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به نام خدا
صورتجلسه كار گروه تخصصي سالمت و امنیت غذائي استان
در سال جاري1 :
شماره مسلسل28 :
دستور جلسه :به شرح ذيل
محل جلسه :استانداری آذربايجان شرقي

روز  :دوشنبه

تاريخ95/02/20:

ساعت شروع08:00 :

شماره و تاريخ دعوتنامه

رئيس جلسه

دبير جلسه

 5/17186مورخ95/02/14 :

آقای دكتر شبستری

آقای دكتر صومي

اعضاء
حاضر
11

ساعت خاتمه10:10:

جانشسين

غايب

ميهمان

9

3

12

دستور جلسه:
 )1پی گیری مصوبات جلسه 27
 )2بررسی آلودگی مواد غذایی و خوراکی به مایکوتوکسین ها
 )3ابالغ مصوبه اسفند سال  94شورای عالی سالمت
موارد مطروحه
جلسه رأس ساعت  08:00با تالوت آياتي چند از كالم اهلل مجيد شروع گرديد.
ابتداً آقای دكتر شبستری رياست محترم جلسه  ،ضمن گراميداشت اعياد شعبانيه ،روز جهاني تاالسمي ( 18ارديبهشت) ،روز جهاني صليب
سرخ و هالل احمر ( 19ارديبهشت) و روز جهاني پاركينسون ( 23ارديبهشت)  ،خبر از كلنگ زني مركز ارائه خدمات به بيماران هموفيلي
را داده و آقای دكتر نوری را به عنوان مشاور محترم بهداشت ،درمان و امداد استاندار محترم معرفي نمودند  .ايشان با بيان اهميت توجه
بر سالمت عمومي جامعه  ،ارتقاء فرهنگ افراد جامعه و اطالع رساني صحيح را از نکات مهم در دستيابي به اهداف اين دبيرخانه اعالم
نمودند.
سپس آقای دكتر صومي دبير جلسه سالمت و امنيت غذايي نيز ضمن گراميداشت روز جهاني تاالسمي و روز جهاني پاركينسون بيان
نمودند كه در حال حاضر  111نفر بيمار مبتال تاالسمي در بيمارستان قاضي طباطبائي و  35كودک مبتال به تاالسمي در بيمارستان كودكان
در حال دريافت خدمات مي باشند ،و درمورد تامين داروهای مورد نياز برای بيماريهای صعب العالج در كشور مشکلي وجود ندارد .سپس
كارگروه با هدايت دبير جلسه آقای دكتر صومي ،وارد دستوركار شد.
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دستور اول جلسه؛
پي گيری مصوبات جلسه :27
مصوبات مرتبط با سازمان حفاظت محیط زيست استان:



ساماندهي و ممنوعيت تخليه فاضالب توسط لجن كش ها در محيط زيست



بنا بر گزارش ارائه گرديده براساس نتايج نمونه برداری انجام شده توسط تيم مركب از آب و فاضالب ،جهاد كشاورزی و
حفاظت محيط زيست آلودگي پاياب تصفيه خانه مرند باالتر از حد استاندارد مي باشد.



اقدام انجام يافته در اين زمينه:
o

نصب پلهای مخصوص و ايجاد ارتفاع برای هوادهي بيشتر (در حال نصب)

برای نتيجه گيری بهتر و كاهش آلودگي ورودی تصفيه خانه بر حذف پسماندهای كشتارگاه و لجنکشها از ورودی تصفيه خانه
توصيه گرديد و الزم است برای تعيين روش مديريت و سازماندهي پسماندهای كشتارگاه ها و لجنکش ها جلسه ای در سازمان

مذكور تشکيل و پيشنهادات مربوطه در كار گروه پسماندها ارائه گردد.


در مورد تشکیل گروه کارشناسی براي تعیین محل تخلیه فاضالب منتقله با لجن کش ها اقدام موثري انجام نگرفته بود.

مصوبات مرتبط با سازمان جهاد كشاورزي استان:



طرح جامع آبياری مزارع
 oتوسط جهاد كشاورزی تدوين گرديده ولي نهايي نشده است.



جلوگيری از آبياری مزارع با فاضالب
 oگزارش مبسوطي توسط سازمان جهاد كشاورزی استان ارائه گرديد .كه بنا بر اظهارات ايشان ساماندهي
آب چاهها و آبياری صحيح مزارع ،با همکاری ساير سازمانها (آب و فاضالب  ،محيط زيست ) به ويژه
عموم مردم مقدور مي باشد.



بررسي نيترات سيب زميني های توليدی در سه شهرستان سراب ،بستان آباد و عجبشير
 oنمونه برداری هايي كه درسطح مزرعه انجام شده است همه موارد دارای نيترات در حد قابل قبول مي باشد.

مصوبات معاونت غذا و دارو



بررسي نيترات سيب زميني های توليدی در سه شهرستان سراب ،بستان آباد و عجبشير
 oبنا بر گزارش معاونت غذا و دارو طي آزمايش انجام شده (  3نمونه ارائه شده از شهرستان عجبشير و 5
نمونه از شهرستان سراب) ميزان نيترات سيب زميني در حد قابل قبول بودند ولي براساس نمونه برداری
انجام شده از ميادين عرضه سيب زميني توليد داخل استان ( 40نمونه)  15درصد موارد نيترات بيش از
حد مجاز و  54درصد موارد دارای فلزات سنگين (سرب و كادميوم) بيش از حد مجاز بودند.
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گزارش اداره دامپزشکي:



مدير اداره دامپزشکي تبريز ،آقای بهداد گزارشي جامع در مورد واكسيناسيون دام و شيوع بيماری تب برفکي ارائه
نمودند و اظهار نمودند به د ليل تغيير سويه بيماری تب برفکي شيوع بيماری در ميان احشام افزايش يافته است كه
خوشبختانه با تامين واكسن های مورد نياز به تعداد مکفي اين بيماری كنترل خواهد شد و بنا بر بيان ايشان با توجه
به اينکه بيماری تب برفکي بيماری مشترک بين انسان و حيوان نيست ،نگراني در مورد مصرف فراورده های دامي
وجود ندارد.

دستور دوم جلسه؛



بررسي آلودگي مواد غذايي و خوراكي به مايکوتوكسين ها

دبير محترم كار گروه سالمت و امنيت غذا به بيان اهميت توجه به موضوع آلودگي مواد غذايي به مايکوتوكسينها پرداخته و راههای
كنترل آن را بيان نموده و اظهار نمودند جهت نيل به اين هدف همکاری تمام سازمانهای مرتبط ضروری مي باشد و پس از بحث و تبادل
نظر مصوباتي به شرح آتي به تصويب كارگروه رسيد.
دستور سوم جلسه؛
مصوبات اسفند ماه سال  1394شورای عالي سالمت ابالغ گرديد.

مصوبات به شرح جدول زير:
شماره

مصوبات

مصوبه

1
2
3
4
5

تدوين دستورالعمل نحوه دفع لجن توسط خودروهای لجن كش و تعيين متولي ساماندهي لجن كش ها به
كارگروه تخصصي پسماندها ارجاع مي گردد و گزارش نهائي به كارگروه ساغ ارائه گردد.
اصالح فرآيند تصفيه فاضالب مرند و نظارت بر بهبود عملکرد تصفيه خانه به كارگروه تخصصي پسماندها
ارجاع مي گردد و گزارش نهائي به كارگروه ساغ ارائه گردد.
طرح جامع آبياری مزارع توسط جهاد كشاورزی تکميل و حداكثر تا يکماه آينده جهت طرح در شورای
برنامه ريزی استان ارائه گردد.
برگزاری جلسات آموزشي برای كشاورزان تحت عنوان روشهای پيشگيری از توليد و تکثير مايکوتوكسين
ها در دوره های كاشت و برداشت و انبار محصوالت كشاورزی و فراورده های دام و طيور
كنترل ميزان نيترات و فلزات سنگين موجود در سيب زميني ها براساس برنامه مدون و مستمر

اقدام كننده

مهلت مقرر

حفاظت محيط زيست

-

حفاظت محيط زيست

-

جهاد كشاورزی

تا يک ماه

جهاد كشاورزی

تا پايان سال

غذا و دارو و

-

جهاد كشاورزی
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6
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ارائه گزارش در مورد آلودگي جيره غذايي دام و طيورو توليدات خام گوشت ،تخم مرغ و شير به

اداره كل دامپزشکي

جلسه آتي

اداره كل دامپزشکي

-

8

خوراک دام و طيور از لحاظ آلودگي به مايکوتوكسين ها بررسي گردد

اداره كل دامپزشکي

-

9

شناسنامه دار نمودن كشتارگاههای استان

اداره كل دامپزشکي

شش ماه

10

افزايش راندمان كاری و تعداد آزمايشات مرتبط با مايکو توكسين ها

سازمان غذا و دارو

-

11

نظارت عاليه بر وظايف ديگر دستگاه ها در كاهش آلودگي مواد غذائي خام به مايکو توكسين ها

سازمان غذا و دارو

-

12

نظارت بركيفيت و نحوه پخت مواد غذايي و روغن های مصرفي در اماكن عرضه غذاهای خانگي

بهداشت محيط

بالفاصله

بهداشت محيط

بالفاصله

دانشگاه علوم پزشکي

بالفاصله

معاونت بهداشتي

جلسه آتي

معاونت بهداشتي

مستمر

اداره كل استاندارد

تا جلسه آتي

7

13

مايکوتوكسين ها و ارائه راهکارهای كاهش آن
براساس دستورالعمل شماره  92/60دامپزشکي « ضوابط و مقررات بهداشتي آماده سازی و بسته بندی شير
خام» شير و فرآورده های دامي خام پس از تاييد كيفيت و سالمت ،عرضه گردد.

نظارت بر اماكن عرضه كننده مواد غذايي توليد كننده ،عمده فروشي ،خرده فروشي از جمله اماكن عرضه
شير خام از لحاظ آلودگي به مايکوتوكسين ها

14

تشکيل كميته علمي جهت بررسي علمي گزارش های واصله از دستگاههای مرتبط

15

نظارت و بررسي مواد رنگي افزوده شده در فرآيند پخت نان توسط نانوايي ها و ارائه گزارش

16
17

آموزش درمورد مايکوتوكسين ها برای عموم مردم و تدوين بسته آموزشي ضمن خدمت كاركنان دستگاهها
جلوگيری از حذف استاندارد اجباری در رابطه با مايکوتوكسين ها در موارد غذايي و اجباری نمودن
استانداردهای تشويقي به استانداردهای اجباری (در مورد مايکوتوكسين ها)

دبيرخانه ساغ،
صدا و سيما،
ادارات استاندارد،
18

فرهنگ سازی در خصوص نحوه دفع نان كپک زده و جمع آوری نان خشک بين عموم مردم

ستاد اقامه نماز جمعه،
ستاد ائمه جماعات،
تبليغات اسالمي و
جامعه مداحين

19

20

ساماندهي جمع آوری نان های خشک از سطح شهر و مديريت نگهداشت و مصرف آنها و اجباری نمودن

اداره صنايع و معدن

دارندگان پروانه جمع آوری نان خشک به شركت در كالسهای آموزشي مربوطه

و معاونت بهداشتي

ارائه گزارش از وضعيت بيمه ها

بيمه های سالمت ،تامين
اجتماعي ،نيروی مسلح

تا جلسه آتي

جلسه آتي
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اسامي حاضرين جلسه بیست و هشتم كارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/02/20

ردیف

نام دستگاه

سمت

اصلي

نام و نام خانوادگي

1

سعید شبستری

استانداری

معاونت سیاسی  ،امنیتی واجتماعی



2

عزیز نوری

استانداری

مشاور استاندار



3

استوار آذر

استانداری

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی



4

مرتضی علیخانی

استانداری

مدیر کل امور شهری و شوراها



5

محمد حسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه



6

امیر حسین بهداد

اداره کل دامپزشکی

مدیر کل



7

کریم مهری

سازمان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان



8

جمال الدین نیکنامی

تأمین اجتماعی

مدیر درمان



9

وحید مجیدی

بیمه سالمت

مدیر کل



10

نوشین احمدی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان

رئیس گروه اجتماعی



11

علی عبدلی

حفاظت محیط زیست

معاون مدیر کل



12

ابراهیم عباسپور

آب و فاضالب روستائی

معاون بهره برداری



13

محمدرضا فخری

آب و فاضالب استان

مدیر دفتر کنترل کیفی آب



14

مهدی صادقی موحد

صدا و سیما

معاون اطالعات و اخبار



15

رسول صادقی

اداره کل آموزش و پرورش

معاون



16

اسماعیل محمدی پاینده

اداره کل بهزیستی

معاون امور توانبخشی



17

میکائیل مالزاده

اداره کل استاندارد

کارشناس



18

رضا چمنی

صنعت و معدن و تجارت

کارشناس



19

مسلم نجفی

دانشگاه علوم پزشکی

معاون غذا و دارو



20

جعفرصادق تبریزی

دانشگاه علوم پزشکی

معاون بهداشت



21

ناصر ابراهیم صدر

اداره کل دامپزشکی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت اداره کل



22

مهدی حامی

اداره کل دامپزشکی

معاون سالمت



23

ایوب اصل ایرانی فام

سازمان جهاد کشاورزی

معاون تولیدات گیاهی

همراه

جانشين
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اسامي حاضرين جلسه بیست و هشتم كارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/02/20

ردیف

نام و نام خانوادگي

اصلي

نام دستگاه

سمت

صنعت و معدن و تجارت

کارشناس صنایع غذایی و دارویی و
بهداشتی



دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات



دفتر محیط زیست و سالمت غذا





24

شیرین ساقی

25

غالمرضا نورآبادی

26

احمد بایبوردی

سازمان جهاد کشاورزی

27

بهروز آهنگری

بهداشت استان

رئیس گروه بهداشت محیط

28

سوسن محسنی

اداره کل بهزیستی

کارشناس

29

فاطمه پری

استانداری

کارشناس اجتماعی



30

جاوید قاضی زاده

دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دبیرخانه کارگروه



31

عذرا بهروزی فرد مقدم

دانشگاه علوم پزشکی

کارشناس دبیرخانه کارگروه



32

آمنه سلیمی

دانشگاه علوم پزشکی

کارشناس

همراه

جانشين



اسامي غائبین جلسه بیست و هشتم كارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/02/20

ردیف

نام و نام خانوادگي

نام دستگاه

سمت

سپاه عاشورا

معاون بهداشت و درمان
مدیر عامل
سرپرست

1

آقای سرهنگ بهاری

2

مهندس صمد نژاد

شرکت آب و فاضالب روستایی

3

آقای نظمی

اداره کل ورزش و جوانان استان

6

