

روز  :سه شنبه

تاريخ95/08/04:

ساعت خاتمه10:00:

ساعت شروع08:00 :

شماره و تاريخ دعوتنامه

رئيس جلسه

دبير جلسه

اعضاء حاضر

جانشسين

همراه

ميهمان

غايب

 5/97794مورخ95/08/02 :

آقاي دكتر شبستري

آقاي دكتر صومی

6

8

8

10

4

دستور جلسه:

)1
)2
)3
)4

)5
)6
)7

پی گیری مصوبات جلسات 29
گزارش تدوین برنامه جامع سالمت استان
نحوه عملیاتی شده برنامه پیوست سالمت
ابالغ تفاهم نامه ها:
 oوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی
 oوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی
نتایج جلسه بررسی آلودگی احتمالی آب رودخانه ارس (تأیید پروپزال تحقیقاتی)
ارائه گزارش بیمه سالمت
ارائه گزارش در مورد نمای کلی آلودگی مواد غذایی به مایکوتوکسین ها

موارد مطروحه

جلسه رأس ساعت  08:00با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر شبستری ریاست محترم جلسه سالمت و ایمنی و امنیت غذایی استان ،ضمن خیرمقدم گویی به
مدعوین و می همانان کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان بویژه آقای دکتر وثوق مقدم ،خانم دکتر مافی مرادی کارشناسان
دبیرخانه شورای عالی امنیت غذائی کشور و خانم دکتر قوچانی کارشناس مرکز سالمت محیط کار معاونت بهداشت وزارت متبوع،
افتتاح بخش همودیالیز بیمارستان امام رضا به دست وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان بزرگترین بخش
همودیالیز کشور که با مشارکت خیرین احداث شده است ،برای استان مبارک و ذیقیمت دانستند .همچنین افتتاح مرکز اوتیسم
اسدآبادی ،آزمایشگاه جامع سالمت ،مرکز سالمت زندان تبریز ،برگزاری دوره آموزش دانش ترافیک برای اولین بار در ایران ،اردوگاه
ماده  ،16مرکز بهداشتی درمانی گوگان و کلنگ زنی سه طرح طرح کانون دوستدار سالمند ،مرکز بهداشتی درمانی ایلخچی با
مشارکت شهرداری ،مرکز نوآوری و نمازخانه دانشگاه توسط جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ،درمان و
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آموزش پزشکی ،اشاره نمودند و حجم باالی پروژه های عمرانی) معادل  300هزار متر مربع ( در دست اجرا توسط دانشگاه علوم
پزشکی تبریز را قابل توجه و چشمگیر توصیف نموده و مورد تقدیر و تشکر قرار دادند .در نهایت ایشان از ریاست دانشگاه علوم
پزشکی به عنوان دبیر کارگروه و سایر ادارات و سازمانها ذیربط سالمت به عنوان اعضای کارگروه به جهت پیگیری دقیق مصوبات
کارگروه تشکر و قدردانی نمودند و خاطر نشان نمودند که عدالت در سالمت و همکاری بین بخشی از مهمترین فلسفه های این
کارگروه می باشد.
سپس آقای دکتر صومی دبیر جلسه سالمت و ایمنی و امنیت غذایی استان نیز ضمن خیر مقدم گویی به میهمانان دبیرخانه شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی استان و مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،به اهمیت توجه و پیگیری موارد تهدید کننده
سالمت عمومی تأکید نموده و با اشاره به بررسی  10محصول غذایی پرمصرف طی سه ساله اخیر توسط دانشگاه علوم پزشکی بیان
نمودند که شواهد قطعی دال بر وجود نیترات و مایکوتوکسین ها در مواد غذایی مشاهده نگردیده است و نیازی به تشویش اذهان
عمومی در این زمینه وجود ندارد ،البته بررسی های مستمر از وظایف دانشگاه علوم پزشکی می باشد .سپس کارگروه با هدایت
دبیرجلسه جناب آقای دکترصومی ،وارد دستور کار شد.

دستور اول جلسه؛
پیگیري مصوبات جلسه :29

پیگیري مصوبات مرتبط با :WSP



ارائه برنامه اجرائی گام به گام طرح ایمنی آب شرب جهت درج در برنامه جامع استان
 oپاسخ رسمی ارائه نگردید.

پیگیري مصوبات مرتبط با معاونت بهداشت:

 ضرورت نظارت جدی و مداخله مؤثر نهادهای نظارتی و صادر کننده پروانه کسب در مورد تولیدکنندگان و فروشندگان
غذاهای خانگی
 oبرنامه ریزی برای بهبود کیفیت غذاهای خانگی در حول  4محوردرکلیه شهرستانهای استان :
 بهداشت فردی کارکنان
 شرایط بهداشتی ساختمان
 بهداشت لوازم و ابزار کار و بهداشت مواد غذایی
 - 1 oکلیه متصدیان اماکن غذاهای خانگی طی 50جلسه در خصوص استاندارد های این صنف آموزشهای الزم
را دیده و با اجرای طرح ساماندهی غذا های خانگی آشنا گردیده اند
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 - 2 oکلیه مراکز ارائه کننده غذاهای خانگی ( غذای تلفنی و یا بیرون بر ) مورد بازدید قرار گرفته است ،و نواقصات
بهداشتی مشاهده شده به متصدیان ابالغ و مدت زمان الزم جهت رفع نواقصات داده شد و در نهایت:
 75 مورد معرفی به تعزیرات صورت گرفته است
 29 مورد تعطیلی اماکنه صورت گرفته است
 14 مورد منجر به جمع آوری گردیده است
 مقدار قابل توجهی مواد غذایی غیر مجاز توقیف و یا معدوم گردیده است
 oاین طرح تا آخر مهر ماه ادامه خواهد داشت که نتایج نهایی در صورت نیاز به ارسال میگردد
 آموزش و اطالع رسانی برای کشاورزان به منظور عدم استفاده از آب فاضالب و پساب کشتارگاه جهت آبیاری مزارع
آموزش كشاورزان در رابطه با آبياري مزارع وباغات با فاضالب
نام شهرستان

تعداد كشاورزان آموزش داده شده

تبريز

300

اسکو

8

اهر

45

بناب

15

بستان آباد

100

مرند

30

ميانه

30

ملکان

200

 ارائه گزارش مبسوط در خصوص ارائه دهندگان غذای خانگی و ارزیابی کیفی غذاهای خانگی
 oگزارش در کارگروه آتی ارائه خواهد گردید.
پیگیري مصوبات مرتبط با سازمان جهاد كشاورزي:

 برگزاری جلسات آموزشی برای کشاورزان و باغبان ها تحت عنوان نحوه انتخاب و روشهای استفاده از سموم برای محصوالت
مختلف
 oبرنامه مدیریت تلفیقی آفات در سرلوحه برنامه های جهاد کشاورزی قرار گرفته و در این استان پیش آگاهی آفات
و بیماری های گیاهی با علمی ترین مت دهای دنیا صورت می گیردکه به عنوان الگوی کشوری در سطح ملی در
همایشهای مختلف ا رائه گردیده است که منجر به کاهش مصرف سم و استفاده بهینه از کلیه آفت کش ها نباتی
شده است.
 oبرگزاری کالسهای عمومی ،انفرادی و همچنین رسانه های گروهی
 آموزش و اطالع رسانی برای کشاورزان به منظور عدم استفاده از آب فاضالب و پساب کشتارگاه جهت آبیاری مزارع
 oارسال  CDآموزشی در قالب اطالع رسانی به کشاورزان به منظور عدم استفاده از آب فاضالب و پساب کشتارگاه
جهت آبیاری مزارع
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 ادامه نمونه برداری از تولیدات کشاورزی استان با هماهنگی معاونت غذا و دارو و جهاد کشاورزی از لحاظ نیترات  ،سموم
دفع آفات نباتی
 oانجام تستهای نیترات در محصوالت سیب زمینی به صورت منسجم
 oانجام تستهای نیترات در سایر محصوالت مانند پیاز به موردی (با دستگاه نیترات سنج پورتابل)
پیگیري مصوبات مرتبط با معاونت غذا و دارو:

 ادامه نمونه برداری از تولیدات کشاورزی استان با هماهنگی معاونت غذا و دارو و جهاد کشاورزی از لحاظ نیترات  ،سموم
دفع آفات نباتی
نتايج آناليز نيترات در سيب زمينی در معاونت غذا و دارو
نتيجه آزمون نيترات باالتر از حد مجاز

محل نمونه برداري

تعداد نمونه

سراب

16

3

بستان آباد

4

1

عجب شير

10

5

( 170ميليگرم بر كيلوگرم)

پیگیري مصوبات مرتبط باسازمان صدا و سیما:

 اطالع رسانی و فرهنگ سازی و آموزش مردم در رابطه با اهمیت توجه به کیفیت غذا و اجتناب از خرید غذاهای ارزان
قیمت بدون کیفیت
 oپاسخ رسمی ارائه نگردید.
پیگیري مصوبات مرتبط با استانداري:

 حضور فرمانداران شهرستانها شخصاً به عنوان رئیس کارگروه سالمت ،ایمنی و امنیت غذایی شهرستانها در جلسات کارگروه

 oطی نامه شماره  102598مورخه  95/05/03به تمام فرمانداری ها اعالم گردیده است
پیگیري مصوبات مرتبط با دبیرخانه ساغ:

 مطالعه کارشناسی استفاده خدمتی از فارغ التحصیالن تغذیه در مراکز تولید و عرضه مواد غذایی
 oطی نامه شماره /73114د 5/مورخه  95/07/15از دانشکده تغذیه استعالم انجام گرفته و در حال پیگیری
می باشد.
 ابالغ تغییر نام کارگروه به کارگروه سالمت و ایمنی و امنیت غذایی استان و ابالغ لیست اعضای کارگروه سالمت و امنیت
غذایی شهرستانها ( به شرح پیوست)
 oطی نامه شماره  5/58602مورخه  95/05/10به شبکه بهداشت تمامی شهرستانها ابالغ گردید.

4

وزارت كشور
استانداري آذربايجان شرقي
نام سند :صورتجلسه

معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

دستور دوم جلسه؛

گزارش تدوین برنامه جامع سالمت استان:
پس از توضیح کلی در مورد شیوه نامه تدوین برنامه جامع سالمت استان ،این برنامه ارائه گردید که پس از مشورت و اعالم نظر
سازمانهایی از جمله دامپزشکی و آموزش و پرورش مقرر گردید در مورد دستگاههای مجری و وظایف آنها بازنگری صورت گرفته و
پس از تکمیل در کار گروه بعدی ارائه گردد.
دستور سوم جلسه؛

گزارش نحوه عملیاتی شده برنامه پیوست سالمت:
سرکار خانم دکتر قوچانی کارشناس ،دبیرخانه پیوست سالمت از مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت نحوه عملیاتی شده
برنامه پیوست سالمت را ارائه نمودند.
دستور چهارم جلسه؛

تفاهم نامه های فی ما بین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
 وزارت جهاد کشاورزی
 وزارت راه و شهرسازی
ابالغ گردید.
دستور پنجم جلسه؛

نتایج جلسه بررسی آب رودخانه ارس:
 کمیته علمی ،کارشناسی دبیرخانه ساغ که با حضور آقایان محمد امجدی (عضو هیأت علمی – استاد شیمی تجزیه دانشکده
شیمی تبریز) ،جعفر ابوالحسنی(عضو هیأت علمی – استادیار شیمی تجزیه)  ،بهروز محمدی (معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای اردبیل) ،شاهین رحیم اوغلی(رئیس اداره پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست) ،فریدون
آرمانفر (مدیر دفتر محیط زیست شرکت آب منطقه ای) ،محبوب نعمتی (قائم مقام معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی)،
حسین اخگری(معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان) ،احمد بایبوردی(دفتر محیط زیست و سالمت غذا سازمان
جهاد کشاورزی) ،کامران یوسفی(مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی) ،ناصر ابراهیمی صدر(رئیس اداره نظارت اداره کل
دامپزشکی) ،داود شکریان(کارشناس مطالعات شرکت آب و فاضالب روستایی) ،شهاب اخیاری(کارشناس اداره کل استاندارد)،
جاوید قاضی زاده(رئیس دبیرخانه سالمت،ایمنی و امنیت غذایی) ،و خانمها نعیمه شعبانی(کارشناس شرکت آب منطقه ای)،
عذرا بهروزی فرد مقدم(کارشناس دبیرخانه سالمت ،ایمنی و امنیت غذایی) تشکیل گردیده بود ،گزارش جمع بندی در خصوص
آب رودخانه ارس به سمع حضار کارگروه رسانده و مقرر گردید صحت آزمایشات بررسی آب رودخانه ارس از نظر فلزات سنگین
با مدیریت آقای دکتر امجدی به عنوان عضو محترم هیأت علمی و استاد شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه تبریز و به
نمایندگی از طرف دبیرخانه سالمت ،ایمنی و امنیت غذایی تدوین با همکاری تمامی ادارات تمامی سازمانها و دستگاههای مرتبط کنترل
و نتایج به کارگروه ساغ ارائه گردد.
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 طی گزارش ارائه شده از طرف اداره محیط زیست ،آلودگی آب رودخانه ارس به فلزات سنگین فعال در محدوده استاندارد
آب ش رب می باشد ولی در بستر و کف رودخانه بویژه پشت سد خدآفرین رسوباتی دیده می شود که نیازمند توجه ویژه
می باشد.
دستور هفتم جلسه؛

 ارائه گزارش در مورد نمای کلی آلودگی مواد غذایی به مایکوتوکسین ها
 oگزارش در مورد نتایج مربوط به آزمایشات مواد غذایی و خوراک دام و طیور ،معاونت غذاو دارو و اداره استاندارد
و دامپزشکی در جلسه کارگروه ارائه گردید.
دستور ششم جلسه؛

 ارائه گزارش بیمه سالمت:
 oگزارش آماده گردیده بود ولی به دلیل اتمام وقت جلسه ارائه آن به کارگروه آتی موکول گردید.
مصوبات به شرح جدول زير:
شماره

مصوبات

مصوبه

اقدام كننده

مهلت مقرر

دبیرخانه کارگروه ساغ با
همکاری سایر ادارات

جلسه آتی

1

بازنگری و اصالح برنامه جامع سالمت استان

2

دبیرخانه کارگروه ساغ و
امضاء و ابالغ تفاهم نامه اجرایی تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت
جهاد کشاورزی و دانشگاه بالفاصله
درمان و آموزش پزشکی
علوم پزشکی

3

دبیرخانه کارگروه ساغ و
امضاء و ابالغ تفاهم نامه اجرایی تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت،
اداره راه و شهرسازی و
درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی

4

دستور العمل پیوست سالمت در خصوص مصادیق ابالغی ،با همکاری ادارات مسئول در استان
اجرا گردد.

5

نظارت بر مراکز ارائه خدمات طب سنتی ،عطاری ها و آموزشگاههای مرتبط با طب سنتی انجام معاونت درمان و معاونت شش ماهه
دوم سال
بهداشتی
و گزارش نتیجه به دبیرخانه ارائه گردد.

6

به آقای دکتر امجد ماموریت داده می شودتا فرآیند نمونه گیری ها و صحت آزمایشات را از طرف دبیرخانه کارگروه ساغ و
آقای دکتر امجد
کارگروه کنترل و در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی گزارش نمایند.

شش ماه
بعد

7

ارائه گزارش مبسوط در خصوص ارائه دهندگان غذای خانگی و ارزیابی کیفی غذاهای خانگی

8

ارائه گزارش از وضعیت بیمه ها

کلیه ادارات ذیربط

بالفاصله

بالفاصله

معاونت بهداشت

جلسه آتی

بیمه های سالمت ،تامین
اجتماعی ،نیروی مسلح

جلسه آتی
6

وزارت كشور
استانداري آذربايجان شرقي
معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

نام سند :صورتجلسه

اسامي اعضاي حاضردر جلسه سي امین كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ1395/08/04
ردیف

جانشين

نام و نام خانوادگی

نام دستگاه

سمت

اصلی

1

آقای دکتر سعید شبستری

استانداری

معاون سیاسی  ،امنیتی واجتماعی
استانداری ( رئیس کارگروه )



2

آقای دکتر محمد حسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه (دبیر کارگروه)



3

آقای دکتر امیر حسین بهداد

اداره کل دامپزشکی

مدیر کل



4

آقای جعفر پاشائی

آموزش و پرورش

مدیر عامل



5

خانم سهیال امیری

استانداری

مدیرکل امور بانوان



6

آقای سید احد یوزباشی

اداره کل تعزیرات حکومتی

مدیرکل



7

خانم نوشین احمدی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سرپرست گروه اجتماعی



8

آقای مهندس علی عبدلی

حفاظت محیط زیست

معاون محیط انسانی



9

آقای مهندس ایوب اصل ایرانی فام

سازمان جهاد کشاورزی

معاون تولیدات گیاهی



10

آقای مهندس حسین اخگری

آب و فاضالب استان

معاون بهره برداری



11

آقای مهندس ابراهیم عباسپور

آب و فاضالب روستایی

معاون بهره برداری



12

آقای مهندس پرویز پناهی

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

معاون مدیر کل



13

آقای دکتر شهرام کاشانی

استاندارد

معاون ارزیابی انطباق



14

خانم مهندس شیرین ساقی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

کارشناس



اسامي میهمان هاي مدعو حاضر در جلسه سي امین كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ1395/08/04
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دستگاه

سمت

1

آقای دکتر عباس وثوق مقدم

وزارت بهداشت -معاونت اجتماعی-دبیرخانه شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی

کارشناس



2

خانم دکتر شیوا مافی مرادی

وزارت بهداشت -معاونت اجتماعی-دبیرخانه شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی

کارشناس



3

خانم دکتر محبوبه قوچانی

وزارت بهداشت -معاونت بهداشت-مرکز سالمت محیط و کار

کارشناس



4

آقای دکتر وحید مجیدی

بیمه سالمت

مدیر کل



5

آقای ایرج شقاقی

اموراجتماعی و فرهنگی استانداری

معاون مدیرکل



6

آقای مهندس عباس خراسانی

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

معاون



7

آقای دکتر محبوب نعمتی

دانشگاه علوم پزشکی

قائم مقام معاون غذا و دارو



8

آقای مهندس شهداد ناصری

اداره کل راه و شهرسازی

مدیر توسعه منابع



9

آقای محمد باقر آقایی

پدافند غیرعامل استانداری

کارشناس



10

آقای مهندس اکبر رجبی

دانشگاه علوم پزشکی

کارشناس معاون بهداشت



11

آقای شاهین فتحی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سرپرست گروه تولیدی



حفاظت محیط زیست

رئیس اداره پایش و نظارت



13

خانم عاطفه خلیلی عظیمی

بیمه سالمت

رئیس اداره فن آوری اطالعات



14

خانم مهندس نعیمه کاظمیان

آب و فاضالب استان

کارشناس



 12آقای مهندس شاهین رحیم اوغلی

اصلی جانشين همراه

7

وزارت كشور
استانداري آذربايجان شرقي
نام سند :صورتجلسه

معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

اسامي اعضاي دبیرخانهحاضر در جلسه سي امین كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ1395/08/04
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دستگاه

سمت

اصلی

دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دبیرخانه کارگروه ساغ



استانداری

کارشناس اجتماعی



کارشناس دبیرخانه کارگروه ساغ



کارشناس



1

آقای دکتر جاوید قاضی زاده

2

خانم سمیه کریمی

3

خانم عذرا بهروزی فرد مقدم

دانشگاه علوم پزشکی

4

خانم آمنه سلیمی

دانشگاه علوم پزشکی

جانشين

اسامي غائبین جلسه سي امینكارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ1395/08/04
ردیف

نام دستگاه

سمت

نام و نام خانوادگی

1

آقای دکتر عزیز نوری

استانداری

مشاور استاندار

2

آقای مهندس لطیفی

صدا و سیما

رئیس سازمان

3

آقای نظمی

اداره کل ورزش و جوانان

سرپرست

4

آقای مهندس باقر جوان

ادراه راهداری و حمل و نقل جاده ای

مدیر کل

8

