
 

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 استانداری )ص(سالن اجتماعات پیامبر اعظم 2 آقای موسوی 28/03/96 2111/19

صبح در محل سالن  10رأس ساعت  30/3/96تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان زنجان در مورخه  کارگروه دومین جلسه 

اتی با تالوت آی یمحترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اری و به ریاست آقای موسوی معاوناستاند )ص(اجتماعات پیامبر اعظم

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس دبیرخانه  محترم تر صائینی معاونقای دکآ ی جلسهچند از کالم اله مجید آغاز گردید. در ابتدا

 دستور کار جلسه را به شرح ذیل بیان نمودند: کارگروه

 دستور كار جلسه: 

 پیگیری مصوبات جلسه گذشته. -1

 

 تبیین اقدامات صورت گرفته در زمینه بیماریهای خاص . -2

 توسط:

 دقیقه( 6)معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 

  تبیین سند چهارمین برنامه استراتژیک ملی كنترل عفونت اچ آی وی -3

 توسط :

 (6مدیر محترم بیماریهای واگیر مركز بهداشت استان زنجان  )دقیقه 

 

 تبیین وظایف كمیته ایمنی آب استان زنجان.-4

 توسط :

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

 

تبیین وضعیت سالمت آب شرب مناطق شهری و روستایی استان زنجان ) وضعیت کلر باقیمانده ، میکروبی ، نیترات و ... ( ،  اقدامات انجام -5

 .1396گرفته و برنامه های پیش بینی شده جهت بهبود شاخصها در سال 

 توسط:

 ( 6مدیرعامل محترم شركت آب و فاضالب شهری استان زنجان )دقیقه 

 دقیقه( 6امل محترم شركت آب و فاضالب روستایی استان زنجان )مدیرع 

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

گزارش وضعیت بیماری وبا در كشور و استان در سال گذشته و تبیین وظایف دستگاهها و ارگانهای ذیربط در زمینه كنترل -6

 بیماری وبا .

 توسط :

  (6مدیر محترم بیماریهای واگیر مركز بهداشت استان  )دقیقه 
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 اولین دستوركار جلسه

 پیگیری مصوبات جلسه گذشته-

 به یبلق مصوبات پیگیری باشد می زیاد کار دستور تعداد و محدود جلسه وقت اینکه به توجه باآقای دکتر صائینی عنوان نمودند 

 .گردد می موکول آینده جلسه

 دومین دستور كار جلسه

 تبیین اقدامات صورت گرفته در زمینه بیماریهای خاص  –

درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان ضمن تعریف بیماریهای  محترم مشیدی معاونجآقای دکتر 

بیان نمودند. ایشان  MSمی ، هموفیلی و ساز جمله بیماران دیالیزی، تاال و این بیماریها خصوصخاص، سیاست های دانشگاه را در 

مراکز ارائه کننده خدمات ، از راه اندازی معرفی و  یها در سطح استانارهایی در خصوص تعداد بیماران مبتال به این بیمارآمضمن ارائه 

خبردادند و خواستار توجه بیشتر مراکز حمایتی به این بیماران  بخش پیوند کلیه در دانشگاه و انجام هفتمین عمل پیوند در این مرکز

 گردیدند . 

 جلسه كار دستور سومین

 استراتژیک ملی كنترل عفونت اچ آی وی  مهتبیین سند چهارمین برنا –

معاونت بهداشت دانشگاه عنوان نمودند که سند چهارمین برنامه استراتژیک ملی  بیماریهای واگیر گروه مدیرمعصومی مهندس آقای 

امنیت  مین جلسه شورای عالی سالمت ودهو در چهار تدوین وزارتخانه در سطح کشور و سازمان 23با همکاری  HIVکنترل عفونت 

این مصوبات اشاره  9تشکیل گردید به تصویب رسید که بند  رئیس جمهور محترم ریاست به 3/12/94مورخه  غذایی کشور که در

از مرگ های  %20و نیز کاهش  HIVبه این سند دارد که در راستای سیاست های کلی سالمت و با هدف کاهش موارد ابتال به 

 .توسط وزیر محترم بهداشت به ریاست دانشگاه ابالغ گردیده است 8/2/95تدوین و در مورخه  98تا سال  ، ب به این بیماریصمنت

بیش از نمودند که اشاره به شناسایی سازمان بهداشت جهانی بیان  909090ایشان مبنای تدوین این برنامه را دستیابی به اهداف 

این افراد در حدی که از انتقال  %90 بار ویروسی در ه و کاهشاز موارد شناسایی شد %90تحت درمان قرار گرفتن  ، مبتالیان 90%

 بیماران گردد.افزایش طول عمر  موجب این بیماری به افراد دیگر جلوگیری و همچنین

ساختار سازمانی برنامه و اعضای گروه استانی نظارت بر  ، استراتژی های تعیین شده ، با تشریح اهداف نهایی برنامه سپس ایشان

 و نیز وظایف این کمیته به تبیین این سند پرداختند . رنامه اجرای ب

 انتظارات از دستگاهها را به شرح ذیل عنوان نمودند: ، ی برنامهجهت تسریع در روند اجرا ی مهندس معصومی بیان نمودند کهآقا

  حضور منظم و به موقع در جلسات -

 تشکیل هسته های درون بخشی در ادارات  -
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 و مدیران کل  روساحمایت از اجرای برنامه توسط  -

 در راستای تحقق اهداف تعیین شده پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه  -

  پایش و ارزیابی برنامه حضور فعال نمایندگان معرفی شده در جلسات کمیته  -

 برنامه.مشارکت دستگاهها در تهیه برش استانی   -

  .ارائه نمودندرا این بیماری در سطح کشور و استان  وضعیتآخرین  در ادامه ایشان 

موارد شناسایی نشده و از بیماری  %70موارد مثبت کشف شده و  %30در حال حاضر  بیان نمودند جلسه آقای دکتر صائینی در ادامه

ر بر سختی بیماریابی دمهم دانسته و با توجه به محرمانه بودن اطالعات خصوصی افراد  ررا بسیا مسالهاین  خود اطالع ندارند.ایشان

HIV که در  می باشد موارد مثبت ه شناساییژهمان راهکارهای وی دبرنامه های ارائه شده در سن تأکید نمودند . ایشان ادامه دادند

 کنار آنها وظایف دستگاهها نیز بیان شده است . 

الگوی انتقال بیماری در خبر داده و عنوان نمودند  بیماران آزمایش و درمان ، آقای دکتر صائینی از رایگان بودن سیستم مشاوره

 از طریق اعتیاد تزریقی ( به موج سوم ) ابتال از طریق آمیزش ال) ابت بیماری موج دوماز  در حال عبور کشور در حال تغییر بوده و 

 نمودند .  عنوان ای کاهش آسیبهرا از راه نتأسیس مراکز متادون درمانی و توزیع سرنگ رایگاهستیم . ایشان جنسی ( 

ا کوه یخی ربا بیان این مطلب که این نوع بیماریها  گروهو دبیر کار دانشگاه علوم پزشکی محترم در ادامه آقای دکتر بیگلری ریاست

ولویت از ا را فرهنگ سازی و شکستن تابوی صحبت درباره بیماری ایدز. ایشان  می نامند که قسمت اعظم آن شناسایی نشده است

گانهای همکاری ار، خانمها  ءار ابتالبیماری و نیز باال رفتن آم الگوی انتقالتغییر  ضمن اشاره به وهای مبارزه با این بیماری دانسته 

 دانستند . جامعه را در کنترل این بیماری مهم سازی آگاه و ذیربط و آموزش

 جلسه كار دستور مینچهار

 تبیین وظایف كمیته ایمنی آب استان زنجان  –

حفظ و تأمین ایمنی آب استان با بیان نقش و اهمیت مرکز بهداشت گروه بهداشت محیط محترم مدیر  فر آقای مهندس ناصحی

آشامیدنی در سالمت جامعه به چالش زا بودن بحث سالمت آب تأکید نمودند . ایشان در خصوص سند راهبرد بهبود کیفیت آب که 

آقای  ین نمودند .یمشارکت های بین بخشی در این زمینه تأکید دارد ، اهداف برنامه را تشریح و وظایف دستگاههای ذیربط را تب رب

 میته تاکید وک لزوم فعال سازی بیشتر بر، یمنی آب ابا توجه به نقش تأثیر گذار نمایندگان استانداری در کمیته  فر ناصحیمهندس 

 ریاست مرکز بهداشت استان گردیدند که دبیرخانه آن مستقر در شرکت آب و فاضالب شهری باشد . هخواستار تشکیل کمیته ای ب

ود وجبا عنوان مدیریت کیفیت آب  یکارگروه،زنجان عنوان نمودند که در فرمانداری محترم شهرستان فرماندار آقای بیات در ادامه 

 خواستاردر این زمینه، فعالیت می نماید . ایشان جهت جلوگیری از تداخل وظایف  ، که به صورت موازی با کمیته ایمنی آب دارد

 گردیدند . کمیته ادغام این دو 
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ی باشد و با کشور م امنیت غذایی و ابالغیه شورای عالی سالمت ، اینکه تشکیل کمیته ایمنی آب اعالمآقای دکتر صائینی با  سپس

پیشنهاد نمودند که کمیته ای تشکیل و تفاوت ها و تطابق ها بررسی و در جلسه آتی  ، وزارت بهداشت حاکمیتیعنایت به نفش 

 کارگروه نتیجه اعالم گردد.

 جلسه كار دستور پنجمین

تبیین وضعیت سالمت آب شرب مناطق شهری و روستایی استان زنجان ) وضعیت كلر باقیمانده ، میکروبی ، نیترات  -

 96اقدامات انجام گرفته و برنامه های پیش بینی شده جهت بهبود شاخصها در سال و ...( ، 

وضعیت آب آشامیدنی در شهرهای مختلف  با ارائه آمارهایی ی استاندر ابتدا آقای مهندس جزء قاسمی مدیر عامل محترم شرکت آبفا

مشکل  بیانمطلوب عنوان کرده و به ،  TDSان نیترات و استان را از لحاظ میزان کلر باقیمانده ، وضعیت میکروبیولوژیکی آب ، میز

 شهر نیک پی از لحاظ عدم استقبال مردم از شبکه آبرسانی پرداختند. ایشان در ادامه خواستار توجه به طرح  آبرسانی بلند مدت شهر

تاثیرات سوء آن بر ایمنی آب سموم و  نیز کنترل میزان استفاده از کود و از طریق شرکت آب منطقه ای و سد مشمپا وزنجان 

 گردیدند.

 با ارائه آمارهایی به بررسی وضعیت منابع تامین آب ، استان سپس آقای مهندس طاهری معاون محترم بهره برداری شرکت آبفار

 16شده ، میزان کلر باقیمانده و وضعیت میکروبی آب روستاها پرداختند و نیز اعالم نمودند که در  شبکه توزیع ، میزان کلر مصرف

 روستا از روستاهایی که مشکل نیترات باال داشتند از دستگاه تصفیه اسمز معکوس استفاده شده است.

ایی که به آب آشامیدنی دسترسی درصد خانوارهشامل  95شاخصهای بهداشت محیط در سال صحی فر درادامه آقای مهندس نا

دارند ، درصد خانوارهایی که به شبکه لوله کشی عمومی دسترسی دارند ، درصد نمونه هایی که از لحاظ باکتریولوژیکی مطلوب 

 را بیان نمودند.شناخته شده اند و درصد مطلوب نتایج کلرسنجی شهری و روستایی 

وزارت نیرو  ،وبا عنوان نمودند که طبق قانون  بیماری گرما و باال رفتن احتمال شیوعبا اشاره به فرارسیدن فصل  آقای دکتر صائینی

موظف به تأمین آب آشامیدنی سالم میباشد حتی در مناطقی که فاقد شبکه لوله کشی هستند یا اینکه شبکه آبرسانی تحت پوشش 

طریق این شرکت در اختیار مردم قرار گیرد و همچنین شده بهداشتی از شرکت آب وفاضالب روستایی نمی باشد باید آب بسته بندی 

بررسی های انجام شده بیشترین موارد بیماریها و  بیماریهای روده ای و وبا آب است و طبق با توجه به اینکه مهمترین عامل انتقال

 اطقمن اینستار شناسایی در روستاهایی رخ میدهد که سالمت آب آشامیدنی تأمین نگردیده است ، ایشان خوا طغیان های اسهالی

 وضعیت آب آشامیدنی بهداشتی آنها توسط شرکت آب و فاضالب روستایی گردیدند.پیگیری  و
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 جلسه كار دستور ششمین

وظایف دستگاهها و ارگانهای ذیربط در زمینه  گزارش وضعیت بیماری وبا در كشور و استان در سال گذشته و تبیین -

 كنترل بیماری وبا

استان ضمن تشریح وضعیت بیماری وبا در کشور و استان ، به الگوی  مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشتآقای معصومی 

 ایشان با اشاره به اینکه بیماری وبا بومی کشورهای .انتقال بیماری اشاره و آب و مواد غذایی را از راه های اصلی انتقال بیماری برشمرد

وال از این کشورها به ایران اتفاق می افتد به بیان تاریخچه افغانستان و عراق می باشد و ورود بیماری نیز معم منطقه بویژه پاکستان ،

شاهد بروز اپیدمی در کشور سال  6تا  5عنوان نمودند که هر ، 95تا  44پرداخته و با تشریح روند بیماری از سال کشور با دراپیدمی و

دانسته و با اشاره به اقدامات انجام شده  مختلفدستگاههای و کنترل بیماری را نیازمند همکاری  پیشگیری ،در ادامه ایشان. هستیم 

و تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله با طغیان های  پرسنل بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی از جمله آموزش

 انتظارات از دستگاههای ذیربط را به شرح ذیل عنوان نمودند:وبا، 

 :  استان شركت آب و فاضالب شهری

 ید نظارت بر وضعیت سالمت آب شرب      تشد 

  0/8-0/2کلرزنی آب شهری در محدوده استاندارد PPM  1و افزایش تا PPM در بحران 

 .رفع نواقص و شکستگی های خطوط آب رسانی و شبکه های توزیع و بهسازی منابع آب  

 : استان شركت آب و فاضالب روستائی

  تشدید نظارت بر وضعیت سالمت آب شرب 

 . تأمین پرکلرین مورد نیاز گندزدائی 

 . رفع شکستگی ها و نواقص سیستم آبرسانی 

 .فراهم نمودن  امکان دستیابی تمام روستاها به آب سالم بهداشتی 

 . کلرزنی آب در محدوده استاندارد 

  (کاردان  –همکاری آبدار با همکاران دانشگاه ) بهورز 

 نیروی انتظامی استان :

 - ازفروش مواد غذائی فسادپذیر توسط فروشندگان دوره گرد.همکاری در ممانعت 

 . همکاری در تعطیلی مراکز متخلف تهیه ، توزیع و فروش مواد غذائی 

 -. آموزش به مأمورین محترم انتظامی و راهنمائی و رانندگی دررابطه با بیماری و ارجاع موارد به مراکز درمانی 
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 صدا و سیمای مركز زنجان :

  همکاری در اطالع رسانی در پیشگیری از بیماریهای روده ای و هشدارها و برنامه های آموزشی الزم )ضدعفونی سبزیجات

 و 

  آب شرب ( استفاده از استخرهای بهداشتی و ...میوه جات و 

 درج رایگان شعارهای بهداشتی بصورت زیر نویس  

 اداره كل ورزش و جوانان:

 .همکاری با کارشناسان بهداشت محیط در مورد نظارت  بهداشتی استخرها 

 . بهسازی و مرمت استخرها 

 تعویض به موقع و کلرزنی استاندارد آب استخرها 

  ورزشیرسیدگی به وضعیت بهداشت محیطی و سرویسهای بهداشتی اماکن 

 شهرداری :

  رسیدگی به وضعیت بهداشت محیطی و سرویسهای بهداشتی ترمینال ها 

 . جمع آوری به موقع زباله های خانگی 

 .رسیدگی به وضعیت سرویسهای بهداشتی عمومی و تأمین صابون مایع مورد نیاز در آنها 

  بهسازی جویهای آب و فاضالب و ساماندهی آنها 

 . شستشوی به موقع جویها- 

 .جمع آوری فروشندگان دوره گرد مواد غذائی فاسد شدنی 

 . مشارکت در امر اطالع رسانی به عموم مردم شهر  

 نیروی مقاومت بسیج و هالل احمر :

 . ایجاد پایگاههای ثابت و سیار در صورت لزوم 

  . مشارکت در امر اطالع رسانی به عموم مردم شهر و روستا 

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 . رسیدگی به وضعیت بهداشت محیط و آب مصرفی و یخ اتوبوسها 

  اجبار نمودن توزیع آبهای بسته بندی شده در اتوبوسهای بین شهری 

 استان در مواقع طغیان. ایجاد پایگاههای سیار آموزشی در جاده های مواصالتی 

 . تاکید بر وضعیت بهداشتی سرویسهای بین جاده ای  

  طغیانهمکاری در توزیع مطالب آموزشی و فیلمهای آموزشی در زمان  

 



 

 

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 پیامبر اعظم)ص( استانداریسالن اجتماعات  2 آقای موسوی 28/03/96 2111/19

 راه آهن شمالغرب :

  رسیدگی به وضعیت ایستگاههای بین راهی و قطارها ) آب و غذا 

  ع فضوالت انسانی (.پسماندها و دف -دفع صحیح فاضالب 

 اطالع رسانی به مسافرین 

 نظارت بر توزیع مواد غذایی در قطارها 

 .رسیدگی به وضعیت بهداشتی واگن ها 

 استان:مدیریت بحران 

 - . کسب آمادگی های الزم درصورت بروز طغیان بیماریهای روده ای و نیز هماهنگی بین بخشی قبل از وقوع  بیماری 

 -  . تأمین اعتبارات الزم در موقع طغیان بیماری 

 اتاق اصناف استان :

 - رت بهداشتی .همکاری با دانشگاه در ممانعت از اشتغال افراد فاقد مجوز عرضه مواد غذائی و فاقد کا 

 -  اتخاذ تصمیمات الزم درعرضه و روش فروش سبزیجات خام در خواروبار فروشیها ، لبنیاتی ها ، سوپر مارکت ها و واگذاری

 و اعطاء مجوز سبزی فروشی و ...

 سازمان جهاد كشاورزی :

 ضالب شهری و فضوالترسیدگی به وضعیت باغات و مزارع صیفی و سبزی کاری و جلوگیری از کشت در نقاطی که از فا 

 انسانی استفاده می نمایند.

 . پیش بینی خسارات احتمالی  موارد منع مصرف برخی از محصوالت کشاورزی در شرایط اضطراری  

 : استانداری خارجه و امور داره كل اتباعا

 . کنترل ورود و خروج اتباع خارجی بخصوص افاغنه 

  .معرفی کلیه افراد خارجی طبق پروتکل جهت دریافت کارت سالمت به مراکز بهداشت شهرستانها 

  .ساماندهی گردشگران کشورهای همسایه در جهت مراقبتهای سالمت و تعیین و پایش بیماریها  

 اداره كل اوقاف و امور خیریه :

 . نظارت بر وضعیت بهداشت مساجد ، حسینیه ها و تکیه ها 

 ر وضعیت سرویسهای بهداشتی اماکن مربوطه نظارت ب 

 . نظارت بر وضعیت آبخوریها در اماکن مربوطه  



 

 

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 2 آقای موسوی 28/03/96 2111/19

 

 صنایع دستی و گردشگری :اداره كل میراث فرهنگی 

 . آموزش مسئولین دفاتر آژانسهای مسافرتی 

 . همکاری در آموزش مسافرین 

 . همکاری با مرکز بهداشت در تهیه بسته های آموزشی 

 . گرفتن آخرین اطالعات بیماری در کشورهای مختلف و ارسال به دفاتر آژانسها جهت ارائه به مسافرین 

  همسایه در جهت مراقبت های سالمت و پایش بیماریها .ساماندهی گردشگران کشورهای  

 سازمان حج و زیارت استان :

  . آموزش مسئولین دفاتر آژانسهای مسافرتی و زیارتی 

 . همکاری در آموزش زائرین 

  . همکاری با مرکز بهداشت در تهیه بسته های آموزشی 

 اتر آژانسها جهت ارائه به مسافرین .گرفتن آخرین اطالعات بیماری در کشورهای مختلف و ارسال به دف  

 داره كل حفاظت محیط زیست استان:ا

 حفاظت از حریم منابع آب آشامیدنی در استان 

 پیشگیری از آلودگی آبراهه ها ، فاضالبها و آبهای ورودی به منابع آب اشامیدنی در استان 

 اداره كل آموزش و پرورش استان :

  رسیدگی به وضعیت بهداشت محیط بوفه های تغذیه دانش آموزان و عدم توزیع مواد غذایی غیر بسته بندی 

 رسیدگی کامل به وضعیت بهداشت محیط سرویسهای بهداشتی و نصب صابون مایع در کلیه مدارس  

  ارائه برنامه آموزشی الزم جهت دانش آموزان ، آموزگاران و کارکنان خدماتی 

  معرفی دانش آموزان دچار بیماریهای اسهالی به مراکز بهداشتی درمانیهمکاری در  

 رسیدگی به وضعیت بهداشتی خوابگاهها و آشپزخانه های مدارس شبانه روزی  

 رعایت زمان مناسب پخت و توزیع مواد غذایی بخصوص شام در مدارس شبانه روزی 

 

 



 

در شماره جلسه  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 2 آقای موسوی 28/03/96 2111/19

ضمن تقدیر و تشکر از اعضای معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس کارگروه  موسویآقای در ادامه جلسه 

اشاره و رسالت اصلی کارگروه را رفع  ،مبارک رمضان به مباحث مطرح شدهجلسه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضار در ماه 

استان دانسته و خواستار پیگیری اعضای کارگروه در راستای  موجود در حوزه سالمت و امنیت غذایینارسایی های        مشکالت و 

دند. ایشان تاکید نمودند که حتما موضوعات وظایف ذاتی دستگاه ها و پاسخ گویی آنها در قبال مصوبات و مشکالت مطرح شده گردی

گزارش اجرای مصوبات در دستور کار جلسه بعدی کارگروه قرار مطرح شده و مصوبات مربوط به آنها به تک تک دستگاهها ابالغ و 

ر نظارت ب چنینهمتشدید بازرسی ها و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و . در ادامه ایشان خواستار گیرد

 گردیدند. دفتر امور اجتماعی استانداریبا هماهنگی  استان توسط مرکز بهداشتو طیور  دامکشتارگاههای 

خواستار انجام بررسی های الزم  ،رهاسازی فاضالب شهری در باغ های جنوب شهر زنجان  ضمن بیان مشکلریاست محترم کارگروه 

 از مدیر کلاین مشکل و گزارش اقدامات در جلسه آتی کارگروه گردیدند. همچنین ایشان  رفعشده جهت برنامه زمان بندی و ارائه 

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

بویژه عدم وجود سرویس های  روستایی به مباحث مطرح شده در رابطه با مشکالت بهداشت مدارس با اشاره در ادامه آقای موسوی

از دبیرخانه کارگروه خواستند که و  گردیده خواستار رفع نواقص موجود تا شروع سال تحصیلی جدید،  بهداشتی در برخی از مدارس

 نصورت گرفته در ایو گزارش پیشرفت اقدامات بعدی کارگروه دعوت در جلسات  استان مدارس تجهیز و نوسازی مدیر کل محترم

 . تاکید نمودند  بر استفاده از ظرفیت خیرین در این راستا ایشان. زمینه را ارائه نمایند

و  ص()محمدبا صلوات بر در پایان جلسه ریاست کارگروه از حضور و مشارکت اعضای محترم کارگروه تقدیر و تشکر نموده و جلسه 

 آل محمد به پایان رسید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شماره جلسه در  ریاست جلسه دعوتنامهتاریخ  شماره دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 2 آقای موسوی 28/03/96 2111/19

 

 مصوبات جلسه:

 ردیف
زمان اجرای  عنوان مصوبه

 مصوبه
 ناظر یا ناظرین متولی اجرا

1 

مقرر گردید کلیه دستتتتگاههای ذیربط نستتتبت به اجرای 

فعالیتهای مندرج در چهارمین برنامه استتتراتژیک کنترل 

قدام نموده و در تهیه برش استتتتانی  عفونت اچ آی وی ا

 برنامه با دانشگاه علوم پزشکی زنجان همکاری نمایند.

 دبیرخانه کارگروه کلیه دستگاههای شریک برنامه در طول سال

2 

مقررگردید طبق روال سال های گذشته  باتوجه به شروع 

فصتتل گرما واحتمال شتتیوع بیماریهای منتقله ازآب وغذا 

شبکه آب  سهالی  میزان کلرباقیمانده در وبیماریهای حادا

شتتهری وروستتتائی و  نیزمنابع آب شتترب روستتتاهای  

لولتته کشتتتی تتتا  حتتد  طبق  5/0PPM-8/0فتتاقتتد (

استتتتانداردکشتتتوری(توستتتط شتتترکت  های محترم آب 

شود. ستان انجام  ستائی ا شهری ورو ضالب  همچنین وفا

جهت افزایش کلر باقیمانده  شرکت های مذکورالزم است 

اضطرارتوسط  )به محض اعالم شرایطPPM 5/0 -1تاحد 

(  آمادگی الزم علوم پزشتتکی دانشتتگاه معاونت بهداشتتت

 راداشته باشند.   

 

 در طول سال 

 

 شرکت آب وفاضالب شهری استان و

 شرکت آب وفاضالب روستائی استان

 

 کارگروهدبیرخانه 

 

 

3 

شیوع بیماری  صل گرما و  شروع ف مقرر گردید با توجه به 

های منتقله از آب و غذا و بیماریهای حاد استتتهالی کلیه 

سه در زمینه کنترل بیماری  شده در صورتجل وظایف ذکر 

وبا به دقت توستتط دستتتگاههای ذیربط اجراء گردیده  و 

 .گزارش مستمر آن به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد 

 در طول سال 

شرکت آب و فاضالب شهری ، شرکت آب و 

صدا و فاضالب روستایی ، نیروی انتظامی ، 

ورزش و سیمای مرکز زنجان اداره کل 

، نیروی مقاومت بسیج   ها جوانان ، شهرداری

راهداری و حمل و  اداره کلهالل احمر ،  ،

، شمالغرب  ، راه آهن نقل جاده ای استان

سازمان جهاد کشاورزی ،  ، استان اتاق اصناف

، سازمان  استان داره کل اوقاف و امور خیریها

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اداره 

کل آموزش و پرورش استان، اداره کل اتباع و 

، مدیریت حج و زیارت امور خارجه استانداری

 استان، مدیریت بحران استان

 ه کارگروهدبیرخان

 

 

 

 

 



 

 ردیف 
 عنوان مصوبه

 ناظر یا ناظرین متولی اجرا زمان اجرای مصوبه

4 

مقرر گردید جلسته ای توستط مرکز بهداشتت استتان و با حضتور 

شکیل کمیته  صوص ت شکیل گردیده و در خ ستگاههای ذیربط ت د

ایمنی آب و ادغام کمیته های موجود در زمینه آب تصتتتمیمات 

 الزم اتخاذ گردد.

 96تیرماه  15تا 
مرکز بهداشت استان با همکاری 

 دستگاههای ذیربط
 دبیرخانه کارگروه

5 

مقرر گردید اداره کل نوستتازی، توستتعه و تجهیز مدارس استتتان 

شتی در مدارس فاقد سرویس  نسبت به احداث سرویس های بهدا

شتی اقدام نموده و برنامه زمانبندی اجرای پروژه های مربوطه  بهدا

 را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید. 

احداث سرویس 

های بهداشتی)تا 

 (96اول مهرماه 

برنامه ارسال 

زمانبندی)تا 

 (96هشتم تیرماه 

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

 مدارس استان زنجان
 دبیرخانه کارگروه

6 

ستان در  سعه و تجهیز مدارس ا سازی، تو مقرر گردید مدیر کل نو

جلستتات بعدی کارگروه شتترکت نموده و گزارش پیشتترفت اجرای 

فاقد سرویس پروژه های احداث سرویس های بهداشتی در مدارس 

 بهداشتی را ارائه نماید.

در جلسات بعدی 

 کارگروه

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 

 مدارس استان زنجان
 دبیرخانه کارگروه

7 

مقرر گردید مرکز بهداشتتت استتتان از کشتتتارگاههای دام و طیور 

استان بازدید نموده و گزارش آن را در جلسات بعدی کارگروه ارائه 

 نماید.

جلسات بعدی در 

 کارگروه
 دبیرخانه کارگروه مرکز بهداشت استان

8 

ضالب جنوب  ضوع فا ستان زنجان مو شهر مقرر گردید فرمانداری 

شتتهر زنجان را پیگیری نموده و گزارش اقدامات انجام گرفته را در 

 جلسه بعدی کارگروه ارائه نماید.

جلسه بعدی 

 کارگروه
 کارگروهدبیرخانه  فرمانداری شهرستان زنجان

9 
سط  ستاها تو شرب رو سالمت آب  ضعیت  مقرر گردید گزارش و

 کلیه بخشداران در دستور کار جلسه آتی بخشداران قرار گیرد.

جلسه آتی 

 بخشداران
 دبیرخانه کارگروه اداره کل امور اجتماعی استانداری

10 
مقرر گردید موضتتوع پیگیری مصتتوبات جلستتات قبل کارگروه در 

 بعدی کارگروه قرار گیرد.دستور کار جلسه 

جلسه بعدی 

 کارگروه
 دبیرخانه کارگروه دبیرخانه کارگروه

 

 

 

 

 

 


