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  1 : شماره جلسه  شنبهیک:  روز  25/1/98: اریخ جلسهت
  

  18: ساعت شروع
  اراك دانشگاه علوم پزشکی سرپرست جمالیان: دبیر جلسه  ی واجتماعی استانداري امنیت،سیاسیمعاون  اکرمی: رئیس جلسه

  :مصوبات 
  مدت زمان  مسئول پیگیري  مصوبهشرح   ردیف

  : مقرر گردید)اردیبهشتلغایت هفتم  یکم(برگزاري هفته سالمت  راستاي  در  1

مراقبـت هـاي   " شعار روز جهانی سالمت استان هاي اجرایی دستگاه تمامی )الف

را در سربرگ مکاتبـات اداري   "اولیه بهداشتی راهی به سوي پوشش همگانی سالمت 

  .درج نمایند

در همکاري دانشگاه علوم پزشـکی  با اداره کل حفاظت محیط زیست استان  )ب

نسبت به پاکسازي طبیعـت اطـراف   ) روز جهانی زمین پاك(روز دوم اردیبهشت 

 . نمایند دامـسیالب ها اق ندهاي حاصل ازسماجاده ها و کریدورهاي ارتباطی از پ

با هماهنگی شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها نسـبت   فرمانداري ها) ج

دولـت در   اقـدامات به تدوین و اجراي برنامه هاي مرتبط با هفته سالمت و تبیین 

  .توسعه برنامه هاي سالمت اقدام نمایند

 هفته سالمتکه بهترین عملکرد را در  یو شبکه بهداشت و درمان يفرماندار از)د

  .به عمل آید جلیلآتی کارگروه ت، در جلسه  داشته باشند

جلسه اي متناظر با جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان بـا موضـوع   ) ه

  .برگزاري هفته سالمت در کلیه شهرستان ها برگزار گردد

مراقبتـی   نسبت به ارتقاء آموزش هاي حـوزه خـود  دستگاه هاي اجرایی کلیه ) و

  . نماینداقدام 

  

اجرایی کلیه دستگاه هاي  -

  استان

  

محیط  حفاظت اداره کل -

  زیست استان

  

  هاي استان کلیه فرمانداري-

  

کلیه شبکه هاي بهداشت -

  ودرمان استان 

  

 دانشگاه علوم پزشکی -

  اراك

  

  

  

  

  

  

  روز 10

  :  در راستاي کاهش درصد سبوس گیري براي آردهاي تولیدي در استان        2

ناشی از سبوس گیري باالي آرد و کاهش ارزش غذایی بعات سوء تبا توجه به ) الف      

استاندارد ملی ایران  موضوعدرخواست  نسبت به اداره کل استاندارد استان ، آن

کاهش دامنه میزان سبوس گیري  به منظور )استاندارد آرد گندم(103شماره به 

تافتون و بربري به سازمان ملی  ،لواش  ، آرد به ویژه آردهاي سنگک انواع

  .اقدام نماید ستاندارد ا

  

  

  استان اداره کل استاندارد -

دانشگاه علوم پزشکی  -

  اراك  

  هاي استان فرمانداري -
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، دانشکده علوم پزشکی  ی اراكـگاه علوم پزشکـمعاونت بهداشتی دانش)ب 

اداره  ،تابعه هاي  هاي شهرستان دگان فرمانداريـبه همراه نماینساوه و خمین 

هاي  ییکل غله و سازمان صنعت،معدن و تجارت نسبت به تشدید نظارت بر نانوا

کنترل انطباق نوع آرد مصرفی با نوع نان تولیدي اقدام  نمایند و  نظراستان از 

هاي شیمیایی و میکروبی   ها از نظر ویژگی ییچنانچه آرد مصرفی در نانوا

مراتب به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراك جهت  ، نامنطبق باشد

  .اقدامات قانونی اعالم شود

تولیدي آرد  کارخانه هاي گیري توسطدر صورت عدم رعایت درصد سبوس  )ج

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراك  سويازبرخورد قانونی  ، استان

  .انجام شود

ی هاي ینانوا در صورت عدم انطباق نوع آرد مصرفی با نوع نان تولیدي توسط) د 

انجام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراك  از سويبرخورد قانونی استان 

  .شود

بـا توجـه بـه     حداقل پایـه سـبوس گیـري را    کارخانه هاي تولیدي آرد استان  )ه

 18الـی   12تـافتون   ، لـواش و  درصـد  12الی  7سنگک ( استاندارد سبوس گیري

ـ ـدرصه ـالحیه و کاهش دامنـتا وصول اص)  22الی  18درصد و بربري    بوسـد س

  .اعمال نمایند گیري 

  

سازمان صنعت،معدن و  -

  استان تجارت

  

علوم پزشکی  کدهدانش -

  ساوه و خمین

  

اداره کل غله و خدمات -

   استان بازرگانی

  

  هاي استان اتحادیه نانوایی -

  

  

  

  

  

  

  

  مستمر

  :مقرر گردید استاني هاي ردر راستاي ساماندهی نظارت بر عطا  3

سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق اصناف ، کمیسیون نظـارت اسـتان و   ) الف

نسـبت بـه تـدوین دسـتور العمـل       آتی  دوماه طیعلوم پزشکی اراك  دانشگاه

اقـدام و   ها عطاريعملکرد  نظارت برها و  جهت صدور مجوزهاي عطارياجرایی 

دانشگاه علوم پزشکی ،  معاونت غذا و دارو ضمن بهره گیري از نظارت کارشناسی

  .اتحادیه ذیربط را ملزم به رعایت آن کند

دانشـگاه   محوریـت از تمام عطاري هاي سطح شهر اراك با  بازرسی مشترك )ب

امـاکن و  پلیس اتاق اصناف ، و مشارکت )معاونت غذا و دارو ( علوم پزشکی اراك

  :انجام شود  طی دو ماه آتی انتظامی فرماندهی

کسب در سطح شهر  مجوزبدون عطاري هاي  برخورد قانونی الزم با اصناف اتاق -

  .اعمال نماید را اراك

دانشگاه علـوم  در امور پزشکی ،  ها عملکرد عطاريتداخل مشاهده در صورت  -

  .د نمایوفق مقررات اقامه دعوا پزشکی اراك 

   

   

سازمان صنعت ، معدن -

  وتجارت استان

  استان اتاق اصناف -

  استان کمیسیون نظارت -

دانشگاه علوم پزشکی  -

  اراك

  پلیس اماکن -

  فرماندهی انتظامی استان-

  

  

  

  

  

  

  دوماه
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 تانـالمت و امنیت غذایی اسـصصی سـمعاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ورئیس کارگروه تخ اکرمی: خانم / آقاي              : حاضرین 

فـتح آبـادي    – دانشگاه علوم پزشکی اراك و دبیر کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غـذایی اسـتان   سرپرست  جمالیان-  

بیدهنـدي مـدیر کـل تـامین      -جواهري سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمـین  - مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی

شاه نظري مدیر کل آمـوزش فنـی     -محیط زیست حفاظت مدیر کل  میرزایی –مهدویانی مدیر کل انتقال خون -اجتماعی 

علیمحمـدي   –ظهیري مدیر روابط عمومی دانشـگاه   - ...محمدي جانشین معاون بهداشت و درمان سپاه روح ا  -وحرفه اي 

معاون توسعه و مدیریت منابع ، علیمرادیان معاون غذاو دارو، صادقی معاون درمان ،نظري معاون بهداشتی دانشـگاه علـوم   

  -آنالوئی معاون بهره برداري آبفـا  - سلیمی مدیر تامین برنامه سیما –آموزش و پرورش المتمعاون س دمنه  - پزشکی اراك

 –فتحی رئیس گـروه توسـعه ورزشـهاي همگـانی ورزش و جوانـان       –زاهدي معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزي 

جودکی معاون اداري ومالی درمان  –اله دادي معاون پشتیبانی بهزیستی  –شایسته جو معاون حمایت و سالمت کمیته امداد 

اسماعیلی معاون فنی  –ملکی معاون بازرگانی غله و خدمات بازرگانی  –فتاحی معاون سالمت دامپزشکی  –تامین اجتماعی 

خوش پی مـدیر   -اراك  ،مهرعلی مدیر سالمت محیط وکار ، یادگاري مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

 سـت یز طیو مسئول مح سیمشاور رئبنی جمالی  -  و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراك اداره نظارت

نجاتی اتحادیه  –شهرداري  HsDتکلو مسئول   - مشاور مدیر کل بهزیستیامیري  -جهاد کشاورزي  و سالمت غذا سازمان

غفاري  -کمیته امداد رئیس اداره بهداشت بیمه هاي اجتماعیصادقی  -اتابکی کارشناس استانداري  -خواربارو لبنیات اراك

بسطامی دبیـر اتـاق    -کمانی نماینده بهداشت نیروي انتظامی – علوم پزشکی اراكروابط عمومی معاونت غذاودارو دانشگاه 

  اصناف

 –اسـتاندارد  (:ادارات کـل    –سازمان صـنعت ، معـدن و تجـارت      -سازمان مدیریت و برنامه ریزي  –کل استان دادگستري  : غائبین 

 -دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري  -دفتر امور بانوان و خانواده استانداري  -)راه و شهرسازي  –تعزیرات حکومتی 

 -اراكشـوراي اسـالمی شـهر    -خانه سازمانهاي مردم نهـاد  -جمعیت هالل احمر -دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري 

  نظام پزشکی استانشوراي هماهنگی   - دانشکده علوم پزشکی ساوه -هیئت ورزشی بیماران خاص

  
  
  

  
  
 

  جمالیاندکتر سید محمد 
ی بهداشتی درماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات  سرپرست

  تخصصی سالمت و امنیت غذایی استانو دبیر کارگروه 

  بهروز اکرمی
ی ـماعـی ، امنیتی و اجتـاون  سیاسـمع  
یس کارگروه تخصصی سالمت و امنیت ـورئ

  غذایی استان 
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