
 روز سه شنبه مورخکارگروه  تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان زنجان  نشستدومین 

در استانداری به ریاست آقای موسوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری  30/3/96

ت گرفته در زمینه بیماریهای خاص توسط آقای اقدامات صور. در این جلسه  زنجان برگزار گردید

تبیین گردید سپس آقای مهندس  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجاندکتر جمشیدی 

سند چهارمین برنامه معصومی مدیر بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان زنجان به تبیین 

و همچنین گزارش آخرین وضعیت بیماری وبا در کشور استراتژیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی 

تگاهها و ارگانهای ذیربط در زمینه کنترل بیماری وبا پرداختند. و استان در سال گذشته و وظایف دس

مدیر بهداشت ظایف کمیته ایمنی آب استان زنجان توسط آقای مهندس ناصحی ودر ادامه جلسه 

وضعیت سالمت آب شرب مناطق شهری و روستایی استان  و محیط مرکز بهداشت استان زنجان 

، نیترات و ... ( ،  اقدامات انجام گرفته و برنامه های پیش  زنجان ) وضعیت کلر باقیمانده ، میکروبی

مدیرعامل شرکت توسط آقای مهندس جزء قاسمی  1396ده جهت بهبود شاخصها در سال بینی ش

و آقای مهندس طاهری معاون محترم بهره برداری شرکت آبفار آب و فاضالب شهری استان زنجان 

موسوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و در ادامه جلسه آقای استان ارائه گردید 

رسالت اصلی کارگروه رفع مشکالت و نارسایی های موجود  ضمن بیان این مطلب کهرئیس کارگروه 

خواستار پیگیری اعضای کارگروه در راستای  ، می باشددر حوزه سالمت و امنیت غذایی استان 

قبال مصوبات و مشکالت مطرح شده گردیدند. ایشان وظایف ذاتی دستگاه ها و پاسخ گویی آنها در 

خواستار تشدید بازرسی ها و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و همچنین 

 همچنین نظارت بر کشتارگاههای دام و طیور توسط مرکز بهداشت استان استانداری گردیدند.

فاضالب شهری در باغ های جنوب شهر زنجان ریاست محترم کارگروه ضمن بیان مشکل رهاسازی 

، خواستار انجام بررسی های الزم و ارائه برنامه زمان بندی شده جهت رفع این مشکل و گزارش 

اقدامات در جلسه آتی کارگروه گردیدند. همچنین ایشان از مدیر کل امور اجتماعی استانداری 

 کلیه بخشداران گزارش گردد. خواستند که در جلسه بخشداران وضعیت آب روستاها توسط
 

 

 
 


