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ریاست جلسه:جناب آقای شکرلله حسن بیگی تاریخ دعوتنامه: ۹۷/۲/۲۶ شماره دعوتنامه: ۴۳۳/۶۱/د/۹۷
محل برگزاری جلسه : سالن جلسات معاونت سیاسی اجتماعی استانداری تاریخ برگزاری: ۹۷/۲/۳۱ شماره جلسه در سال جاری: دوم

دومین جلسه  کارگروه سالمت و امنیت غذایی  استان تهران در سال جاری  به ریاست جناب آقای شکرالله حسن بیگی معاون محترم سیاسی اجتماعی 
استانداری تهران تشکیل شد.در این جلسه دو موضوع آبیاری مزارع با آبهای نامتعارف و وضعیت فراورده های خام دامی ورودی به غذاپزی ها و آشپزخانه ها 

مطرح شده و پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب  گردید.

مجری مصوبات
معاونتهای بهداشتی سه دانشگاه

جهاد کشاورزی استان-شرکت آب منطقه 
ای تهران،شرکت آب و فاضالب استان 

تهران-محیط زیست

۱- مقرر گردید ادارات مرتبط شامل جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، آب و فاضالب ، محیط زیست و 
دانشگاههای علوم پزشکی  ظرف دو هفته برنامه جامع اداره خود جهت برخورد با  آبیاری مزارع با آبهای 

نامتعارف را تهیه  و برای  طرح در جلسه به استانداری ارائه نمایند.

فرمانداری،دادگستری،دامپزشکی
محیط زیست و شبکه بهداشت شهرستان 

ری

۲-مقرر گردید فرمانداری شهرستان ری با همکاری ادارات محیط زیست،دامپزشکی،شبکه بهداشت و سایر 
ادارات مرتبط و با حمایت مرجع قضایی نسبت به  بررسی وضعیت واحدهای روغن کشی غیر مجاز در سطح 

شهرستان اقدام نموده و با متخلفین برخورد قانونی بعمل آید.

تعزیرات- معاونت   بهداشتی دانشگاهها 
دامپزشکی- اتاق اصناف

۳-مقرر گردید گشت مشترک بهداشت محیط ،تعزیرات ،دامپزشکی  و اتاق اصناف تشکیل و نسبت به بازدید 
مشترک از اماکن تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی اقدام و با متخلفین برخورد قانونی بعمل آید و گزارش 

اقدامات ماهیانه جهت ارائه در کارگروه های بعدی از طرف بهداشت محیط دانشگاهها تهیه گردد.

دامپزشکی -اصناف-معاونتهای بهداشتی 
دانشگاهها

۴- کمیته ای مشترک با حضور دامپزشکی ،اتحادیه رستوران داران و اغذیه فروشان و گروه بهداشت محیط 
معاونت بهداشتی دانشگاهها در سازمان دامپزشکی  تشکیل و نسبت به ارائه برنامه ای مدون جهت ضابطه مند 

نمودن وضعیت فراورده های خام دامی مصرفی آشپزخانه ها و غذاپزیها  در جلسه آینده کارگروه اقدام گردد.

مصوبات  دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان استان  تهران


