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شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالجاری

   محل برگزاری 

سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص(  0 یادآقای دکتر مر 4/2/17 03/30/17 4872/91

 استانداری

4/2/17جلسه کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان مورخ  سومینمصوبات   

 

 

 

ف
دی

ر
 

 دستگاه مجری زمان اجرایی عنوان مصوبه  

1 

های اجرایی مقرر گردید جشنواره آئین محبت در سطح کشوری در شهر زنجان با همکاری همه دستگاه 

 ،استان و با حمایت استانداری محترم توسط دانشگاه علوم پزشکی و خیرین سالمت در زنجان برگزار گردد

و کمیته ای متشکل از کلیه دستگاهها و دانشگاه علوم پزشکی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر در سطح 

 کشوری تشکیل گردد.

 

 89تابستان 
خیرین حوزه  –دانشگاه علوم پزشکی 

کلیه دستگاه های اجرایی  -سالمت 

 استان

2 

با حضور روسا و کارشناسان شرکت آب و فاضالب روستایی و دانشگاه علوم پزشکی ای مقرر گردید کمیته 

دفتر معاون  سالم در روستاهای غیر تحت پوشش درآشامیدنی به منظور تهیه مدل اجرایی تهیه آب 

 سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تشکیل گردد.

 روز آتی 11

 معاون بهداشتی دانشگاه –شرکت آبفار  

3 

مقرر گردید کمیته ای متشکل از بخشداران، دهیاران، روسای شرکت آب و فاضالب روستایی و روسای 

برنامه جهت تدوین  گانه استان  9شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در فرمانداری شهرستان های 

ک ظایف هر یتعیین و سالم در روستاهای غیر تحت پوشش و  آشامیدنی عملیاتی و مدل اجرایی تهیه آب

 .شودو مصوبات آن به کارگروه ساغ استان ارسال  رگزار گرددباز دستگاههای ذیربط 

 

 در اسرع وقت

 

 

آب  –دهیاران  -فرمانداران -بخشداران

شبکه های  -و فاضالب روستایی

 بهداشت و درمان شهرستان ها

4 

زیتون در شهرستان طارم و دریافت مجوزهای الزم و راه  مقرر گردید معضل فاضالب ناشی از فرآوری

 پیگیری شود.در جلسه آتی اقتصاد استان مطرح و  ،اندازی سایت کارگاهی

 

در اولین جلسه 

 آتی اقتصاد 

 

سازمان  -فرمانداری شهرستان طارم 

 محیط زبست استان

5 

کارگاهی فرآوری زیتون در شهرستان مقرر گردید پیگیری دریافت مجوزهای قانونی و راه اندازی سایت 

طارم توسط فرمانداری آن شهرستان انجام گرفته و سایر دستگاههای اجرایی همکاری الزم را در این 

 زمینه بعمل آورند و نتایج آن تا جلسه آتی کارگروه به دبیرخانه ساغ استان ارسال گردد.

 

تا جلسه آتی 

 کارگروه ساغ 

 

که شب -فرمانداری شهرستان طارم

 -بهداشت و درمان شهرستان طارم

سازمان  -سازمان محیط زیست

 صنعت،معدن و تجارت استان 

 

6 

 تامین بهداشت و عوامل موثر بر سالمتیارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی مردم و  مقرر گردید در خصوص 

سوی دستگاه توجه ویژه از و دیگر شهرهای استان، در مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهر زنجان 

 های اجرایی بعمل آید.

 

 در طول سال

 

 کلیه دستگاه اجرایی

7 

مقرر گردید نسبت به تشکیل کمیته استانی صیانت از حقوق مردم ذیل کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

 استان، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی عضو اقدام گردد.

 

 در طول سال

، نه ساغدبیرخادانشگاه علوم پزشکی ) 

درمان،بهداشت، معاونت های غذا و دارو،

معاون  –امور حقوقی، بازرسی دانشگاه (

حقوق عامه دادستان عمومی و انقالب 

نماینده تام االختیار و مطلع به امور  –

حقوقی از دستگاه های عضو اصلی 

 کارگروه ساغ استان
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   محل برگزاری 
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 استانداری

صبح، به ریاست  11رأس ساعت  2/4/89سومین جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان روز یکشنبه مورخ      

          آقای دکتر مرادی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در سالن اجتماعات پیامبر اعظم )ص( استانداری برگزار گردید.            

 به یآمدگوی خوش ضمن ،دبیرکارگروه و پزشکی علوم دانشگاه رئیس قزلباش دکتر آقای جناب نشست این ابتدای در      

 یلذ شرح به را پزشکی علوم دانشگاه  در اخیر ماه یک در شده برگزار های برنامه مهمترین جلسه، در حاضر اعضای و ریاست

 .  کردند بیان

 و سالمت خیرین و نهاد مردم های سازمان نهادها، کلیه همکاری با کشورهای  استان تمام در فشارخون کنترل ملی بسیج -

 طرح از که آمارهایی آخرین براساس کشور، در درصدی 51 پویش گذاری هدف به توجه با که رفت پیش خصوصی بخش

 پزشکی علوم دانشگاه که است بوده درصد 71 از بیش استان در کنون تا پویش این داریم فشارخون کنترل ملی بسیج

 رغی های بیماری کنترل زمینه در استان و کشور برای بزرگی افتخار این و دارد قرار کشور های دانشگاه صدر در زنجان

 .     شود می محسوب واگیر

 عضو  رهبری معظم مقام دفتر اقتصادی گروه رئیس حضور با سالمت حوزه خیرین و کشوری آمایش 3 منطقه یکروزه سفر -

 ایشان در این. کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس مشاور محمدی آقا علی دکتر مجمع تشخیص نظام به استان،

 جربیاتتنظر گرفته و  مد را استانهر  برجسته نقاط ،هااستان به سفر طی که هبود این تیم راهبردی و هدف : افزودندزمینه 

 اجرا کردند. 3موفق در منطقه 

ط های مرتبریزی، مسئولین دانشگاه و سازمانهمراهی همکاران سازمان مدیریت و برنامهبا نفره خیرین کشوری  21هیأت   -

های حوزه سالمت ها و توانمندیظرفیتبازدید کرده،  که های امور وقفی و خیریه حوزه سالمت استان زنجان از ظرفیت

در استانی مثل زنجان اتفاقات بسیارخوب و هوشمندانه در  زیراانگیز بود  استان برای این هیأت بسیار تاثیرگذار و اعجاب

عملکرد خیرین استان زنجان از  .شده استسطح خیرین حوزه سالمت اتفاق افتاده که در دیگر نقاط کشور کمتر دیده 

ت سجمله جشنواره آئین محبت که در سطح استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خیرین حوزه سالمت برگزار شده ا

پیشنهاد ایشان این بود که جشنواره آئین محبت در سطح و نمود خارجی داشته باشد.  می تواند در سطح کشور الگو شده 

 .کشور نیز برگزار شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان همچنین به برگزاری کنگره فصلی سکته مغزی در بیمارستان ولیعصر زنجان اشاره کرد  -

در حیطه سکته حاد مغزی در بخش  اشاره و فرمودند زنجان و افزود: دانشگاه علوم پزشکی زنجان با دریافت نشان دیاموند

سازی حرکت و سعی کردیم خودمان را با استانداردهای  به سمت استاندارد در این حیطهو بوده نورولوژی در کشور پیشرو 

ا، ههایی دارد که براساس این شاخصکه در اتحادیه اروپا است و شاخصوجود دارد چند برند در دنیا و دنیا تطبیق دهیم 

اروپا را به خاطر استانداردهای دو هفته قبل بخش نورولوژی، استروک و سکته مغزی ما موفق شد باالترین نشان اتحادیه 

 .باالیی که در این زمینه دارد و بسیار سختگیرانه است کسب کند
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ماه به صورت  داشت: امسال نیز این جشنواره را مرداد وی با اشاره به برگزاری جشنواره آیین محبت در سال گذشته اظهار 

رخ داده که در سطح کشور نمونه  یچه اتفاقات و اقدامات خوبتا نشان داده شود در استان زنجان  ،کشوری برگزار خواهیم کرد

است و در ادامه در این خصوص از جناب آقای دکتر مرادی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس جلسه 

 خواستند توجه ویژه به کشوری شدن آئین محبت نمایند.

به بحث ترکیبات جدید کارگروه های استان بر اساس ابالغیه جدید ضمن اشاره در ادامه جلسه دبیرکارگروه ساغ سپس      

کشور، اظهار داشتند طبق دستور آقای دکتر حقیقی استاندار محترم ، کارگروه ساغ فعال طبق روال گذشته به کار خود ادامه 

در خصوص نقاط قوت و ضعف ترکیب جدید کارگروه عنوان نمودند  که از جمله  نقاط قوت آن حضور  وی همچنین دهد.

آقای استاندار به عنوان رئیس جلسه و مهمترین نقطه ضعف آن کم رنگ شدن نقش معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

 استانداری عنوان کردند که نیازمند توجه بیشتر در این خصوص می باشد. 

ادامه جناب آقای دکتر شعوری جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی و رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و در 

ضمن خوش آمد گویی و تقدیر از ریاست جلسه و سایر اعضای مدعو به نتایج و اقدامات صورت گرفته در  ،امنیت غذایی استان

 زمینه مصوبات جلسه دوم پرداختند.

مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی با معرفی نمایندگان خود به معاونت بهداشتی دانشگاه  مین جلسه کارگروه:مصوبه دو 9بند 

جهت هماهنگی و برنامه ریزی با دانشگاه علوم پزشکی به منظور پویش و کنترل فشار خون باال، آموزش و آگاهی بخشی به کارمندان 

 خانه کارگروه ساغ استان ارسال گردد.در این خصوص اقدام و نتایج آن را به دبیر

در این نشست با اشاره به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون از حمایت امام معاون بهداشتی دانشگاه  دکتر محمدرضا صائینی 

دانشگاه  معاون بهداشت .ها، ادارات، نهادها و موسسات استان تقدیر کردجمعه و استاندار زنجان و مشارکت و همکاری سازمان

درصد از جمعیت گروه هدف استان  9/74 علوم پزشکی زنجان اظهارداشت: در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون،

  .سال و باالتر، بیماران کلیوی در هر سنی و زنان باردار تا تاریخ یکم تیرماه غربالگری شدند 31زنجان شامل: تمام افراد 

اداره کل ورزش و جوانان نسبت به تهیه لیست تقویم و برنامه های خود در خصوص   مقرر گردید :کارگروه جلسه مصوبه دومین 0بند 

ترویج تحرک بدنی و پیاده روی عمومی مردم استان  با همکاری سایر ادارات و نهادها تا جلسه آتی تهیه و به دبیرخانه کارگروه ساغ 

 استان ارسال نمایند.

، اظهار  89در خصوص برنامه های ترویج تحرک بدنی و پیاده روی در سال  ،استانآقای حمزه نماینده اداره ورزش و جوانان 

 داشتند که مهمترین برنامه ها شامل:

 برگزاری جشنواره های بومی محلی در سطح استان و کشور -

 ایجاد طرح ایستگا های ورزشی صبحگاهی و عصرگاهی -
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 همایش پیاده روی خانوادگی و محله محور در فصل تابستان -

 89برگزاری مسابقات سوارکاری کشوری در چمن سلطانیه در تیرماه سال  -

 برگزاری المپیاد استعداد یابی کشوری -

 ایجاد جاده سالمت سپس برگزاری جلسه با شورای شهر زنجان و طرح موضوع -

شی از فرآوری زیتون : مقرر گردید به منظور بررسی آالینده های زیست محیطی و بهداشتی ناکارگروه دومین جلسه مصوبه 2بند 

در شهرستان طارم، کمیته ای تخصصی با مسئولیت اداره کل حفاظت محیط زیست و دستگاه های اجرایی ذیربط تشکیل و نتایج 

 بررسی آن را به دبیرخانه کارگروه ساغ استان ارسال گردد.

فاظت محیط زیست استان در بساالن رئیس سازمان حآمهندس  در خصوص بررسی مشکالت فاضالب زیتون شهرستان طارم 

الب تخلیه فاض و سالمتی مثل فنل و نمک استفاده می شود وری زیتون از مواد افزودنی مضرآدر فر :این خصوص اظهار داشتند

و طبق نمونه برداری  زل اوزن در شهرستان طارم می گرددحاوی این مواد باعث آلودگی آب های سطحی از جمله رودخانه ق

 و سایر فاکتور بیش از حد استاندار می باشد.  ECناانجام شده میزها و آزمایشات 

در اداره کل حفاظت محیط زیست  18/3/89آبساالن رئیس حفاظت محیط زیست در ادامه به کمیته تشکیل شده در مورخ 

ار شهرستان سپس در ادامه آقای صفوی فرماند اشاره داشتند و خواستار بررسی مصوبات آن در جلسه کارگروه ساغ شدند.

کتار از زمین های این شهرستان زیر کشت محصول زیتون می باشد که در سال ههزار  21طارم اظهار داشتند در حال حاضر 

درصد  71واحد کارگاه های کوچک و بزرگ وجود دارد که  32هزار تن زیتون تولید می شود که در این شهرستان  35حدود 

درصد فراوری انجام میگیرد که در حال حاضر دو سایت کارگاه های روستاهای  31فعالیت ان ها روغنکشی از زیتون  و 

 و مجوز اخذ بحث را مردم های دغدغه و مشکل مهمترین وکندی با اخذ مجوز اقدام به فعالیت می کنند.  گیالنکشه و هندی

 ویدم جلب رضایت سازمان حفاظت محیط زیست را به خاطر عدم موافقت دانستند. ع و یربطذ هایه دستگا از استعالمات

 هایمجوز دستور خواستار پایان در. کردند بیان خانگی صورت به مخفی بندی بسته و تولید را آن عوارض مهمترین ادامه در

 .دندش اجرایی های دستگاه سوی از زمان کوتاهترین در الزم

: مقرر گردید شرکت های آبفار و آبفای استان برنامه عملیاتی خود را جهت اجرایی نمودن توزیع کارگروه مصوبه دومین جلسه 5بند 

 آب بهداشتی و سالم و دفع بهداشتی فاضالب های نقاط شهری و روستایی تدوین و در جلسه آتی کارگروه مطرح نمایند. 

تکلیف تهیه و توزیع آب شرب در روستاهای غیر تحت پوشش  بررسی وضعیت، تعیین و: سومین جلسه کارگروه دستور کار 0بند 

 آبفار استان

برنامه عملیاتی و تعیین تکلیف آب بهداشتی  تهیه در خصوصشهری  فاضالب و آب شرکت رئیس جزءقاسمی مهندس آقای

 محور زیر عنوان کردند. 7برنامه عملیاتی خود را در  ،ط آب فاضالب شهریستو

 زنجاناجرای ایمنی آب شهر  -1

 خرمدره و ابهر های شهر شرب آب ایمنی برنامه اجرای -2
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 استانداری

 آب شرب شهر ابهر و خرمدرههای بهره برداری از تصویه خانه  -3

 181111 به نفر125111 ظرفیت از زنجان شهر فاضالب خانه تصفیه اول مدول ارتقا -4

 نفر 211111 ظرفیت  به زنجان شهر فاضالب خانه تصفیه دوم مدول احداث -5

 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه 65جمع آوری فاضالب شهر زنجان با توسعه شبکه  -6

 تشکیل کمیته ایمنی آب استان -7

 زنجان شهر فاضالب آوری جمع شبکه پوشش تحت مشترکین افزایش -9

برنامه و تدابیر شرکت آب و  نسبت به ،ایشان همچنین در ادامه جلسه در پاسخ به سوال آقای دکتر مرادی رئیس دبیرخانه

 89با توجه به بارندگی های خوب سال  عنوان کردند:فاضالب شهری برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی در فصل تابستان 

استای رو همچنین در  کم آبی نداشته باشیمگذشته امیدواریم در تابستان مشکل در استان و کشور طبق برنامه های سنوات 

 611شرب بخصوص در سنجش فلزات سنگین ضمن همکاری با بخش خصوصی یک عدد دستگاه به قیمت  کنترل کیفیت آب

 ت آنالیز فلزات سنگین در شرکت آب و فاضالب شهری استان خریداری شده است. همیلیون تومان ج

آب و فاضالب  روستا تحت پوشش 611با بیان اینکه در استان  ،مهندس کابلی رئیس شرکت آب و فاضالب روستایی استان

شیمیایی و فلزات سنگین کنترل و نمونه برداری و نالیز  از لحاظ میکروبی، که آب شرب این روستاهانفر آبدار 238روستایی با 

وی روستاهای غیر تحت پوشش آب و فاضالب  انجام می گیرد. هاگیرد و کلرزنی ها نیز توسط آبداران در روستا انجام می

 میلیارد تومان اعتبار الزم می باشد. 131نها آکه جهت تحت پوشش قراردادن  ذکر کردندروستا  285روستایی در استان را 

که نمبنی بر ایفرمودند باید به این سئوال پاسخ داده شود،  آقای دکتر مرادی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

موضوع به صورت کمیته  باشد؟ مقرر گردید روستای غیر تحت پوشش چگونه می 285ب سالم و بهداشتی در آمکانیزم تامین 

 و، فرمانداران و بخشداران و دهیاری های و روسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفته ای با حضور

همچنین کمیته تخصصی با  ربط مشخص گردد.ذیظایف هر یک از دستگاه های با یک برنامه عملیاتی قابل اجرا و شرح و

دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضالب روستایی استان در دفتر دکتر مرادی جهت معاونت بهداشتی حضور کارشناسان 

 تشکیل گردد. تهیه برنامه عملیاتی قابل اجرا در راستای تهیه آب سالم و بهداشتی در روستاهای غیر تحت پوشش

مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی به منظور جلوگیری و ممنوعیت تبلیغات  :کارگروه مصوبه دومین جلسه 7بند 

عرضه و فروش مواد دخانی در سطح استان و شهر زنجان طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات همکاری و تعامل الزم با 

 م پزشکی به عمل آورنددانشگاه علو

در خصوص جلوگیری و ممنوعیت عرضه مواد دخانی آقای دکتر صائینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در این خصوص 

اظهارداشتند نامه ای از سوی مرکز بهداشت استان به دادستانی استان در زمینه جلوگیری از عرضه و تبلیغ مواد دخانی ارسال 

د احضار شده که به وی فقط یک مورمورد  114به دادگاه معرفی شده اند که از این  مورد 114که در این خصوص  ایم.کرده 

 د از مرکز بهداشت استان از شما شاکی بوده و رضایت آن را جلب نمایید.ابالغ کردن
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   محل برگزاری 
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 استانداری

اظ قانونی اشاره کرده و حمایت در ادامه دکتر صائینی به بحث دو میلیون تومانی جریمه ناشی از تبلیغ مواد دخانی از لح

 استانداری ودادگستری استان را در این خصوص خواسنار شدند.

تبیین و تشریح نامه وزارتی ) دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی ( در خصوص   :دستورکار سومین جلسه کارگروه 4بند 

 اییتشکیل کمیته استانی صیانت از حقوق  مردم در سالمت و امنیت غذ

 ذکورم در خصوص تشکیل کمیته ،خانم دکتر حسین زاده رئیس مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی

 2/2/86مورخ  112/2/863/141پیرو نامه شماره  ،سیاست های کلی 2طبق دستور مقام معظم رهبری در بند  تصریح کردند:

درمان و وزارت بهداشت،  31/2/89/د مورخ 165/113پیرو نامه شماره معاون محترم قضایی دادستان کل کشور و همچنین 

موزش پزشکی کمیته استانی صیانت از حقوق مردم در سالمت و امنیت غذایی ذیل کارگروه سالمت و امنیت غذایی با حضور آ

فتگو و ررات با گکمیته پیشگیری و رفع مشکالت اجرایی قوانین و مق اینرویکرد اصلی  یربط تشکیل گردد، کهذاعضای 

 اعضای این کمیته به شرح ذیل می باشد. .استن صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران آکه هدف می باشد مصاحبه 

 )رئیس دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان )رئیس کمیته 

 )کارشناس دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان )دبیر/هماهنگ کننده 

 ن حقوق عامه دادستان عمومی و انقالب مرکز استانمعاو 

 نماینده تام االختیار و مطلع به امور حقوقی از دستگاه های اجرایی و سازمان های عضو کارگروه تخصصی ساغ استان 

 معاون بهداشتی یا نماینده تام االختیار 

 معاون درمان یا نماینده تام االختیار 

  االختیارمعاون غذا و دارو یا نماینده تام 

 مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی 

 مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی 

 سایر افراد حقوقی بر حسب ضرورت به پیشنهاد اعضا و تشخیص رئیس کمیته 

 ضمن اناست غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه جلسه رئیس و استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون مرادی دکتر

 ختلفم هایحوزه در امروز تا گذشته از که اجرایی های دستگاه مسئولین و فرمانداران مدیران، پزشکی، علوم دانشگاه از تشکر

 به زنجان استان امروز: اظهارداشت داشتند اهتمام سال 31 باالی افراد در فشارخون ملی بسیج طرح جمله از جامعه سالمت

 جزء است قرارداده پوشش تحت را هدف گروه جمعیت از درصد 9/74 فشارخون، کنترل ملی طرح در که استانی عنوان

 یهکل از را جانبه همه و الزم همکاری افزایش که داریم انتظار: گفتند ادامه در یشان. ااست حوزه این در هااستان پیشروترین

 . باشیم داشته سالم جامعه و سالم انسان بتوانیم تا باشیم داشته راستا این در را استان اجرایی های دستگاه

 مغزی، های سکته از جلوگیری و مردم درمان های هزینه کاهش را طرح این اجرای از هدف استان ساغ کارگروه جلسه رئیس

 .کردند بیان میر و مرگ کاهش نهایت در و عروقی و قلبی
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 استانداری

 نشان دریافت و نورولوژی بخش در شده حاصل توفیق درخصوص استان و زنجان پزشکی علوم دانشگاه به تبریک عرض با وی

 تواندمی درمان و سالمت حوزه در استان مردم هایدغدغه که باشد این نویدبخش تواندمی توفیقات این: کرد تصریح دیاموند

 .کنندمی تالش خوبی به حوزه این در دانشگاه مدیریت و پیراپزشکان پزشکان، و عزیز همکاران که چرا باشد کمتر

جشنواره  نی: انداستقبال کرد و افزود یمحبت به صورت کشور نییجشنواره آ یاستاندار زنجان از برگزار یتیامن یاسسی معاون

 .است اناعتبار است یعنی میکنیدر استان برگزار م یما جشنواره مل یچراکه وقتی، است در سطح مل یاتفاق

 شودیم شنهادیپتوسط دانشگاه علوم پزشکی و خیرین حوزه سالمت محبت  نییجشنواره آ یادامه داد: درخصوص برگزار یو

با حضور دستگاه های اجرایی ذیربط و دانشگاه علوم پزشکی به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در جهت  یاستان تهیکه کم

ا استاندار زنجان ب یتیو امن یاسیس معاون. برگزار گرددر استانداری را برگزاری هر چه باشکوهتر و مطلوبتر این جشنواره د

 شتریاش را در کشور بجشنواره را هم به صورت نماد، نمونه نیا میبتوان دیاست با نیریاستان زنجان بهشت خ نکهیبرا دیتاک

 .میبرگزار کن یترو به نحو مطلوب میکن

ه دستگاههای ایجاد فرهنگ تحرک بدنی و ورزش های همگانی با همکاری کلیمعاون سیاسی و امنیتی استانداری خواستار 

وری زیتون در شهرستان طارم اظهار آاز فردر خصوص رفع مشکالت فاضالب ناشی  ایشان همچنیناجرایی ذیربط شدند. 

طارم توسط داشتند مسئولیت دریافت مجوز و راه اندازی سایت کارگاهی محل فرآوری زیتون در روستاهای شهرستان 

فرمانداری شهرستان طارم صورت گرفته و همکاری بین بخشی کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط را در این خصوص را خواستار 

شدند، در ادامه اظهار داشتند این موضوع در جلسه اقتصادی استانداری مطرح شده و هر یک از دستگاههای اجرایی دیدگاه 

دکتر مردای رئیس کارگروه ساغ استان در حوزه تامین آب بهداشتی و سالم در روستاها  ها و نظرات خود را ابراز نمایند.

بخصوص روستاهای غیر تحت پوشش، تشکیل کمیته ای با حضور رئیس شرکت آب و فاضالب روستایی استان و دانشگاه علوم 

ها با حضور دهیاران، بخشداران و پزشکی به منظور طراحی مدل اجرایی در اولین هفته در دفتر کاری خود و در شهرستان 

ادامه جلسه در خصوص پیشگیری از عرضه تبلیغ مواد  ایشان درروسای بهداشت و درمان در فرمانداران را خواستار شدند. 

باید به آگاهی بخشی و ارتقا، فرهنگ مردم در خصوص مضرات مواد دخانی بر سالمتی، مهم است و دخانی اظهار داشتند، 

و برخورد قضایی به عنوان آخرین و در معرفی فرد و متصدیان متخلف به دادگاه ر این حوزه رسیدگی شود صدور مجوزها د

  .ساز و کار در نظر گرفته شود

شهر در  هیو حاش افتهیکرد: در مناطق کمتر توسعه  حیتصر یی در پایان جلسهغذا تیسالمت و امن یکارگروه تخصص سیئر

لیه کداشته باشد و  تیفعال تواندیحوزه م نیمرکز بهداشت در ا عتایواصل شده و طب ییهااز نقاط شهر زنجان گزارش یبعض

سئله م دیبا، نقاط نیو سالمت، بهداشت و درمان در حوزه توجه به ا یاجتماع ،یفرهنگ یهادستگاه ژهیبه و ربطیذ یهادستگاه

مناطق مستقر هستند  نیدر ا یاقتصاد تیاز جامعه که به لحاظ موقع یتا بخشانجام دهند  یکنند و اقدامات عمل یشناس

 مند شوند.بهره ازاتیبه خدمات داشته باشند و از امت یدسترس
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 سالمت وامنیت غذایی استانتخصصی  جلسه کارگروه  سومیناعضای غایبین 

 غیر موجه موجه عضو مدعو عضو اصلی نام دستگاه غایب ردیف

       و شهرسازی استان اداره راه 1

       خانه مشارکت مردم استان 2

       دانشگاه فنی حرفه ای استان 3

       دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 4

       شورای اسالمی زنجان 5
 


