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 1396نشست کارگروه تخصصی سالمت، ایمنی و امنیت غذایی استان زنجان در سال  چهارمینصورتجلسه 

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 4 آقای موسوی 1/7/96 4810/19

به  3/7/96مورخه  دوشنبهروز  30/10ساعت  استان زنجان سالمت و امنیت غذاییکارگروه تخصصی نشست  چهارمین

در محل  با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید ، یاستاندار و اجتماعی امنیتی ،ریاست آقای موسوی معاون محترم سیاسی 

ی دکتر صائینی معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم آقا در ابتداآغاز گردید.  سالن اجتماعات پیامبر اعظم )ص(استانداری

دستور کار جلسه را به شرح  ،ضمن عرض سالم و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کارگروه ،پزشکی و رئیس دبیرخانه کارگروه

 :عنوان نمودند ذیل 

 دستور کار جلسه:

 پیگیری مصوبات جلسه گذشته  -1

 

 سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداله الحسین )ع(تبیین اقدامات سالمت محور در مراسم عزاداری  -2

 توسط:

 دقیقه( 6) مدیر محترم بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 

 

مصوبات دومین  6و  5تبیین اقدامات صورت گرفته در راستای احداث سرویس های بهداشتی در مدارس استان بر اساس بندهای -3

 جلسه کارگروه در سالجاری.

 توسط:

  دقیقه( 6محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان )مدیر کل 

 

مصوبات چهاردهمین  7تبیین برنامه راهبری ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جهت آمادگی در برابر وقوع ریزگردها )بر اساس بند -4

  جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور(

 توسط:      

 دقیقه( 6استان زنجان ) مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست 

 دقیقه( 6زنجان ) مدیر محترم بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 

 

 تبیین گزارش وضعیت اجرای برنامه ایراپن در استان زنجان.  -5

 توسط:

 معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
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شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 برگزاری محل

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 4 آقای موسوی 1/7/96 4810/19

 جلسه گذشتهپیگیری مصوبات اولین دستور کار جلسه : 

 به شرح ذیل بیان نمودندمصوبات جلسه گذشته را آقای دکتر صائینی 

کشتارگاههای دام و طیور استان را ادامه داده و نواقص مقرر گردید مرکز بهداشت استان، بازدید از مصوبه اول جلسه گذشته : 

 موجود را به اداره کل دامپزشکی استان جهت انجام پیگیری های الزم ارسال نماید.

 ایشان بیان کردند که این مصوبه اجرا شده است.

دامپزشکی استان،  مقرر گردید بازدید مشترکی توسط فرمانداری شهرستان زنجان، اداره کلمصوبه دوم جلسه گذشته : 

شهرداری زنجان و مرکز بهداشت استان از مرکز زنده فروشی طیور زنجان انجام گرفته و در خصوص تعطیلی یا ادامه فعالیت 

 مرکز مذکور تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

گاههای ذیربط از با حضور دست 27/5/96عنوان نمودند که در تاریخ  آقای شفیعی نماینده محترم فرمانداری شهرستان زنجان 

و مرکز محل فروش طیور زنده شهر زنجان بازدید بعمل آمد و متعاقب بازدید جلسه ای جهت تعیین تکلیف موضوع تشکیل 

  مذکور با همکاری دستگاههای ذیربط تعطیل گردید.

شهرستان زنجان با مقرر گردید موضوع ساماندهی فاضالب جنوب شهر زنجان توسط فرمانداری مصوبه سوم جلسه گذشته : 

 تعیین وظایف دستگاهها و با زمانبندی مشخص پیگیری گردد.

 رئیس دبیرخانه کارگروه عنوان نمودند که این مصوبه اجرا شده است.

، تجمیع و کمیته ای تحت در سطح استان مقررگردید کلیه کمیته های مربوط به آب و فاضالبمصوبه چهارم جلسه گذشته : 

اضالب ، وظایف مربوط به کلیه کمیته های موجود را پیگیری نماید و جلسات آن نیز به صورت ماهیانه عنوان سالمت آب و ف

 در محل دبیرخانه کمیته که در مرکز بهداشت استان مستقر  می باشد،  برگزار گردد.

سوی معاون محترم آقای دکتر صائینی بیان کردند که کمیته مذکور تشکیل گردیده است که اولین جلسه با حضور آقای مو

 سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و ریاست کارگروه برگزار گردید.

در ادامه جلسه آقای علیزاده و آقای امیدی نمایندگان محترم اداره کل اطالعات استان زنجان ضمن اشاره به موضوع 

ینه و اقدامات الزم جهت مقابله با بیوتروریسم ، به تبیین جنبه های مختلف این موضوع ، تهدیدات موجود در این زم

 بیوتروریسم بویژه در ایام محرم و مراسم سوگواری حضرت اباعبداله الحسین)ع( پرداختند.
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شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 استانداریسالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص(  4 آقای موسوی 1/7/96 4810/19

 

 تبیین اقدامات سالمت محور در مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداله الحسین )ع( دومین دستور کار جلسه :

م بهداشت محیط مرکز بهداشت استان بیان نمودند که جلسات متعددی در این خصوص با حضور آقای مهندس ناصحی مدیر محتر

دستگاههای ذیربط و روسای هیئت امناء حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان  برگزار گردیده و تصمیمات الزم در خصوص تامین سالمت 

. ایشان در ادامه ضمن بیان مصوبات جلسات برگزار شده در این زمینه مردم بویژه در زمینه نظارت بر توزیع نذورات اتخاذ گردیده است 

 از نیروی انتظامی خواستند تا از ورود و ذبح دامهای سنگین در دسته عزاداری ممانعت نمایند. 

ی که توسط آقای مهندس مصوبات بر اجرایآقای موسوی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و ریاست کارگروه  ،در ادامه

ناصحی بیان گردید  بویژه بر ممانعت از ورود دامهای سنگین به دسته عزاداری تاکید نمودند. ایشان عنوان نمودند جهت رعایت مسائل 

 بهداشتی و حفظ سالمت مردم  بایستی در زمینه ذبح نیابتی فرهنگ سازی الزم صورت گیرد. 
   

 5دامات صورت گرفته در راستای احداث سرویس های بهداشتی در مدارس استان بر اساس بندهای تبیین اقسومین دستور کار جلسه : 

 مصوبات دومین جلسه کارگروه در سالجاری. 6و 

بر پیگیری احداث سرویس های بهداشتی در  این موضوع آقای موسوی رئیس کارگروه در این خصوص ضمن تبیین اهمیت

ایشان ان نمودند در صورت لزوم می توان از ظرفیت خیرین در این زمینه استفاده کرد . کلیه مدارس فاقد سرویس تاکید و بی

بیان نمودند با توجه به اینکه مقرر گردیده آماری در این زمینه توسط اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ارائه گردد 

 بهتر است این موضوع  پس از ارائه آمار مطرح شود. 

 7تبیین برنامه راهبری ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جهت آمادگی در برابر وقوع ریزگردها )بر اساس بند چهارمین دستور کار جلسه : 

  مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور(

آقای دکتر موسوی مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان ضمن ارائه نقشه کانون های تولید گرد و خاک در منطقه بیان نمودند که 

کشور ما در معرض چهار کانون خارجی گرد و خاک  قرار دارد و استان زنجان در معرض کانون هایی که در کشور عراق و سوریه قرار 

، کاهش پوشش گیاهی و خشک من ارائه اطالعات مربوط به وضعیت ریزگردها در کشور در سالهای گذشتهایشان ضدارند، می باشد. 

بیان نمودند که در شدن تاالبها را از علل بوجود آمدن ریزگردها عنوان نمودند. ایشان در ادامه ضمن اشاره به شاخص های کیفیت هوا 

در شهر زنجان و یک ایستگاه در شهر ابهر که این ایستگاهها پارامترهای مختلف استان زنجان سه ایستگاه وجود دارد که دو ایستگاه 

آقای موسوی در ادامه وضعیت ذرات معلق در هوای شهر زنجان در سالهای گذشته را عنوان و  موجود در هوا را اندازه گیری می کنند.

ایشان  ات معلق در شهر زنجان مربوط به فصل بهار می باشدبیان نمودند در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بیشترین ذر

 .افزایش و تجهیز ایستگاهها را مستلزم تامین اعتبارات مورد نیاز عنوان نمودند 

بیان نمودندکه مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور 7در ادامه آقای دکتر صائینی ضمن اشاره به بند  

اههای موجود جوابگوی شهر زنجان نمی باشد . ایشان همچنین بر ارسال اطالعات به مرکز بهداشت استان توسط اداره کل تعداد ایستگ

  تاکید نمودند.  استان حفاظت محیط زیست
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شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداریسالن  4 آقای موسوی 1/7/96 4810/19

 

       آلودگی هوا را یکی از علل بروز بیماریهای ،در ادامه این موضوع آقای مهندس ناصحی  مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان

سنجش انجام  ،زهاغیر واگیر عنوان و بیان نمودند اطالعات مربوط به سنجش کیفیت هوای شهر زنجان ناقص می باشد و در برخی از رو

ایشان یکی از مشکالت موجود را عدم وجود مانیتورینگ  وضعیت هوا  در سطح شهر  زنجان عنوان و بیان کردند با نصب  نشده است.

مردم از وضعیت هوا اطالع یافته و تصمیمات الزم را برای سالمتی خود  ،مانیتورینگ در نقاط مختلف بویژه مناطق شلوغ و پرتردد شهر

 .خواهند نمود اتخاذ

آقای سلطانی مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر بیگلری به عنوان سرپرست  ،در ادامه جلسه

بیان نمودند که گزارشاتی از مشکالت موجود در سطح استان به دفتر امور اجتماعی استانداری رسیده که بررسی ها  انستیتوپاستور ایران

مات الزم صورت گرفته است  ولی الزم است دبیرخانه کارگروه نیز این موارد را پیگیری نماید . ایشان گزارشات مذکور را به شرح و اقدا

 ذیل عنوان نمودند:

 .انتشار بوی نامطبوع در حاشیه شهر زنجان -1

 آبیاری مزارع سبزی و صیفی جات با فاضالب بویژه در منطقه کوشکن. -2

 آشامیدنی در برخی از روستاهای شهرستان ماهنشان.عدم کلر زنی مستمر آب  -3

 . و صفر محرمماههای در توزیع مواد غذایی در ایام  استانداردغیر استفاده از ظروف یکبار مصرف -4

آقای موسوی از امور اجتماعی استانداری و دبیرخانه کارگروه خواستند تا جلسات بعدی طوری برنامه ریزی شود تا زمان  ،در ادامه جلسه

اذان جلسه به اتمام برسد. ایشان انتصاب آقای دکتر بیگلری به عنوان سرپرست انستیتوپاستور ایران را تبریک گفته و برای ایشان 

 آرزوی موفقیت نمودند.

این ایشان  مجددا بر مصوبات  جلسات برگزار شده در خصوص  دسته عزاداری حسینیه اعظم و زینبیه اعظم تاکید نموده و بیان نمودند 

 موارد در مصوبات کارگروه نیز قرار گیرد.

رئیس کارگروه از مدیر کل آموزش و پرورش استان خواستند که در زمینه اسکان میهمانان شرکت کننده در دسته های عزاداری  

 باشند. تمهیدات الزم اندیشیده شود و مدارس شهر زنجان بویژه در مناطق مرکزی شهر آمادگی الزم را در این زمینه داشته

ایشان بر نصب مانیتورینگ وضعیت آلودگی هوا در شهر زنجان تاکید نموده و ضمن اشاره به نقش این موضوع در ایجاد امنیت روانی و  

 اجتماعی در جامعه، از اداره کل محیط زیست استان خواستند که اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.

ترم مردم مشکل مطرح شده در خصوص بیمارستان شهید بهشتی زنجان توسط آقای دکتر احمدی نماینده مح ،در ادامهآقای موسوی 

را بیان نمودند که آقای دکتر جمشیدی معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در این زمینه زنجان در شورای اسالمی 

 توضیحاتی را ارائه نمودند.

ه به خدمات ارزشمند انجام گرفته توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار امیدواری نمودند ریاست محترم کارگروه با اشار

این مشکالت نیز با تدابیر الزم برطرف گردد. ایشان در پایان جلسه از حضور و مشارکت اعضای محترم کارگروه در جلسه تقدیر و تشکر 

 ه پایان رسید.نموده و جلسه با صلوات بر محمد)ص( و آل محمد ب
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شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 4 آقای موسوی 1/7/96 4810/19

   مصوبات جلسه:

 ناظر یا ناظرین متولی اجرا زمان اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف

1 

انتظامی باا همکااری اداره  مقرر گردید نیروی

کل دامپزشکی استان و هیئت امنای حساینیه 

اعظم و زینبیه اعظم از ورود و ذباح دام هاای 

  سنگین در دسته عزاداری جلوگیری نماید.

در زمان برگزاری 

 دسته عزاداری

نیروی انتظامی استان با 

همکاری اداره کل دامپزشکی 

استان و هیئت امنای حسینیه 

 زینبیه اعظم زنجاناعظم و 

دبیرخانه 

 کارگروه

2 

صادا و سایمای مرکاز زنجاان در مقرر گردید 

زمینه رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع 

نذورات و مواد غذایی و همچنین در زمینه ذبح 

 نیابتی و ... اطالع رسانی نماید.

 در اسرع وقت

صدا و سیمای مرکز زنجان با 

همکاری مرکز بهداشت استان ، 

اداره کل دامپزشکی استان، 

ت امناء حسینیه اعظم و ئهی

 زینبیه اعظم زنجان

دبیرخانه 

 کارگروه

3 

مقرر گردید هیئات امناای حساینیه اعظام و 

زینبیه اعظم زنجان افارادی را کاه در مسایر 

دسته عزاداری اقدام به تهیه و توزیع ناذورات 

می کنند به مرکز بهداشت شهرساتان زنجاان 

جهت ثبت ، ساماندهی و شناسنامه دار کاردن 

 این افراد، معرفی نمایند. 

 در اسرع وقت
ت امناء حسینیه اعظم و ئهی

 زینبیه اعظم زنجان

دبیرخانه 

 کارگروه

4 

شااهرداری زنجااان نساابت بااه مقاارر گردیااد 

شستشو و گندزدایی معابر، قبل و بعد از مراسم 

 دسته عزاداری اقدام نماید.

در زمان برگزاری 

دسته های 

 عزاداری

 شهرداری زنجان
دبیرخانه 

 کارگروه

5 

محل اداره کل دامپزشکی استان بر مقررگردید 

دامهای نذری ، محل ذبح دامها و نگهداری 

 توزیع گوشت آنها  نظارت نماید.

 

 اداره کل دامپزشکی استان در اسرع وقت
دبیرخانه 

 کارگروه
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 ناظر یا ناظرین متولی اجرا زمان اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف

6 

مقرر گردید معاونات درماان دانشاگاه علاوم 

پزشکی زنجان نسابت باه راه انادازی مراکاز 

درمانی سیار در محل های نزدیاک باه محال 

برگزاری دسته های عزاداری حسینیه اعظام و 

  زینبیه اعظم زنجان اقدام نماید.

در زمان برگزاری 

 دسته عزاداری

معاونت درمان دانشگاه علوم 

 پزشکی زنجان

دبیرخانه 

 کارگروه

7 

مقرر گردید معاونت بهداشت دانشاگاه علاوم 

ئاات امنااای پزشااکی زنجااان بااا همکاااری هی

حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان بار نحاوه 

عرضه نذورات و مواد غذایی  در مسایر دساته 

 عزاداری  نظارت نماید.

در زمان برگزاری 

 دسته عزاداری

معاونت بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان با همکاری 

ت امناء حسینیه اعظم و ئهی

 زینبیه اعظم زنجان

دبیرخانه 

 کارگروه

8 

برناماه راهباری ایساتگاه سانجش مقرر گردیاد 

آلاودگی هاوا در جهات آماادگی در برابار وقاوع 

مصاوبات چهااردهمین  7ریزگردها )بر اساس بند 

 جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور(

 توسط اداره کل حفاظات محایط زیسات اساتان

 پیگیری و اجرا گردد.

 در طول سال
اداره کل حفاظت محیط زیست 

 استان

دبیرخانه 

 کارگروه

9 

اداره کل حفاظت محایط زیسات مقرر گردید 

استان، نصب مانیتورینگ وضعیت هوا در شاهر 

 زنجان را پیگیری نماید.

 در طول سال
اداره کل حفاظت محیط زیست 

 استان

دبیرخانه 

 کارگروه

 

 

جلسهن غایبی  غیرموجه  موجه  

جهاد کشاورزی استان زنجان سازمان ریاست محترم   * 

 *  مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز زنجان

 *  مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان

 *  نماینده محترم انجمن های خیریه استان زنجان
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