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 ه حسن بیگیالجناب آقای شکر ریاست جلسه: 9/9/79تاریخ دعوتنامه 79/ص/141/444 شماره دعوتنامه:

 جلسات معاونت سیاسی اجتماعی استانداریمحل برگزاری جلسه : سالن  11/9/79تاریخ برگزاری:  پنجم شماره جلسه در سال جاری:

 

حسن بیگی معاون محترم سیاسی اجتماعی  ال جاری  به ریاست جناب آقای شکرالهجلسه  کارگروه سالمت و امنیت غذایی  استان تهران در س پنجمین

گزارش اقدامات جلسه با بررسی اجرای مصوبات جلسات قبلی آغاز گردید. به دلیل عدم حضور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند  .استاندار تشکیل شد

یس محیط زیست تهران با اشاره به مشکل مزمن زباله گردی و عدم تفکیک ئره نگردید. آقای بازگیر ئارا در خصوص زباله گردی سازمان مدیریت پسماند 

از  ینماینده جهاد کشاورزی نیز با بیان گزارش .کیل کارگروه مشترک مدیریت پسماند و سالمت و امنیت غذایی در روزهای آینده خبر دادزباله از تش

آلودگی  از یمسوول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارایه گزارش اقدامات انجام شده به مشکالت برخورد با آبیاری مزارع با فاضالب اشاره نمود.

این خصوص و محیط زیست در  یکی از کانالهای آب کشاورزی در یکی از شهرهای تحت پوشش خود خواستار مشارکت و مداخله جدی جهاد کشاورزی

از طرف نج معاون غذا و دارو دانشگاهها نیز با اشاره به قانون ممنوعیت واردات قرص برنج از سوی وزارت بهداشت از صدور مجوز واردات قرص بر گردید.

مدیران در برخی از عدم حضور  انتقاد  بادبیر کارگروه و خواستار ممنوعیت کامل واردات قرص برنج شدند. آقای دکتر رستمیان   هجهاد کشاورزی انتقاد کرد

یس کارگروه و ئی ردخواستار مداخله ج ،بخصوص جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضالب و زباله گردی تو عدم اجرای برخی مصوباکارگروه جلسات 

ر خصوص حضور استانداری در این زمینه شد. آقای حسن بیگی معاون سیاسی اجتماعی استاندار و رییس کارگروه نیز با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها د

 زیر مصوب گردید. در پایان جلسه موارد آنها تاکید نمود. سریعتر  مدیران و پیگیری و اجرای مصوبات بر اجرای

 مجری مصوبات

محیط زیست و بهداشت محیط   دامپزشکی، مقرر گردید تیم مشترکی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، -1

علوم پزشکی ایران ضمن بررسی منشا آلودگی کانال آب مالرد پیگیری الزم را انجام دهند و گزارش کار را در 

 ه نمایند.ئجلسه بعدی کارگروه ارا

بهداشت محیط علوم پزشکی ایران=جهاد 

 دامپزشکی-محیط زیست-کشاورزی

 

علوم پزشکی تهران به دبیرخانه، مکاتبه دانشگاه  با ارسال مستندات از طرف معاونت غذا و دارو مقرر گردید  -2

درخواست ممنوعیت واردات قرص برنج از طرف استانداری خطاب به وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرد. 

چنین با پیگیری معاونت غذا و دارو دانشگاهها آموزشهای الزم در خصوص  خطرات نگهداری و مصرف قرص هم

 برنج با مشارکت سایر دستگاهها از قبیل صدا و سیما به جامعه ارائه گردد.

 

غذا و دارو علوم پزشکی تهران، ایران و 

 صدا و سیما-دبیرخانه -شهید بهشتی 

اعالم گزارش بهداشت محیط دانشگاهها و جهاد کشاورزی مبنی بر اطاله دادرسی  مقرر گردید با توجه به -3

ضمن  برخورد با متخلفین  کاران متخلف و دوره کوتاه کشت سبزی و نیاز به تسریع در امر پرونده های سبزی

ع در با توجه به اهمیت موضودادگستری  ،هماهنگی بیشتر بین ادارات دخیل)بهداشت محیط و جهاد کشاورزی(

 بررسی پرونده های ارسالی تسریع نماید.

جهاد -بهداشت محیط–دادگستری 

 کشاورزی

 

در شهرهایی که مشکل آبیاری مزارع با فاضالب وجود دارد موضوع در کارگروه سالمت مقرر گردید  -4

هرستان به شهرستان به ریاست فرماندار مطرح و اقدامات الزم انجام پذیرد و گزارش کار توسط شبکه بهداشت ش

 دبیرخانه کارگروه استان ارسال گردد.

 

فرمانداران =شبکه بهداشت و درمان 

 هاشهرستان

 

 

جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان استان  تهران پنجمین مصوبات   



 

مقرر گردید قانون ممنوعیت تبلیغ کاالهای آسیب رسان به سالمت به ادارات ذیربط ابالغ گردیده و لیست  -5

دبیرخانه ارسال تا نسبت به کاالهای آسیب رسان سالمت از طرف معاونت بهداشتی علوم پزشکی  تهران به 

 مکاتبه با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،صدا و سیما و قوه قضاییه اقدام گردد.

-معاونت بهداشتی علوم پزشکی تهران

 دبیرخانه


