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  سس  یگی هللجناب آقای شکر ریاست جلسه: 61/5/79تاریخ دعوتنامه 79/د/383/333 شماره دعوتنامه:

 جلسات معاونت سگاس  اجتماع  استانداریمحل یرگزاری جلسه : سال   22/5/79تاریخ یرگزاری:  چهارم شماره جلسه در سال جاری:

 

جلسه  کارگروه سالمت و امنیت غذایی  استان تهران در سال جاری  به ریاست جناب آقای شکراهلل حسن بیگی معاون محترم سیاسی اجتماعی  چهارمین

زباله گردی در تهران از عدم اجرای قانون  نابهنجار دکتر رستمیان دبیر کارگروه با اشاره به وضعیت نابسامان تفکیک زباله و پدیده . استاندار تشکیل شد

گردید. مهندس شریفی، معاون سازمان مدیریت پسماند با اشاره به اشتغال  موجوددیریت پسماند به شدت انتقاد نمود و خواستار اصالح سریعتر وضعیت م

 در خصوص بکارگیری کارگران ایرانی هزار نفر در چرخه جمع آوری و تفکیک و بازیافت زباله که عمده آنان را اتباع بیگانه تشکیل میدهند 02بیش از 

مجاز و ممنوعیت  غیراستان نیز با اشاره به قانون عدم بکارگیری اتباع  کل اعالم آمادگی نمود.آقای ستایش معاون دادگستریبجای کارگران غیر مجاز اتباع 

و از آمادگی دادگستری در خصوص کمک به  هزار شغل ایجاد خواهد شد 02گفتند در صورت بکارگیری کارگران ایرانی بیش از ها به غیر  واگذاری قرارداد

ارگروه نیز با اشاره به کست محترم آقای حسن بیگی ریا .حل معضل زباله گردی و برخورد با کارگاههای غیر مجاز تفکیک زباله در حاشیه تهران خبر داد

تاکید  حل این معضل بهداشتی و اجتماعیدر  عضو کارگروه پسماند بخصوص شهرداریف قانونی دستگاههای یاهمیت بهداشت و سالمتی بر  انجام وظا

ساماندهی قربانی دام در ایام عید این جلسه  نموده و پیگیری تمامی ادارات مرتبط  تا حصول نتیجه و حل مشکالت مطرح شده را وظیفه آنان دانستند .در 

. شدو موارد زیر مصوب به تفضیل بررسی مایشگاهی  سبزیجات زآقربان، موضوع زباله گردی و تفکیک زباله و گزارش سازمان استاندارد در خصوص بررسی 

  به جلسه آینده موکول گردید. گزاران سالمت  آبیاری سبزیجات با آبهای غیر متعارف  و پیام اتبررسی موضوعادامه 

 

 

 مجری مصویات

 دامپزشکی قربان نظارت و اقدام نماید. دداره کل دامپزشکی در خصوص ذبح دام در ایام عیمقرر گردید ا -1

 

ظرف ده روز آینده  نسبت به تشکیل جلسه کارگروه مشترک  اداره کل محیط زیست استانمقرر گردید  -0

آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند مصوبه  4غذایی با حضور اعضا  اقدام و برابر ماده پسماند و سالمت و امنیت 

 نسبت به اجرای قانون  و تفکیک زباله اقدام گردد. 08و  3( و ماده 5/5/1834هیات وزیران )

. 

 

اعضای مرتبط -اعضای کارگروه پسماند 

 کارگروه سالمت و امنیت غذایی

ده سازمان استاندارد در خصوص نتایج آزمایشات سبزیجات نمونه گیری شده از با توجه به گزارش نگران کنن-8

 مراکز فروش نسبت به برخورد با آبیاری مزارع با آبهای غیر متعارف و جلوگیری از این امر اقدام گردد.

معاونت های بهداشتی -جهاد کشاورزی

آب -محیط زیست-دادگستری-دانشگاهها

 و فاضالب

جلسه کارگروه سالمت و امنگت غذای  استان استان  تهران چهارمگ مصویات   


