وزارت كشور
استانداري آذربايجان شرقي
معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

نام سند :صورتجلسه

به نام خدا
صورتجلسه كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذائي استان
در سال جاري2 :
شماره مسلسل29:
دستور جلسه :به شرح ذيل

محل جلسه :دانشگاه علوم پزشکي تبريز

روز  :دوشنبه

تاريخ95/04/14:

ساعت خاتمه11:00:

ساعت شروع08:30 :

شماره و تاريخ دعوتنامه

رئيس جلسه

دبير جلسه

اعضاء حاضر

جانشسين

همراه

ميهمان

غايب

 5/43751مورخ95/04/09 :

آقای دكتر شبستری

آقای دكتر صومي

9

4

2

22

3

دستور جلسه:
 )1پیگیری مصوبات جلسه 28
 )2گزارش کمیته فنی طرح ایمنی آب شرب ( )WSPاز کیفیت آب شرب تبریز
 oتقدیر از اعضای کمیته ایمنی آب شرب تبریز
 )3طرح پیشنهادت شرکت آب و فاضالب استان :
 oجلوگیری از تخلیه فاضالب آراز مرغ در محدوده چاه آب شماره  8کورجان
 oمساعدت در اخذ و تصویب اعتبارات ملی نصویب اعتبارات ملی طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب شهرها
 )4ارائه گزارش فرمانداری مرند در خصوص تصفیه خانه فاضالب شهری
 )5ابالغ تغییرات انجام شده در نام و اعضای کارگروه سالمت و امنیت غذایی از طرف وزارت محترم کشور

موارد مطروحه
جلسه رأس ساعت  08:30با تالوت آياتي چند از كالم اهلل مجيد شروع گرديد.
در ابتدای جلسه آقای دكتر شبستری رياست محترم جلسه سالمت و ايمني و امنيت غذايي استان  ،ضمن گراميداشت ايام ماه مبارک رمضان
وتبريک پيشاپيش عيد سعيد فطر از زحمات اعضای كميته فني طرح ايمني آب شرب ( )WSPتبريز در راستای تامين آب آشاميدني سالم
شهروندان عزيز تقدير و تشکر نموده و بر لزوم تداوم اجرای برنامه با هدايت پدافند غير عامل به صورت پروژه ای ذيل كارگروه سالمت
و امنيت غذا اشاره نمودند .ايشان با بيان اهميت توجه بر سالمت عمومي جامعه ،بر حل مشکل فاضالب و پساب كشتارگاه مرند نيز تاكيد
كردند .
سپس آقای دكتر صومي دبير جلسه سالمت و ايمني و امنيت غذايي نيز ضمن گراميداشت ايام ماه مبارک رمضان وتبريک پيشاپيش عيد
سعيد فطر ،طرح ايمني آب شرب ( )WSPتبريز را يک گام مفيد و مهم در راستای ارتقاء سالمت عمومي جامعه معرفي نمودند .سپس
كارگروه با هدايت دبيرجلسه آقای دكترصومي  ،وارد دستوركارشد .
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دستور اول جلسه؛
پیگیري مصوبات جلسه :28
پیگیري مصوبات مرتبط با سازمان حفاظت محیط زيست استان:



تدوين دستورالعمل نحوه دفع لجن توسط خودروهای لجن كش و تعيين متولي ساماندهي لجن كش ها



اصالح فرآيند تصفيه فاضالب مرند و نظارت بر بهبود عملکرد تصفيه خانه



تشکيل گروه كارشناسي برای تعيين محل تخليه فاضالب منتقله با لجن كش ها

با هدايت سازمان حفاظت محيط زيست به كارگروه تخصصي پسماندها ارجاع گرديده بود كه در دست پيگيری و اقدام است.
پیگیري مصوبات مرتبط با سازمان جهاد كشاورزي استان:



ارائه طرح جامع آبياری مزارع در دست اقدام است.



بررسي و كنترل ميزان نيترات سيب زميني های توليدی درسه شهرستان سراب ،بستان آباد و عجبشير با شروع فصل
برداشت محصول سيب زميني در شهرستان عجبشير در حال آغاز مي باشد ،كه نمونه برداری با هماهنگي معاونت غذا و
دارو آغاز خواهد شد.

پیگیري مصوبات مرتبط بااداره كل دامپزشکي:



ارائه گزارش در مورد آلودگي جيره غذايي دام و طيورو توليدات خام گوشت ،تخم مرغ و شير به مايکوتوكسين ها
و ارائه راهکارهای كاهش آن:
 oبنا بر گزارش اداره كل دامپزشکي 70مورد نمونه برداری خوراک دام و طيور در سال  94انجام گرفته بود
كه همه موارد از لحاظ آلودگي به آفالتوكسين درحد استاندارد مي باشد.



عرضه شير و فرآورده های دامي خام پس از تاييد كيفيت و سالمت از طرف اداره دامپزشکي:
 oهمکاری بهداشت محيط و دامپزشکي در نظامند نمودن توزيع بهداشتي شير خام
 oشير خام بعد از انجام نظارت های الزم و صدور گواهي بهداشتي توسط مسئولين فني مراكز جمع آوری شير
و گاوداريهای صنعتي ازلحاظ عاری بودن از بيماری سل و بروسلوز توزيع در سطح لبنياتي های سنتي،
كارگاههای فرآوری كوچک و واحدهای عرضه كننده بستني سنتي توزيع مي گردد .
 oنظارت مشترک با واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان تبريز در سطح عرضه شير و معدوم سازی 38
تن شير غير قابل مصرف در سال 94



شناسنامه دار نمودن كشتارگاههای استان :
 oبنا برگزارش دامپزشکي در حال حاضر  3كشتارگاه صنعتي و10كشتارگاه غير صنعتي در استان وجود دارد
كه سه كشتارگاه اهر  ،هريس و بستان آباد در اجرای اصالحات ناموفق بودند  .اقدامات جهت رفع نواقص
ادامه دارد.
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معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

گزارش اداره دامپزشکي در مورد تب برفکي:
 oمدير كل محترم اداره دامپزشکي تبريز ،جناب آقای دكتر بهداد گزارشي جامع در مورد واكسيناسيون كامل
دام و كاهش شيوع بيماری تب برفکي ارائه نمودند،كه طي تالشهای انجام يافته  %100دامهای استان واكسينه
گرديده و كانونهای تب برفکي در تيرماه به صفر رسيده است .واكسيناسيون گوسفندی به صورت رايگان
توسط اداره دامپزشکي انجام ولي واكسيناسيون گاوی با هزينه  40000ريال به ازای هر راس انجام مي گيرد.
انتظار اداره دامپزشکي از ادارات و نهادهای ذيربط توجيه دامدار و فرهنگسازی ضرورت واكسيناسيون
پرداخت وجه توسط دامدار است .

پیگیري مصوبات مرتبط با معاونت غذا و دارو:



افزايش راندمان كاری و تعداد آزمايشات مرتبط با مايکو توكسين ها
 oآزمايشات مرتبط با مايکوتوكسين ها براساس دستورالعمل انجام مي گيرد ولي به دليل هزينه زياد آزمايشات
مذكور (13000000ريال به ازای هر آزمايش) افزايش راندمان كاری مستلزم تأمين اعتبار مي باشد.



نظارت عاليه بر وظايف ديگر دستگاه ها در كاهش آلودگي مواد غذائي خام به مايکو توكسين ها
 oگزارش مبسوط در مورد نمای كلي آلودگي مواد غذايي به مايکوتوكسين ها به صورت  GISدر جلسه آتي
كارگروه ساغ ارائه خواهد شد.



بررسي نيترات سيب زميني های توليدی در سه شهرستان سراب ،بستان آباد و عجبشير
 oتداوم نمونه برداری سيب زميني ( جهت بررسي نيترات) با هماهنگي جهادكشاورزی با آغاز فصل برداشت.

پیگیري مصوبات مرتبط با معاونت بهداشتي :



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



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



نظارت و بررسي مواد رنگي افزوده شده در فرآيند پخت نان توسط نانوايي ها و ارائه گزارش
 oبا ارائه گزارش كلي ،گزارش مبسوط به جلسه آتي موكول گرديد.

اقدامات بهداشت محیط شهرستان تبريز در خصوص شیر خام  ،روغن مصرفي در نان روغني ،غذا خوريها و قنادي هاسه ماهه اول 95

اقدامات

ردیف

نتایج

1

بازدید مشترک با دامپزشکی در خصوص شیر های فله

2

شیر خام معدومی

3

بازدید از قنادی  ،نان روغنی و غذا خوری

4

نمونه روغن مصرفی

 683مورد ( %38آلوده)

5

روغن مصرفی در اماکن عرضه غذاهای خانگی

 30مورد (  % 50آلوده)

6

تعداد معرفی به دادگستری

7

تعداد امکنه تعطیل شده

 16مورد
 4665گیلو گرم
 2312مورد

 260مورد
 74مورد ( اغذیه فروشی  22مورد  ،رستوران  27مورد  ،قنادی 8
مورد  ،غذای تلفنی17مورد )
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دستور دوم جلسه؛
گزارش كميته فني طرح ايمني آب شرب ( )WSPاز كيفيت آب شرب تبريز:
گزارش به صورت كامل ارائه گرديد .و رئيس كميته ) (WSPبرای اجرايي نمودن طرح مورد نظر بر لزوم همکاری ساير سازمانها و نيز
مشخص نمودن متولي اجرايي آن اشاره نمودند .در پايان از هفده نفر از اعضای كميته ايمني آب شرب تبريز با اهداء لوح و هديه مورد
تقدير قرار گرفتند.
دستور سوم جلسه؛
طرح پيشنهادات شركت آب و فاضالب استان به دليل اتمام وقت به جلسات آتي موكول گرديد.
دستور چهارم جلسه؛



ارائه گزارش فرمانداری مرند در خصوص تصفيه خانه فاضالب شهری
 oضمن ارائه گزارش كامل از وضعيت تصفيه خانه و پساب كشتارگاه مرند ،بيان كردند كه در سال 94يازده
هکتار از مزارع صيفي جات آبياری شده با پساب فاضالب امحاء گرديد .از آنجايي كه از مهمترين عوامل
افزايش دهنده ميزان آلودگي پساب فاضالب خروجي كشتارگاه مرند مي باشد و در حال حاضر هيچ ساماندهي
برای پساب كشتارگاه وجود ندارد كه فراتر از توان تصفيه خانه مرند مي باشد .لذا برای ساماندهي سيستم
فاضالب و تصفيه خانه مرند الزم است اقدامات ذيل انجام گيرد كه عالوه بر تدابير مديريتي نيازمند تأمين
اعتبار مي باشد.


ارتقاء مدول اول تصفيه خانه مرند ( با نصب هواده های سطحي) برای افزايش ظرفيت آن



اجرای مدول دوم تصفيه خانه مرند



جلب سرمايه گذارخصوصي برای تصفيه خانه



آموزش و اطالع رساني برای كشاورزان به منظور عدم استفاده از آب فاضالب و پساب كشتارگاه
جهت آبياری مزارع



اليروبي بستر رودخانه زيلبير شهرستان مرند و جلوگيری از نصب پمپ برای استفاده از آب فاضالب
توسط كشاورزان

دستور پنجم جلسه؛


ابالغ تغييرات انجام شده در نام و اعضای كارگروه سالمت و امنيت غذايي از طرف وزارت محترم كشور
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مصوبات به شرح جدول زير:
شماره

مصوبات

مصوبه

1

مسئوليت هدايت و هماهنگي طرح ايمني آب شرب ) (WSPبرعهده رئيس پدافند غير عامل استان ذيل
كارگروه ساغ واگزار گرديد .

2

ارائه برنامه اجرائي گام به گام طرح ايمني آب شرب جهت درج در برنامه جامع استان

3

جلب حمايت و همکاری حوزه های آبريز منطقه شمالغرب كشور برای تأمين آب شرب سالم

4

5
6
7
8
9
10
11

ضرورت نظارت جدی و مداخله مؤثر نهادهای نظارتي و صادر كننده پروانه كسب در مورد توليدكنندگان و
فروشندگان غذاهای خانگي
اطالع رساني و فرهنگ سازی و آموزش مردم در رابطه با اهميت توجه به كيفيت غذا و اجتناب از خريد
غذاهای ارزان قيمت بدون كيفيت
مطالعه كارشناسي استفاده خدمتي از فارغ التحصيالن تغذيه در مراكز توليد و عرضه مواد غذايي
برگزاری جلسات آموزشي برای كشاورزان و باغبان ها تحت عنوان نحوه انتخاب و روشهای استفاده از سموم
مختلف برای محصوالت مختلف

اقدام كننده

مقرر

پدافنند غير عامل

-

كميته WSP

جلسه آتي

دبيرخانه كارگروه

جلسه آتي

اداره صنعت و معدن
معاونت بهداشت

مستمر

تغزيرات حکومتي
صدا و سيما
NGO
تريبون نماز جمعه

جلسه آتي

دبيرخانه

جلسه آتي

جهاد كشاورزی

جلسه آتي

آموزش و اطالع رساني برای كشاورزان به منظور عدم استفاده از آب فاضالب و پساب كشتارگاه جهت آبياری

جهاد كشاورزی و

مزارع

معاونت بهداشت

اطالع رساني و فرهنگ سازی فرمانداری ها ،ادارات و نهادهای مرتبط در خصوص لزوم واكسيناسيون دام بر

اداره دامپزشکي

عليه تب برفکي و پرداخت وجه واكسن بهادار توسط دامدار

معاونت بهداشتي

ادامه نمونه برداری از توليدات كشاورزی استان با هماهنگي معاونت غذا و دارو و جهاد كشاورزی از لحاظ

جهاد كشاورزی

نيترات  ،سموم دفع آفات نباتي

مهلت

معاونت غذا و دارو

جلسه آتي
پايان سال
مستمر

به منظور بهبود پساب فاضالب تصفيه خانه شهرستان مرند:
1

ارتقاء مدول اول تصفيه خانه در كوتاه مدت

آب و فاضالب استان جلسه آتي

2

اجرای مدول دوم تصفيه خانه در گام بعدی

آب و فاضالب استان

3

تعيين حدود رودخانه زيلبير چای

4

ممانعت از پمپاژ رودخانه زيلبير چای توسط كشاورزان

آب منطقه ای

جلسه آتي

جهاد كشاورزی
آب و فاضالب

جلسه آتي

فرمانداری مرند
5

اليروبي بستر رودخانه زيلبير چای

آب منطقه ای

جلسه آتي

6

هدايت تخليه لجن كش ها به منحول های فاضالب

محيط زيست

جلسه آتي
5
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فرمانداری مرند

7

مطالعه چگونگي استفاده از پساب تصفيه خانه برای مصارف كشاورزی

8

اصالح فاضالب كشتارگاه مرند كه بيشترين نقش در آلودگي و كاهش راندمان تصفيه خانه مرند دارد

9

حمايت مدير كل محترم امور شهری و شوراهای استانداری از شهرداری مرند جهت اصالح كشتارگاه

جلسه آتي

شهرداری مرند
دامپزشکي

جلسه آتي

فرمانداری مرند

10

مدير كل امور
شهری و شوراها
شبکه بهداشت و

رصد و نظارت و ارائه گزارش اقدامات انجام يافته توسط كارگروه سالمت و ايمني و امنيت غذايي

درمان مرند

شهرستان مرند

فرمانداری مرند

ابالغ تغيير نام كارگروه به كارگروه سالمت و ايمني و امنيت غذايي استان و ابالغ ليست اعضای كارگروه

12

سالمت و امنيت غذايي شهرستانها ( به شرح پيوست)
حضور فرمانداران شهرستانها شخصا به عنوان رئيس كارگروه سالمت وايمني و امنيت غذايي شهرستانها در

13

جلسات كارگروه

14

ارائه گزارش مبسوط در خصوص ارائه دهندگان غذای خانگي و ارزيابي كيفي غذاهای خانگي

15

ارائه گزارش مبسوط در مورد نمای كلي آلودگي مواد غذايي به مايکوتوكسين ها به صورت GIS

مستمر
جلسه آتي
شهرستان

دبيرخانه ساغ

بالفاصله

استانداری

مستمر

معاونت بهداشت

جلسه آتي

معاونت غذا و دارو جلسه آتي

اسامي اعضاي حاضردر جلسه بیست و نهم كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/04/14
ردیف

نام و نام خانوادگي

نام دستگاه

سمت

اصلي

استانداری

معاون سیاسی  ،امنیتی واجتماعی
استانداری ( رئیس کارگروه )



دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی استان (دبیر کارگروه)



صدا و سیمای مرکز استان

مشاور سالمت مدیر کل



معاون مدیر کل





1

سعید شبستری

2

محمد حسین صومی

3

سید جمال حسینی اقدم

4

علی عبدلی

حفاظت محیط زیست

5

کریم مهری

سازمان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان

6

امیر حسین بهداد

اداره کل دامپزشکی

مدیر کل

7

محمدرضا فخری

آب و فاضالب استان

مدیر دفتر کنترل کیفی آب

8

مهندس صمد نژاد

آب و فاضالب روستایی

مدیر عامل

جانشين




6

وزارت كشور
استانداري آذربايجان شرقي
معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

نام سند :صورتجلسه

اسامي میهمان هاي مدعو حاضر در جلسه بیست و نهم كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/04/14
ردیف

نام و نام خانوادگي

نام دستگاه

سمت

اصلي

استانداری

مشاور استاندار



معاون بهداشت




1

عزیز نوری

2

جعفرصادق تبریزی

دانشگاه علوم پزشکی

3

مسلم نجفی

دانشگاه علوم پزشکی

معاون غذا و دارو

4

ایرج شقاقی

استانداری

معاون مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی

5

تقی کرمی

معاونت استانداری و فرمانداری
شهرستان ویژه مرند

فرمانداری ویژه شهرستان مرند



6

غالمرضا هاشمی

آب منطقه ای استان

مدیر عامل



7

سردار جهانسری

استانداری

پدافند غیرعامل



8

ایوب اصل ایرانی فام

سازمان جهاد کشاورزی

معاون تولیدات گیاهی



9

فریدون آرمانفر

آب منطقه ای استان

مدیر فنی کمیته WSP



10

نعیمه کاظمیان

آب و فاضالب استان

کارشناس



11

عادل مرادی

شرکت آب و فاضالب روستایی

عضو کمیته WSP



12

حمید حدیقه جوانی

شرکت آب منطقه ای استان

عضو کمیته WSP



13

محمد جواد پناهی

شرکت آب منطقه ای استان

عضو کمیته WSP



14

مجتبی شیخ زادگان

شرکت آب منطقه ای استان

عضو کمیته WSP



15

فرانک بنی تراب

شرکت آب و فاضالب روستایی

عضو کمیته WSP



16

نادر فتح اله نژاد

شرکت آب و فاضالب شهری

بازنشسته (عضو سابق کمیته )WSP



17

نادیا اسماعیل زاده

دانشگاه علوم پزشکی

کارشناس آب و فاضالب



18

حسین بهجت

دانشگاه علوم پزشکی

کارشناس ارشد بهداشت محیط



19

بهروز آهنگری

دانشگاه علوم پزشکی

رئیس گروه بهداشت محیط استان



20

محمد باقر آقایی

پدافند غیر عامل

کارشناس



21

مریم فرج زاده

دانشگاه علوم پزشکی

مسئول آزمایشگاه آب



22

رضا فدای دیزناب

حفاظت محیط زیست

کارشناس مسئول آزمایشگاه



23

احمد بایبوردی

سازمان جهاد کشاورزی

دفتر محیط زیست و سالمت غذا



24

ناصر ابراهیمی صدر

اداره کل دامپزشکی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت اداره کل

جانشين

همراه





7

وزارت كشور
استانداري آذربايجان شرقي
معاونت توسعه مديريت و منايع انساني

نام سند :صورتجلسه

اسامي اعضاي دبیرخانه حاضر در جلسه بیست و نهم كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/04/14
ردیف

نام و نام خانوادگي

نام دستگاه

سمت

اصلي

دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دبیرخانه کارگروه



استانداری

کارشناس اجتماعی



کارشناس دبیرخانه کارگروه



کارشناس



1

جاوید قاضی زاده

2

فاطمه پری

3

عذرا بهروزی فرد مقدم

دانشگاه علوم پزشکی

4

آمنه سلیمی

دانشگاه علوم پزشکی

جانشين

اسامي غائبین جلسه بیست و نهم كارگروه تخصصي سالمت و ايمني و امنیت غذايي استان به تاريخ 1395/04/14

ردیف

نام و نام خانوادگي

نام دستگاه

سمت

1

مرتضی علیخانی

استانداری

مدیر کل امور شهری و شوراها

2

داود بهبودی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

رئیس سازمان
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