
 بسمه تعالی

 92/1/1921 در تاریخ صورتجلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان تهران

به ریاست جناب آقای شکراهلل   1/29/ 92در تاریخ  جاری لسه  کارگروه سالمت و امنیت غذایی  استان تهران در سالج اولین 

با تالوت آیاتی از قرآن کریم صبح  2ساعت  جلسه در  حسن بیگی معاون محترم سیاسی اجتماعی استانداری تهران تشکیل شد.

و ایام  نو. آقای دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کارگروه با تبریک سال گردیدشروع 

پیشبرد و ارتقا سالمت پیرامون اهداف کارگروه در سال جدید و اهمیت برگزاری نخستین مجمع سالمت استان تهران در عبانیه ش

با توجه به اهمیت  برسالمت وزارت بهداشت  مدیرکل مولفه های اجتماعی موثر آقای دکتر فرشاد.سپس  ددنبیان نمو خنانیس

جلسه جناب آقای حسن  ادامهدر . کردندنویس برنامه جامع سالمت استان تاکید  تشکیل مجمع سالمت استان بر تدوین پیش

با تاکید بر اهمیت سالمت و نقش کلیه ادارات و  با جمع بندی مباحث مطرح شده استانداری تهران اجتماعیبیگی معاون سیاسی 

پیشبرد اهداف نظام در حوزه سالمت بر مشارکت و همکاری کلیه دستگاهها در  سازمانهای دولتی و به خصوص مشارکت مردم در

 این خصوص تاکید نمودند.

 جهت اجرا مصوب گردید. بند 9در  موارد ذیلدستورات جلسه بررسی شده و  سپس

 

 مجری مصوبات

مقرر گردید جلسات کارگروه ماهیانه تشگیل گردد و اعضا  -1

موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه به دبیرخانه 

در معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر کارگروه 

 ارسال نمایند.

 

 دبیرخانه-استانداری

مقرر گردید مدیران محترم شخصا در جلسات شرکت نموده و -9

 .در صورت عدم حضور نماینده خود را کتبا معرفی نمایند

 

 

 دبیرخانه

نمایندگان سازمانهای مردم  ازمقرر گردید در جلسات آتی -3

 نهاد متناسب با دستور کار جلسات دعوت بعمل آید.

 

 دبیرخانه

توسط  1411استان تا سال  مقرر گردید برنامه جامع سالمت-4

 دانشگاههای علوم پزشکی جهت طرح در کارگروه تدوین گردد.

 

 دانشگاههای علوم پزشکی استان -دبیرخانه



مقرر گردید در کلیه شهرستانهای استان ماهانه جلسات -5

رونوشت تشگیل شده و  ان محترمکارگروه به ریاست فرماندار

انه کارگروه واقع در دبیرخ استانداری و بهنیز صورت جلسات 

 معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ارسال گردد.

 

 دبیر کارگروه شهرستانها-شهرستانها محترم فرمانداران

   دانشگاههای علوم پزشکی مقرر گردید معاونتهای غذا و دارو-6

و همچنین جهاد  از داروخانه ها و عطاریها های خود  در بازرسی

نسبت کشاورزی در بازرسی از محلهای فروش سموم کشاورزی 

و معرفی فروشندگان آن به مراجع  قرص برنجبه جمع آوری  

  قضایی اهتمام ویژه مبذول نمایند.

 

جهاد - های علوم پزشکی معاونتهای غذا و دارو دانشگاه

 کشاورزی

با منع تبلیغ  سازمانها و ادارات در ارتباط کلیهمقرر گردید -9

قانون فهرست کاالها و  44کاالهای آسیب رسان با توجه به ماده 

 اقدامات آسیب رسان به سالمت نظارت و اقدام نمایند.

 

 کلیه اعضاء

 

 


