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 خانم دکتر مروستی ریاست جلسه: 3/06/79تاریخ دعوتنامه 79/ص/360/333 شماره دعوتنامه:

 سیاسی اجتماعی استانداریمحل برگزاری جلسه : سالن جلسات معاونت  06/06/79تاریخ برگزاری:  ششم شماره جلسه در سال جاری:

 

تشکیل مروستی مدیر کل دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری خانم ت به ریاسدر سال جاری تان تهران اس غذاییجلسه  کارگروه سالمت و امنیت  ششمین

ه زباله از عدم اجرای قانون مدیریت پسماند ببا اشاره به مصوبات کارگروه بخصوص برخورد با زباله گردی و لزوم تفکیک دکتر رستمیان دبیر کارگروه . شد

هزار مخزن روباز جمع اوری زباله و تولید بیش از هشت هزار تن  25شریفی فرد معاون سازمان پسماند با اشاره به وجود بیش از مهندس شدت انتقاد کرد. 

جاز تفکیک زباله تقی آباد و پیگیری مرکز خالزیر ، از آغاز طرح اصالح زباله روزانه در تهران با ارایه گزارش اقدامات انجام شده از جمع آوری مرکز غیر م

ت پسماند فرایند جمع اوری زباله در برخی مناطق تهران از جمله منطقه سیزده، تجمیع مخازن در مجموعه های شهرک ها  و آغاز تدوین طرح جامع مدیری

تاکید بر اجرای قانون وطرح این سوال که چرا تا کنون قانون مدیریت پسماند اجرایی ران با معاون دادگستری استان ته دکتر ستایشی آقای تهران خبر داد. 

بازگیر رییس محیط زیست تهران با  مهندس .و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد از همکاری دادگستری و کمک به ادارات مسوول در این زمینه خبر داد نشده

که بسیار بیشتر فقط در شهر تهران روزانه بیش از دوازده میلیون لیتر بنزین مصرف میشود  اظهار داشتآلودگی هوا ارایه گزارش اقدامات کارگروه مبارزه با 

و تشدید برخورد با خودروها و  تجهیز چهارصد واحد صنعتی بزرگ در تهران به سیستم فیلتراسیون آالینده های خود خبر داداز  از آمار جهانی است و

با اشاره به سابقه  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران . دکتر دالوریبرنامه های مهم کارگروه مقابله با آلودگی هوا معرفی کرد را ازصنایع آالینده 

خص طرح موضوع آلودگی هوا در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور گفت سهم آالینده های هوا و نوع مداخله و پیشرفت برنامه می بایست  مش

تدابیر  خانم مروستی رییس جلسه با اشاره به مشکالت خانواده های دارای فرزند خردسال در زمان تعطیلی مدارس و ادارات به علت آلودگی هوا اتخاذ. دگرد

آلودگی هوا و برنامه در این جلسه موضوعات ساماندهی زباله گردی و طرح جامع مدیریت پسماند، برنامه های مقابله با الزم در این خصوص را مهم دانست.

 به جلسه بعدی موکول گردید. طرح نشده  پیام گزاران سالمت دستگاههای اجرای استان مطرح شده و سه دستور جلسه

 

 مجری مصوبات

ه و گزارش پیشرفت برنامه ب و حذف زباله گردی پیگیری تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند شهر تهران -1

 کارگروه

 سازمان مدیریت پسماند

 ارسال مستندات قانونی و دالیل عدم اجرای قانون مدیریت پسماند به دادگستری استان-5

 

 محیط زیست

آالیندگی سیستم های گرمایشی و کاهش لزوم و شرکتهای بزرگ در خصوص  ابالغ به ادارات و سازمانها -3

 از طرف استانداری و فرمانداری های استان آنها خودروهای مورد استفاده

 محیط زیست– استانداری

دبیر کارگروه مبارزه با آلودگی هوا  گزارش برنامه های کارگروه مبارزه با آلودگی هوا و پیشرفت برنامه ها به کارگروه ساغ -4

 )محیط زیست(

و  که تا کنون نسبت به معرفی پیام گزار خود اقدام نکرده اند کل معرفی پیام گزاران سالمت از طرف ادارات -2

 تشکیل شورای پیام گزاران شهرستان ها

دبیر کارگروه ساغ -کلیه ادارات کل استان

شبکه های بهداشت -شهرستانهای استان

 و درمان شهرستانها

جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان استان  تهران ششمینمصوبات   


