
صبح امروز ) چهارشنبه  در سالجاری تخصصی سالمت، ایمنی و  امنیت غذایی استان زنجان کارگروهسومین نشست 

 ( به ریاست آقای موسوی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان برگزار گردید. 11/5/96مورخ 

 موسوی آقای زنجان بحث و تبادل نظر صورت گرفت،در این جلسه در خصوص ساماندهی مرکز زنده فروشی طیور شهر 

در این خصوص تأکید نمودند که فرمانداری  و رئیس کارگروه معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان

اماندهی مرکز نسبت به س در اسرع وقت شهرستان زنجان با همکاری شهرداری زنجان و اداره کل دامپزشکی استان

  در این زمینه اتخاذ نمایند. را ام نموده و تصمیمات الزممذکور اقد

در ادامه جلسه آقای بیات فرماندار شهرستان زنجان اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی فاضالب جنوب شهر 

ی زنجان مطالبی را ارائه نمودند . ایشان بیان نمودند اقدامات خوبی توسط شهرداری زنجان جهت ساماندهی کانال ها

 فاضالب شهر زنجان انجام شده است . 

اهم اقدامات انجام گرفته در  ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر کارگروهآقای دکتر بیگلری در ادامه جلسه 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تیرماه و مرداد ماه سالجاری را به شرح ذیل عنوان نمودند:

 در تاریخ های در استان زنجان ،برای اولین بار در این سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجالس معاونین بهداشت

توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید که این اجالس فرصت خوبی جهت ارائه فعالیت های تیر ماه  18و  17

 نمود.  فراهمصورت گرفته در حوزه بهداشت در استان زنجان 

اشاره نموده و از استانداری و فرمانداری   30/4/96در استان زنجان در تاریخ  انتخابات نظام پزشکی برگزاریایشان به 

   ها بویژه فرمانداری شهرستان زنجان بخاطر همکاری در برگزاری این انتخابات تقدیر و تشکر نمودند. 

بیان نمودند که این خیریه شهر گرماب شهرستان خدابنده  در خیریه نورآوراناستقرارآقای دکتر بیگلری با اشاره به 

ور ماه تا شهری کشور توسط بهترین متخصصین چشم پزشکی و دندانپزشکی را خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی

در شهر گرماب  6/5/96تاریخ  در شخصا وزیر محترم بهداشت ایشان افزودند سالجاری به مردم ارائه خواهد نمود. 

 چشم را انجام دادند.و اعمال جراحی  حضور یافته

تختخوابی  235بیمارستان  ، 10/5/96ایشان افزودند در طی سفر مجدد وزیر محترم بهداشت به استان زنجان در تاریخ 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قره بالغ و مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره  افتتاح گردیده و الغدیر ابهر

مرکز خدمات جامع سالمت  7خانه بهداشت،  51)شامل  در حوزه بهداشت پروژه 109عنوان نمادی از  هشهر زنجان ب 17

پایگاه سالمت( توسط  9مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و  8پانسیون پزشک،  33شهری، یک آموزشگاه بهورزی، 

 وزیر محترم بهداشت رونمایی گردید. 

حداث اکه توسط بنیاد خیریه قلم چی  این دانشگاهضمن اشاره به افتتاح کتابخانه  رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پروژه  واورژانس های برخی از بیمارستانها  ،بیان نمودند که کلینیک ویژه شفیعیه ، کلینیک ویژه خرمدره  شده است

 به اتمام رسیده که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید. های دیگری نیز 



 را از مهم ترین اهداف دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی درمانی رتقاء کمیت و کیفیت خدمات و همچنینشان اای 

 دولت تدبیر و امید عنوان و بیان نمودند که با افتتاح این پروژه ها بخش زیادی از این اهداف محقق گردیده است.

هنر مدیران در این  با توجه به محدود بودن منابع مالی، بیان نمودند کهدر ادامه جلسه آقای موسوی رئیس کارگروه 

 از بخش های خصوصی جهت پیشبرد برنامه ها استفاده کنند. از جمله است که از تمام  امکانات موجود

خص مشزمانبندی تاکید نمودند جهت رفع مشکالت موجود بایستی اجرای فعالیت ها بایستی بر اساس  آقای موسوی

 تعیین گردد. برنامه هایف هر یک از دستگاهها در اجرای صورت گرفته و وظا

تاکید نموده و ضمن و رفع مشکل ورود فاضالب شهر زنجان به زنجانرود د ساماندهی حاشیه زنجانرودر ادامه بر ایشان 

ر ببه منطقه گردشگری  تبدیل آنامکان و  حاشیه زنجانروداز جمله اشاره به ظرفیت های طبیعی موجود در شهر زنجان 

 استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه تاکید نمودند.

یری گرفته و پیگایشان افزودند بایستی کارها با زمانبندی و تعیین وظایف و مسئولیت های هریک از دستگاهها انجام 

 های الزم تا حصول نتیجه انجام گیرد.

در ادامه با اشاره به اقدامات بسیار بزرگ و تاثیر گذار انجام گرفته در حوزه  استانرئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

آقای دکتر بیگلری  و هاشمی وزیر محترم بهداشتقاضی زاده  دکتر آقایاز   ،بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید

 .  تقدیر و تشکر نمودندسالمت همه فعاالن عرصه و  زنجانرئیس دانشگاه علوم پزشکی 

آقای موسوی با اشاره به فعالیت های ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی زنجان و همچنین خدمات مرحوم توفیقی اولین 

ایشان تاکید نمودند  شهردار زنجان ، بیان کردند که نسلهای بعد خدمات ارزشمند مدیران را فراموش نخواهند کرد

 کنار گذاشته شوند.مدیرانی که پاسخگو نبوده و ناتوان هستند بایستی 

بیان نمودند که همان طور که شورای رئیس کارگروه با اشاره به اهمیت و نقش کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 

ین در تام نیزتامین استان و دستگاههای امنیتی تامین امنیت مردم را بر عهده دارند، کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

     ش مهمی را ایفا می کند. امنیت غذایی و سالمت مردم نق


