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  سس  یگی هللجناب آقای شکر ریاست جلسه: 3/3/79تاریخ دعوتنامه  79/د/581/344 شماره دعوتنامه:

 معاونت سگاس  اجتماع  استانداری محل یرگزاری جلسه : سال  جلسات 55/3/79تاریخ یرگزاری:  سوم 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 سومین 

روستایی به آبفار، برنامه سامان شرب سی موضوعات آبیاری مزارع با آبهای غیر متعارف، واگذاری آب رادامه براستانداری تهران تشکیل شد.در این جلسه 

  . بررسی موضوع زباله گردی به جلسه آینده موکول گردید.شددهی مراکز تامین فراورده های خام دامی انجام شده و موارد زیر مصوب 

 

 مجری مصویات

مواد خام دامی مصرفی خود را از مراکز مجاز و قابل رصد تهیه ا طبخ غذ رستورانها و مراکزمقرر گردید  -1

 نمایند و دامپزشکی ، بهداشت محیط و تعزیرات ضمن تشدید نظارت با متخلفین برابر ضوابط برخورد نمایند.

دامپزشکی، بهداشت محیط دانشگاهها، 

 اصناف و تعزیرات 

 

،  محیط زیست،نماینده آب منطقه ایتیم مشترکی با حضور جهاد کشاورزی، آب و فاضالب، مقرر گردید -2

علوم پزشکی دانشگاه با محوریت بهداشت محیط های علوم پزشکی تهران استانداری  و بهداشت محیط دانشگاه

 کارگروه ارائه نمایند.  یاستتهران تشکیل و گزارش وضعیت آبیاری مزارع با فاضالب را به ر

جهاد نمایندگان  علوم پزشکی تهران با حضور  دانشگاهاجتماعی همچنین جلسه ای مشترک در معاونت 

محیط زیست  استان  بهداشت محیط دانشگاهها، معاونت اجتماعی و ،  آب منطقه ای  ، آب و فاضالب،کشاورزی

آبیاری مزارع با فاضالب  نماینده استانداری تشکیل و مصوبه جلسه در خصوص اقدام مشترک برای برخورد باو 

 جهت طرح و تصویب در کارگروه ارائه گردد.

 

آب  جهاد کشاورزی، آب و فاضالب،

، محیط زیست،  استانداری و  منطقه ای 

 دانشگاهایمعاونین بهداشتی و اجتماعی 

تهران، ایران و شهید  علوم پزشکی 

 بهشتی 

انها موضوع آبیاری مزارع با فاضالب در مناطق مقرر گردید  در کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرست-3

 مشکل دار مطرح و تدابیر الزم جهت برخورد جدی در اسرع وقت اتخاذ گردد. 

 

فرمانداران و روسای شبکه های بهداشت 

 و درمان شهرستانها

آب  ندو ساله نسبت به تحت پوشش بردای ق برنامه بمقرر گردید شرکت اب و فاضالب روستایی استان ط -4

 کلیه روستاهای استان اقدام نماید.

 

معاونتهای بهداشتی -اصناف-دامپزشکی 

 دانشگاهها

مقرر گردید فرمانداران شهرستانهای استان بعنوان رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی در شهرستانها در -5

 مبذول نمایند. مشکالت اجتماعی  واگذاری آب روستاها به آبفار همراهی و مداخالت الزم راحل خصوص 

 

 فرمانداران شهرستانها، آبفار

 و برنامه های اجرایی و زباله گردی در تهران تفکیک زباله وضعیت مقرر گردید جلسه ای در خصوص بررسی -6

، ، محیط زیست، شهرداری و بهداشت مدیریت پسماندبا حضور دبیر کارگروه، سازمان  جهت حل این معضل

در محل دبیرخانه تشکیل شده و موضوع جهت طرح در اولین کارگروه ارائه  یی علوم پزشکمحیط دانشگاهها

 گردد.

سازمان مدیریت  دبیرخانه کارگروه، 

، محیط زیست، شهرداری و پسماند 

ی علوم بهداشت محیط دانشگاهها

 پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی

جلسه کارگروه سالمت و امنگت غذای  استان استان  تهران سومگ مصویات   



 


