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 صبح 9  ساعت شروع: 38شماره جلسه:  چهارشنبه  روز:  29/7/94تاريخ جلسه: 

 حسن بیگیجناب آقاي   رئيس جلسه: 

    معاون محترم سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري          

 

 جناب آقاي دكتر طاهراحمدي    دبير جلسه: 

 اراک تی درمانیدانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشرئیس 

 اجتماعات حوزه استاندار سالن مكان: 

 دستور كار جلسه:

 

لووم  .1 شوکعه ع شوکی ارا، ، دان لووم پز ارائه گزارش در خصوص تفاهم نامه  چهار جانبه دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشگاه ع

 دقیقه(   10پزشکی ساوه و استانعاری مرکزی  )  معیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی   بمع ت  

 دقیقه (  15بررسی و تصویب نظام نامه شبکه جامع و همگانی سالمت  )معاون محترم بهعاشتی دانشگاه بمعت  .2

)معیر کل محترم محیط زیست  بمعت   در شهر ارا،  حیوانات زنعه گزارش در خصوص مشکالت فروش    .3

 دقیقه (  10معیر کل محترم دامپزشکی استان  بمعت   -دقیقه  10

  دقیقه (  15و ارائه گزارش )معاون محترم بهعاشتی بمعت  سنع امنیت غذایی  گیری مصوبهپی .4

نبنحه   9راس ساعت  جلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذايي استان  مینشتهسي و         صبح  رو  هاار

يبد مدعوو ساير معاون محترم سیاسي   امنیتي و اجتماعي استانداري  رياست به 29/7/94مورخ  شبيی  گري  ين ت

تبرم  يبیر توسط  خیرمقدماعالم يرابتداي جلسه پس ا  تالوت آياتي هند ا  كالم ا    مجید و  ببه  كبارگروه مح

 واري يستوركار ند  مدعوين 
 

        

   کاا ر ل لووم : دستور  ارائه گزارش در خصوص تفاهم نامه  چهار جانبه دانشگاه علوم پزشكی ایران ، دانشگاه ع

   ی اراک ، دانشكده علوم پزشكی ساوه و استانداري مركزيپزشك

دفتر امور اجتماعی محترم مدیرکل تفاهم نامه چهار جانبه توسط پیگیری و اجرای  در ابتدای جلسه گزارش  

نیز در خصوص تفاهم نامه همکاری چهار جانبه دانشگاه های علوم پزشکی ایران،  ارائه گردید و  استانداری مرکزی

منعقد شده و اهداف مختلفی را  93دی ماه سال  25این تفاهم نامه  فرمودند و ساوه و استانداری مرکزی، اراک 

 دنبال می کند.

: این تفاهم نامه از زمان اجرا به مدت پنج سال اعتبار دارد و در صورت موافقت،  فتح آبادی بیان کردجناب آقای 

 قابل تمدید است.

بند است و باید به بهترین شکل ممکن دنبال شود تا به اهداف  11این تفاهم نامه در وی اظهار کرد: زمینه همکاری 

 مورد نظر دست یابیم.

 جلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي صورت
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مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: تفاهم نامه چهارگانه از جایگاه حقوقی باالیی برخوردار 

ن کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران ظرفیت های است و همه باید در عرصه سالمت تالش کنند.وی در پایان عنوا

  باالیی دارد و باید از ظرفیت های این دانشگاه نهایت بهره را برد.

 

 بین تمودند که دکتر طاهراحمدی در خصوص اعتبار طرح های تحقیقاتی مرتبط با سالمت در ادامه جناب آقای 

در  ایشان ف پایان نامه های دانشجویی را هم نمی دهد.بسیار پایین است و کفادانشگاه اعتبار طرح های تحقیقاتی 

انجام یک مطالعه در رابطه با تاثیر صنایع آالینده بر سرطان ها امری حیاتی است و باید مورد توجه  که  افزود ادامه 

 جدی قرار گیرد.

 

اک باید در تامین معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی در خصوص نیز گفت: واحدهای آالینده اردر پایان 

 هزینه طرح های پژوهشی مربوط به سالمت تالش کنند و خیران سالمت نیز در این مسیر گام های بلندی بردارند.

منابع مالی دولت محدود است و برای انجام کارهای تحقیقاتی مربوط به  فرمودند که  حسن بیگی در جناب آقای 

 خصوصی کمک گرفته شود. تاثیر آالیندگی بر سالمت مردم، باید از بخش

وی اظهار کرد: در خصوص تخلف برخی واحدهای تولید آرد، اداره استاندارد، تعزیرات و دانشگاه علوم پزشکی باید 

عملکرد این  که  معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی بیان کرد نظارت جدی بر این واحدها داشته باشند.

 واحدها باید با جدیت رصد شود و اگر تخلفی شده با آنها برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به تفاهم نامه چهارگانه بین دانشگاه های علوم پزشکی ایران، اراک، ساوه و استانداری مرکزی، یادآور 

ین استان از ظرفیت ها دانشگاه علوم شد: اصل این تفاهم نامه بسیار خوب است و باید تالش شود تا محققان ا

هر شش ماه یکبار باید روند اجرایی این تفاهم نامه توسط و ایشان فرمودند که  پزشکی ایران بهره مند شوند.

 دانشگاه علوم پزشکی اراک به شورای سالمت و امنیت غذایی ارائه شود.
 
 

: مگانی سالمتبررسی و تصویب نظام نامه شبكه جامع و ه  دستور ک ر د م 

 

نظام نامه شبکه جامع و همگانی سالمت )جامعه ایمن ( توسط جناب آقای دکتر حیدری معاون در ادامه جلسه         

بهداشتی دانشگاه بصورت مبسوط ارائه گردید که  با کلیات طرح موافقت شد و  مقرر گردید جزئیات و نحوه اجرای 

ر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و معاونت محترم   بهداشتی طرح مذکور با هماهنگی مدیر  محترم کل دفت

 دانشگاه انجام پذیرد .  

 
 

 گزارش در خصوص مشكالت فروش حیوانات زنده در شهر اراک    : سومدستور ک ر 

 

 گزارش مربوطه به مشکالت فروش پرندگان و لزوم تشکیل صنف پرنده فروشیها توسط مدیر کل محترم حفاظت      

لتتوگیری از  عتتوج و ج یتتت مو محیط زیست استان و مدیر کل محترم دامپزشکی استان ارائه گردید و با توجه به اهم

تشکیل صنف فروش پرندگان و ماهی های زینتی مورد تصویب قرار ،  دام و پرندگان  بروز بیماریهای مشترک انسان 

در سطح شهر توسط معاون بهداشتی دانشگاه و و مقرر گردید گزارش جمع آوری پرنده فروشیهای غیر مجاز گرفت 

 . دامپزشکی استان در جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد  
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 پیگیري مصوبه سند امنیت غذایی  و ارائه گزارش  : مچه ردستور ک ر 

ير پايان جلسه گزارش مصوبه سند امنیت غذايي استان توسط معاون محترم بادانتي يانشگاه ارائه و       

امات انجام نده ير اين خصوص را بیان نمويند و مقرر گرييد كه سا مانااي ذيربط نماينده ثابتي ير كمیته اقد

 امنیت غذا معرفي نمايند و گزارش عمليري كمیته مذكور به استانداري مركزي ارسال گريي   

 :موارد ذیل به تصویب رسیددر خاتمه بعد از بحث و تبادل نظر 

 ل پیگیريمسئو شرح مصوبه ردیف
مدت 

 زمان

 هر شش ماه یكبار انجام گیرد روند اجراي تفاهم نامه چهارجانبه گزارش  مصوب گردید  • 1

 

 دانشگاه علوم پزشكی 

 

سال 

 جاري

 موافقت گرديد .  طرح  نظام نامه شبكه جامع و همگاني سالمت )جامعه ايمن (با كليات  • 2

 

 معاون  بهداشتی دانشگاه 

مدیر كل دفتر امور 

 جتماعی استانداري ا
 

 مستمر

3 
سووازمان  با تشكیل صنف فروش پرندگان و ماهی هاي زینتی موافقت گردید .  • و مصوب شد  

گووزارش  یوود و  قوودام نما صنعت ، معدن و تجارت در جهت شناسایی و تشكیل صنف مذكور ا

 اقدامات انجام شده را در جلسه بعدي ارائه نماید .

سازمان  صنعت ، معدن 

 تان  و تجارت اس

سال 

 جاري 

4 
مصوب گردید سازمانهاي ذیربط نماینده ثابت به كمیته امنیت غذایی استان معرفی نمایند و  •

  به استانداري ارسال گرددگزارش عملكرد كمیته مذكور 
 معاون بهداشتی دانشگاه 

سال 

 جاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر اله  حسن بيگي  

 معاون  سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري  و

 رئيس كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان   

 حسن طاهر احمدي دكتر 

  اراك كي و خدمات بهداشتي و درمانيدانشگاه علوم پزش رئيس

 سالمت و امنيت غذايي استان  خصصيو دبير كارگروه ت


