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

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 موسویآقای  9/5/96 3179/19

به ریاست  11/5/96روز چهارشنبه مورخه  11ساعت  استان زنجان سالمت و امنیت غذاییکارگروه تخصصی نشست سومین 

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

آقای دکتر صائینی معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و  در ابتداآغاز گردید.  اجتماعات پیامبر اعظم )ص(استانداری

ان عنودستور کار جلسه را به شرح ذیل  ،ضمن عرض سالم و خیر مقدم خدمت اعضای محترم کارگروه ،رئیس دبیرخانه کارگروه

 :نمودند 

 دستور کار جلسه:

 دقیقه(. 10کارگروه در سالجاری) بات جلسات اول و دومپیگیری مصو -1

مصوبات دومین جلسه  6و  5تبیین اقدامات صورت گرفته در راستای احداث سرویس های بهداشتی در مدارس استان بر اساس بندهای -2

 کارگروه در سالجاری.

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

 دومین جلسه کارگروه در سالجاری.مصوبات  7تبیین گزارش بازدید از کشتارگاههای دام و طیور استان بر اساس بند -3

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

 مصوبات دومین جلسه کارگروه در سالجاری. 4بند  بر اساس تبیین گزارش تشکیل کمیته ایمنی آب و ادغام کمیته های موجود -4

 دقیقه( 6معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان)توسط :      

 1تبیین اقدامات صورت گرفته در خصوص تعطیلی مرکز زنده فروشی طیور زنجان و راه اندازی مکان مناسب جدید بر اساس بند های -5

 جاری.مصوبات اولین جلسه کارگروه در سال 2و 

 توسط:

 ( 6فرماندار محترم شهرستان زنجان )دقیقه 

 دقیقه( 6زنجان ) مدیر کل محترم دامپزشکی استان 

مصوبات دومین جلسه کارگروه در  8تبیین اقدامات صورت گرفته در خصوص ساماندهی فاضالب جنوب شهر زنجان بر اساس بند -6

 سالجاری.

 دقیقه( 6فرماندار محترم شهرستان زنجان )توسط: 

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

  شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور(

 توسط:      

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

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 آقای موسوی 9/5/96 3179/19

 

 لسات اول ودوم کارگروه در سالجاریپیگیری مصوبات جاولین دستور کار جلسه : 

جلسه دوم مصوبات  10بند  با توجه بهو  کارگروه محترم ریاستکه طبق دستور آقای موسوی آقای دکتر صائینی عنوان نمودند 

مواردی که قابلیت  قرار گرفتن مصوبات جلسات قبل در دستور کار سومین جلسه کارگروه،مبنی بر کارگروه در سالجاری 

 است .  گرفتهقرار  این جلسهپیگیری داشتند در دستور کار

 

تبیین اقدامات صورت گرفته در راستای احداث سرویسهای بهداشتی در مدارس استان براساس دومین دستور کار جلسه : 

 .مصوبات دومین جلسه کارگروه در سالجاری 6و 5بندهای 

 نگردید.مطرح مدارس استان  به دلیل عدم حضور مدیر کل محترم نوسازی ، توسعه و تجهیزاین دستور کار 

مصوبات دومین جلسه کارگروه در  7تبیین گزارش بازدید از کشتارگاههای دام و طیور براساس بند  سومین دستور کار جلسه: 

 .سالجاری

کل عنوان نمودند که ضمن هماهنگی با اداره  استان مرکز بهداشت گروه بهداشت محیط محترم آقای مهندس ناصحی مدیر

ه ب  ین کشتارگاههانواقص مشترک ا توصیه های الزم جهت رفع مورد بازدید از کشتارگاهها انجام گرفته که 3 استان دامپزشکی

 :د شرح ذیل می باش

  تجدید کارت بهداشتی کارگران و نصب در محل مناسب. 

 ثبت نام و شرکت کلیه کارگران در کالسهای آموزشگاه سالمت و اخذ گواهی مربوطه. 

 داشتی کارکنان و افزایش تعداد آنها و استفاده از تجهیزات مناسب بهسازی سرویسهای به. 

 تهیه پرونده آب و ثبت و نگهداری سوابق و نتایج کلرسنجی و آزمونهای میکروبی وشیمیایی در آن. 

  اتخاذ تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از ورود مگس در قسمت های مختلف به ویژه سرویس های بهداشتی اعم از

 .مسیرهای ورود وخروج و نصب توری ویا پرده هوا در نقاط مورد نیازاصالح 

  ، ها. تعویض کمدهای لباس و افزایش فضای آنیا  تعمیربهسازی و نظافت رختکن کارگران اعم از رنگ آمیزی 

  رنگ آمیزی سقف ، استفاده از ظروف استیل ، تهیه ونصب کابینت به مقدار  :بهسازی محل غذاخوری کارکنان از جمله

 .کافی در آشپزخانه ، نصب توری برای کلیه دربها و پنجره ها

 احداث و یا جداسازی محل کلرزنی آب شرب. 
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د از پس از بازدی ابالغ گردید .آقای مهندس ناصحی بیان کردند: انبه متصدی کشتارگاه که نواقص فوق در محل افزودندایشان 

 مراتب به صورت کتبی به مدیران کشتارگاهها ابالغ و پیگیری ،کشتارگاههای شهرستان های خرمدره و ابهر در طی هفته آینده

 دامپزشکی استان انجام خواهد گرفت . کل الزم از طریق اداره  های

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 برگزاریمحل 

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 آقای موسوی 9/5/96 3179/19

 

 ستانا وضعیت کشتارگاههای صنعتیضمن تبیین  استان دامپزشکی کل آقای دکتر حاج کاظمی سرپرست محترم اداره ،در ادامه

 طضواب و داشتهروند اجرای کار نظارت شرعی برناظر  2کاردان و  2پزشک،  2کشتارگاه به طور دائم  3در این  عنوان نمودند:

 اعمال می گردد . به طور کامل در این کشتارگاهها  یحاکمیت

مصوبات دومین  4ایمنی آب و ادغام کمیته های موجود بر اساس بند  کمیته تشکیلتبیین گزارش چهارمین دستور کار جلسه : 

 .جلسه کارگروه در سالجاری

ز درمرکحضور آقای سلطانی مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری  با نمودند که جلسه مذکور بیانآقای دکتر صائینی 

 و سالمت آبتحت عنوان  ای هتجمیع و کمیت ،کمیته های مربوط به آب و فاضالب کلیهمقررگردید  بهداشت استان برگزار و

 میتهکانه در محل دبیرخانه یماه صورتبه  نیز جلسات آنو  را پیگیری نماید موجودهای کمیته  کلیهوظایف مربوط به فاضالب ، 

 برگزار گردد. می باشد، بهداشت استان مستقر  مرکزکه در 

تبیین اقدامات صورت گرفته در خصوص تعطیلی مرکز زنده فروشی طیور زنجان و راه اندازی مکان پنجمین دستور کار جلسه :   

 .اولین جلسه کارگروه در سالجاریمصوبات  2و 1 مناسب جدید بر اساس بندهای 

های  سال طی مصوبه مذکور جلسات متعددی  راستای اجرای در  بیان نمودند:زنجان  شهرستان فرماندار محترمآقای دکتر بیات 

در فرمانداری  3/2/96مورخ در و در قالب کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان و جلسه شورای تامین شهرستان   96و  95

 ه است.بحث و بررسی قرارگرفتمورد  مسائلشهرستان زنجان تشکیل و 

ضمن انتخاب مکان مناسب برای عرضه طیور  زنده در خارج  زنجان این جلسات  مقرر گردید شهرداری طیدر  ایشان افزودند:

گیری از عرضه طیور زنده  اقدام نماید که متاسفانه نسبت به جمع آوری  کامل و نیز  نظارت مستمر  و جلو  ،از  حریم شهر

اکیپ مشترکی  با حضور  ،لذا  به منظور اجرایی نمودن  مصوبات داردخرید و فروش طیور در محل یاد شده ادامه  همچنان

ل گردید ولی و  اقدامات  الزم در این راستا معمو اعزام   طیور تشکیل  و به محل  عرضه 29/3/96دستگاههای ذیربط در مورخ 

متاسفانه  واحد مذکور مجددا اقدام به فک پلمپ نموده و کماکان خرید و فروش طیور در منطقه یاد شده به صورت پراکنده 

 دارد.تداوم 

دومین جلسه کارگروه تخصصی به جهت اهمیت و حساسیت موضوع نسبت به تشکیل که فرمانداری ایشان عنوان نمودند  

قانون وظایف  55ماده  20و  15با  استناد به بندهای اقدام نمود و   13/4/96مورخ در ستان سالمت و امنیت غذایی شهر

شهرداری را مکلف نمودتا نسبت به  ،شهرداری ها  درخصوص عرضه و خرید و فروش حیوانات اهلی اعم از طیور و ماکیان
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دامپزشکی اقدام و با متخلفین برابر  مقررات برخورد جلوگیری از عرضه غیر مجاز طیور زنده  در مکانهای  فاقد مجوز از سازمان 

  قانونی نماید.

 

 

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 آقای موسوی 9/5/96 3179/19

پلمپ و معرفی خصوص با اشاره به اقدامات شهرداری در   زنجان احمدی  نماینده محترم شهرداری مهندس آقای ،در ادامه

گروه و ارگان های از طرف کار مناسب و خواستار ارائه راهکار هجمع آوری بازار را مشکل دانست ،به مراجع قضاییمتخلفین 

ا کنون که ت بیان نمودندو  همحل مورد نظر را از جمله وظایف دامپزشکی برشمرد گردید. ایشان تعیین شرایط و نقشه های ذیربط

مکان اولیه جنب میدان  ولی یه گذاری نیز تا کنون محقق نگردیدهمکان یابی نهایی و سرما ،و در نتیجه اجرایی نشدهاین امر 

 احشام کنونی پیش بینی شده است . 

 ضوابط محل فروش طیور به فرمانداری ارسال گردیده است . 27/2/96ه در تاریخ آقای دکتر حاج کاظمی نیز اعالم نمودند ک

ت برای صنع زنده فروشی طیوراشاره به تهدیدات بالقوه  ضمنسازمان جهاد کشاورزی  محترم آقای دکتر جعفری رئیس ،در ادامه

ختلف م محل هایجمع شدن طیور از  افزودند. ایشان گردیدیور ط یفروشمرکز زنده خواستار جمع آوری  استان، طیورپرورش 

 . گرددبیماری می  موجب انتشار مکاندر یک 

 اهمیت مسئله از نظر اجتماعی و اقتصادی ، بر مدیریت درست برنامه تأکید ضمن تبیین ریاست محترم کارگروهآقای موسوی 

ساماندهی محل فروش طیور  بر ، ایشان با اشاره به بحثهای مطرح شده عنوان نمودندشهرداری  بر عهدهو مسئولیت آنرا  نموده

 ی از مرکز زنده فروشی طیوربازدید مشترک تاکید نمودند ایشان دستور دادند تا سایر ارگانهابا محوریت شهرداری و همکاری 

نسبت به بررسی وضعیت و  وصورت گرفته  13/5/96مورخ  وز جمعهتوسط دامپزشکی ، بهداشت ، شهرداری و فرمانداری در ر

هفته آینده )مورخ فرمانداری در روز یکشنبه تشکیل جلسه با مدیریت استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز اقدام شود و با 

مرکز مذکور صورت گرفته و روز دوشنبه )مورخ گیری قطعی در خصوص جمع آوری و یا ادامه فعالیت تصمیم(  15/5/96

 اذ شده اعالم گردد.( تصمیمات اتخ16/5/96

مصوبات  8فاضالب جنوب شهرزنجان براساس بندتبیین اقدامات صورت گرفته درخصوص ساماندهی  ششمین دستور کار جلسه:

 .دومین جلسه کارگروه در سالجاری

در تیرماه سالجاری  ،مصوبات دومین جلسه کارگروه 8پیرو بند آقای بیات فرماندار محترم شهرستان زنجان عنوان نمودند که

. ایشان عنوان  انجام گردیدبازدید میدانی از محل رودخانه زنجانرود  و تشکیلاکیپ مشترکی با حضور دستگاههای ذیربط 

ان شهرست به منظور تبیین وظایف دستگاهها و سایر اقدامات عملیاتی دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی نمودند

  .تشکیل گردید 13/4/96نیز در مورخ  زنجان
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مقرر گردیده است کمیته ای در خصوص تفکیک شرح وظایف اعضای  کارگروه، مصوبات جلسه 2بر  اساس بند ایشان افزودند : 

 کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان  درخصوص ساماندهی فاضالب رودخانه زنجانرود و با حضور اعضای مرتبط تشکیل

ای  و سپس نسبت به اجر  گردیده و در آن کمیته  شرح وظایف  هر دستگاه مطابق با قوانین و مقررات  باال دستی تبیین گردد

وه سالمت و امنیت و نتیجه اقدامات  انجام شده در جلسه آتی کارگرشود اقدام رودخانه زنجانرود  طرح ساماندهی  فاضالب

 .گزارش گردد غذایی شهرستان 

 

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 آقای موسوی 9/5/96 3179/19

شهرداری زنجان تعدادی از کانال های فاضالب ورودی به زنجانرود را ساماندهی  فرماندار شهرستان زنجان عنوان نمودند که

 نموده است که کلیه هزینه های آن توسط شهرداری تامین شده است. 

ضمن تبیین وضعیت تصفیه خانه فاضالب شهر  نیز مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان جزء قاسمیمهندس آقای 

 تشویقجهت  سایر ارگانهاشهرداری و  همکاریو همچنین  فاضالب تی و نیز مراکز آموزشی به شبکهاتصال ادارات دول،  زنجان

توسعه  را یکی از مشکالت موجود جهتت عمرانی اعتبارا را خواستارگردید. ایشان کمبودمردم به استفاده از شبکه موجود 

 دانستند.یکی از راهکارهای حل این مشکل را   BOTروش  و استفاده از فاضالب عنوان نموده  یه خانهتصف

دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر کارگروه، اهم اقدامات انجام گرفته در  محترم رئیسآقای دکتر بیگلری در ادامه جلسه 

 سالجاری را به شرح ذیل عنوان نمودند: ماههای تیر و مرداددانشگاه علوم پزشکی زنجان در 

 18و  17در استان زنجان در تاریخ های  برای اولین بار در این سطح، دانشگاههای علوم پزشکی کشوراجالس معاونین بهداشت 

توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید که این اجالس فرصت خوبی جهت ارائه فعالیت های صورت گرفته در تیر ماه 

 حوزه بهداشت در استان زنجان فراهم نمود. 

اشاره نموده و از استانداری و فرمانداری ها بویژه   30/4/96در استان زنجان در تاریخ  انتخابات نظام پزشکیبرگزاری ایشان به 

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

دمات خن خدابنده بیان نمودند که این خیریه شهر گرماب شهرستا در خیریه نورآورانآقای دکتر بیگلری با اشاره به استقرار

مردم  تا شهریور ماه سالجاری به را توسط بهترین متخصصین چشم پزشکی و دندانپزشکی کشور چشم پزشکی و دندانپزشکی

در شهر گرماب حضور یافته و اعمال جراحی  6/5/96تاریخ  در شخصا وزیر محترم بهداشت ارائه خواهد نمود.  ایشان افزودند

 شم را انجام دادند.چ

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

شهر زنجان  17ابهر افتتاح گردیده و مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قره بالغ و مرکز خدمات جامع سالمت شهری شماره 

مرکز خدمات جامع سالمت شهری، یک آموزشگاه  7خانه بهداشت،  51پروژه در حوزه بهداشت )شامل  109به عنوان نمادی از 
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پایگاه سالمت( توسط وزیر محترم بهداشت رونمایی  9مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و  8پانسیون پزشک،  33بهورزی، 

 گردید. 

واره عمران سالمت در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایشان از کسب رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جشن

ضمن اشاره به افتتاح کتابخانه این دانشگاه که توسط بنیاد خیریه قلم چی احداث شده است بیان نمودند که کلینیک  خبر داده و

به اتمام رسیده که در هفته ویژه شفیعیه ، کلینیک ویژه خرمدره ، اورژانس های برخی از بیمارستانها و پروژه های دیگری نیز  

 دولت به بهره برداری خواهد رسید.

دولت  را از مهم ترین اهداف دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی درمانی ایشان ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات و همچنین 

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

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 آقای موسوی 9/5/96 3179/19

 

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

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

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

زنجان از جمله حاشیه زنجانرود و امکان تبدیل آن به منطقه گردشگری بر استفاده از ظرفیت های طبیعی موجود در شهر 

 ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه تاکید نمودند.

ایشان افزودند بایستی کارها با زمانبندی و تعیین وظایف و مسئولیت های هریک از دستگاهها انجام گرفته و پیگیری های الزم 

 م گیرد.تا حصول نتیجه انجا

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

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

 تقدیر و تشکر نمودند . همه فعاالن عرصه سالمت و  نجانزدانشگاه علوم پزشکی  محترم 

عنوان نمودند متاسفانه بعضی از مدیران  برخی از مدیران در جلسات، ایشان ضمن انتقاد شدید از عدم حضور و پاسخگویی 

 دستگاهها از انجام امور مربوط به آن دستگاه عاجزند و ما نباید در انتصاب مدیران تعارف داشته باشیم.

مردم  بخواهد به هرکسی با هر تفکری و سیاسی کنار گذاشته شود و  حزبیتفکرات  بایستی مردمدر خدمت به  افزودندایشان 

خدمت کند قابل تحسین است. آقای موسوی ادامه دادند: در برخی از پست ها مثل فرمانداری و ...در نظر گرفتن گرایش سیاسی 

 ید گرایش سیاسی افراد مالک انتصاب آنها به پست های مدیریتی باشد.افراد الزم است ولی در موارد دیگر نبا
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آقای موسوی با اشاره به فعالیت های ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی زنجان و همچنین خدمات مرحوم توفیقی اولین شهردار 

ید نمودند مدیرانی که پاسخگو ایشان تاک زنجان ، بیان کردند که نسلهای بعد خدمات ارزشمند مدیران را فراموش نخواهند کرد

 ناتوان هستند بایستی کنار گذاشته شوند.در انجام کارها ، نبوده و 

با اشاره به اهمیت و نقش کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی بیان نمودند که همان طور که شورای تامین در ادامه ایشان 

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

 و سالمت مردم نقش مهمی را ایفا می کند. 

رئیس کارگروه در پایان از حضور و مشارکت اعضای محترم کارگروه تقدیر و تشکر نموده و جلسه با صلوات بر محمد)ص( و آل 

   .محمد به پایان رسید

 

 

شماره 

 دعوتنامه

شماره جلسه در  ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه

 سالجاری

 محل برگزاری

 سالن اجتماعات پیامبر اعظم)ص( استانداری 3 آقای موسوی 9/5/96 3179/19

   مصوبات جلسه:

 ناظر یا ناظرین متولی اجرا زمان اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف

1 

بازدید از  استتتان،مرکز بهداشتتت مقرر گردید 

 کشتارگاههای دام و طیور استان را ادامه داده و

ستان  را جودنواقص مو شکی ا به اداره کل دامپز

  نماید.پیگیری های الزم ارسال انجام جهت 

تا پایان مرداد 

 سالجاری

و اداره  مرکز بهداشت استان

 کل دامپزشکی استان

دبیرخانه 

 کارگروه

2 

شترکی  سط فرمانداری مقرر گردید بازدید م تو

ستان،  شهرستان زنجان، اداره کل دامپزشکی ا

شتتهرداری زنجان و مرکز بهداشتتت استتتان از 

 و گرفته مرکز زنده فروشتتی طیور زنجان انجام

در خصوص تعطیلی یا ادامه فعالیت مرکز مذکور 

 تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

 13/5/96بازدید: 

جلسه تصمیم 

 15/5/96گیری: 

 بهاعالم تصمیمات 

 دبیرخانه کارگروه:

16/5/96 

با فرمانداری شهرستان زنجان 

همکاری اداره کل دامپزشکی 

استان، شهرداری زنجان و مرکز 

 بهداشت استان

دبیرخانه 

 کارگروه

3 
ضالب جنوب  ساماندهی فا ضوع  مقرر گردید مو

شهر زنجان توسط فرمانداری شهرستان زنجان 
 فرمانداری شهرستان زنجان در طول سال

دبیرخانه 

 کارگروه
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ندی مانب با ز ها و  گاه ظایف دستتت  با تعیین و

 مشخص پیگیری گردد.

4 

مقررگردید کلیه کمیته های مربوط به آب و 

ای  کمیتهو ، تجمیع در سطح استان فاضالب

سالمت آب و فاضالب ، وظایف  تحت عنوان

مربوط به کلیه کمیته های موجود را پیگیری 

نماید و جلسات آن نیز به صورت ماهیانه در 

محل دبیرخانه کمیته که در مرکز بهداشت 

 می باشد،  برگزار گردد.  استان مستقر

 

 در طول سال
مرکز بهداشت استان با 

 همکاری دستگاههای ذیربط

دبیرخانه 

 کارگروه
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