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اعضای اصلی حاضر :بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس کارگروه  -دکتر سید حسین داودی سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی و دبیر کارگروه  -محمد جانباز مدیرکل دامپزشکی استان  -محمدعلی سلیمی مدیر کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان – ناصر حیدری پوری مدیرکل جهاد کشاورزی استان -خلیل قاسمی مدیرکل صنعت معدن و تجارت –دکتر
علی حیرانی رئیس دبیرخانه کارگروه
جانشین اعضای اصلی :ابوالفضل فتحی معاون خبر صدا و سیمای خلیج فارس -حبیب مسیحی معاون نظارت سازمان
حفاظت محیط زیست استان -عالء امیریان نژاد معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری استان -خشایار ترابی معاون
شرکت آب و فاضالب روستایی استان -مریم یکتاپور معاون ارزیابی اداره استاندارد استان -شهرزاد دهقانی کارشناس دفتر امور
زنان و خانواده استانداری -علی خشنود رییس شعبه تعزیرات حکومتی
اعضای مدعو حاضر :علی نیکویی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بندرعباس– منصور اخالقی مدیرکل امور اجتماعی و
انتخابات استانداری -حبیب بهاری معاون شهردار بندرعباس -دکتر حسین قاسمی معاون غذا و دارو -دکتر غالمعلی جاودان
معاون بهداشت– دکتر عبداهلل غریب زاده معاون درمان– دکتر علیرضا سبحانی معاون آموزش -دکتر فاطمه نوروزیان مدیر
روابط عمومی دانشگاه– نواب رازمند رییس گروه سالمت محیط و کار -مسعود دادرس رییس گروه آموزش سالمت– آذر
بنگولی عضو دبیرخانه کارگروه -ناصر رحمانیان عضو دبیرخانه کارگروه -خانم دکتر قوچانی کارشناس ارشد وزارت بهداشت در
امور پیوست سالمت
اعضای اصلی غایب:
صالح دریانورد رییس سازمان برنامه و بودجه -غالمعلی دانشور مدیر کل ورزش و جوانان -اسدی دادستان مرکز
استان -عبدالحسین مدنی رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سالمت -عبدالحمید حمزهپور مدیرعامل
شرکت آبفا روستایی (حضور نماینده) -امین قسمی مدیرعامل آبفا شهری(حضور نماینده)– مجید وفادار مدیر کل محیط
زیست (حضور نماینده) -روحاهلل آبداریان رئیس تعزیرات حکومتی (حضور نماینده)– مهران جاللی مدیرکل صدا و سیما
(حضور نماینده) -عیسی باقرزاده همایی (حضورنماینده) -زهرا یعقوب نژاد مدیرکل زنان و خانواده استانداری (حضور نماینده)
دستورکار پیشنهادی جلسه
 -3ارائه گزارش در خصوص مصوبات جلسه قبل؛  -2چگونگی و ضرورت تهیه و تدوین پیوست سالمت؛  -8بررسی و
تعیین وضعیت مراکز فروش و ارائه قلیان؛  -4ساماندهی انبارهای مواد غذایی بازرگانی دولتی ایران؛  -2بررسی چالشها و
مخاطرات موجود جهت نگهداری گندمهای وارداتی و داخلی

متن مباحث ،مذاکرات و پیشنهادات اصلی
جلسه کارگروه رأس ساعت  38:81با تالوت آیات کالم اهلل مجید آغازشد .در ابتدا آقای اکرمی معاونت محترم سیاسی امنیتی
استانداری و رییس کارگروه ضمن تبریک هفته دولت بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات کارگروه تاکید نمودند .سپس آقای
دکتر داودی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دبیر کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان ضمن تبریک هفته دولت از
حضور بموقع اعضاء در جلسه قدردانی نمودند.
در ادامه اولین دستور کار جلسه «ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل :در ابتدا آقای دکتر حیرانی رئیس دبیرخانه
کارگروه گزارشی از الف -وضعیت حضور اعضا اصلی درجلسات کارگروه (بند 3مصوبات جلسه قبل) ب -ارسال لیست
مشکالت بهداشتی شهرستانها به فرمانداریها (بند 2مصوبات جلسه قبل) ج -اعالم اسامی اداراتی که پیام گزار سالمت معرفی
نکرده اند (بند  6مصوبات جلسه قبل) را برای اعضا کارگروه ارائه نمودند .سپس آقای نواب رازمند رییس گروه سالمت
محیط و کار دانشگاه گزارش کاملی از نتایج کارشناسی نمونه های آب تهیه شده از واحدهای تصفیه و بسته بندی غیرمجاز
آب آشامیدنی شهر بندرعباس برای اعضا کارگروه ارائه کردند (بند  4مصوبات جلسه قبل) .در ادامه نیز آقای دکتر سبحانی
معاون آموزشی دانشگاه گزارشی از نتایج برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان سازمان آموزش و پرورش در خصوص
اجرای طرح آموزش پاسخگو و شاخصهای پیشنهادی انتخاب دانش آموزان را شامل معیارهای الزامی (بومی بودن ،تحصیل در
مدارس دولتی ،نداشتن اختالل تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلِ ،معدل باالی  )33/2و معیار های غیرالزامی شامل داشتن
عنوان در جشنواره های علمی و قرآنی ،المپیادها و  ...ارائه کرده و اعالم نمودند در جلسات بعدی ،کارشناسی بیشتری در این
خصوص انجام شده و نتایج در کارگروه مطرح خواهد گردید (بند  2مصوبات جلسه قبل)
در ادامه دومین دستور کار جلسه « ،ضرورت تدوین پیوست سالمت برای تمامی طرحهای عمرانی و توسعهای بزرگ
استان» مطرح شد .در این رابطه خانم دکتر قوچانی کارشناس ارشد برنامه پیوست سالمت در وزارت بهداشت ،ضمن تشریح
تاریخچه تدوین پیوست سالمت در کشورهای مختلف ،مخاطرات سالمتی ناشی از فعالیت صنایع بزرگ را بر شمرده و بر
ضرورت تدوین پیوست سالمت برای پروژه های توسعه ای استان تاکید نموده و بیان داشتند طبق بند  4سیاست های ابالغی
مقام معظم رهبری ،بند ب ماده  82قانون برنامه پنجم ،بند 48-3برنامه ششم توسعه و مصوبات جلسه  32فروردین 52
مجلس شورای اسالمی ،تهیه پیوست سالمت برای صنایع نفت وگاز ،کشتارگاههای بزرگ ،تصفیه خانه های بزرگ ،پروژه های
بزرگ سد سازی ،مراکز تهیه کمپوست با ظرفیت باالی 321تن در روز و سایر پروژه های بزرگ عمرانی و توسعه ای ضروری
است .سپس اعضای کارگروه و کارشناسان مدعو به شرح زیر به بیان نظرات خود پرداختند:
آقای دکتر داودی رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی ضمن مهم خواندن مخاطرات سالمت اعالم نمودند در شورای
برنامه ریزی استان تهیه پیوست سالمت بعنوان یکی از الزامات طرحهای توسعه استان تصویب شده و به تایید استاندار محترم
هرمزگان نیز رسیده است .ایشان همچنین خواستار توجه همه جانبه مسئولین استان به مخاطرات سالمتی پروزه های کالن
استان شدند.
سپس آقای دکتر حیرانی رییس دبیرخانه کارگروه با توجه به اینکه در برنامه ششم کشور ،توسعه سواحل مکران و معادن
استان مورد توجه ویژه دولت قرار گرفته ،خواستار استقرار هرچه سریعتر برنامه تدوین پیوست سالمت برای پروژه های
توسعهای استان شدند.
آقا ی مهندس مسیحی معاون سازمان حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه پیوست سالمت تکمیل کننده ارزیابی های
زیست محیطی پروژه های عمرانی و توسعه ای است خواستار شفاف شدن نقش و جایگاه استان در تدوین و تصویب پیوست
سالمت پروژه ها ،و تفویض اختیار هرچه بیشتر به استانها جهت تسریع در انجام پروژه های توسعه ای استان شدند.
سپس آقای مهندس قاسمی مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان ضمن حمایت کامل از تدوین پیوست سالمت برای پروژه
های توسعه ای استان خواستار تدوین فرایندهای روشن برای تهیه پیوست سالمت و کوتاه نمودن هرچه سریعتر فرایند تدوین
و تصویب پیوست سالمت پروژه ها شدند.

در ادامه جلسه آقای دکتر خباز مدیرکل دامپزشکی استان خواستار طرح مشکالت مربوط به دامپزشکی شامل (ساماندهی
عرضه شیرخام بصورت فله ای ،آنفلونزای فوق حاد پرندگان و ساماندهی کشتارگاههای استان) در جلسات کارگروه گردیدند.
سپس آقای دکتر اخالقی مدیرکل محترم امور اجتماعی استانداری هرمزگان در خصوص کمبود تخت در بیمارستان
شهیدمحمدی مطالبی بیان نموده و خواستار پیگیری موضوع توسط دانشگاه شدند .آقای دکتر داودی نیز با تایید کمبود
 3111تخت بیمارستانی در استان خواستار همکاری اداره راه و شهرسازی استان برای احداث و بهره برداری هرچه سریعتر از
بیمارستان  221تختخوابی بندرعباس شدند.
در پایان آقای اکرمی ریاست محترم کارگروه ،با تاکید مجدد بر حضور شخص مدیران در جلسات کارگروه ،بر پیگیری اجرای
تمامی مصوبات تا حصول نتیجه نهایی توسط دبیرخانه کارگروه تاکید کردند.

مسئولین اجرا و

کد

متن مصوبات

پایش

با توجه به ارائه گزارش کارشناسیهای انجامشده توسط دستگاههای مختلف

 -اداره کل صنعت

حداکثر تا

و مشکالت سالمتی که ادامه فعالیت واحدهای بسته بندی و تصفیه آب

معدن و تجارت

پایان مهرماه

استان

52

مصوبه

غیرمجاز برای مردم ایجاد مینمایند ،مقرر گردید:
 اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در اسرع وقت نسبت به تعطیلیواحدهای مذکور اقدام نماید.
1

مهلت اجرا

 شرکت آب و فاضالب شهری نسبت به قطع اشتراک آب این واحدها اقدامکند.

 شرکت آب وفاضالب شهری
استان

 -فرمانداری بندرعباس بر اجرای امور فوق نظارت نماید.

 -فرمانداری

 -همۀ افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در زمینۀ بسته بندی و

بندرعباس

تصفیه آب میباشند ،الزم است از رویههای قانونی مربوطه تبعیت نمایند.
مقرر گردید با توجه به اهمیت اجرای برنامه آموزش پاسخگو و انتخاب
دانشآموزان برای ورود به این برنامه ،مقرر گردید:
 به منظور پیگیری جدیتر ،جلسات مشترک بین معاونت آموزش دانشگاهعلوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش استان( ،با محوریت معاونت آموزش
دانشگاه) با فواصل کمتر و تعداد بیشتر برگزار شود
 در جلسات مشترک ،از حضور نمایندگان اداره کل امور اجتماعی2

استانداری و سازمانهای مردمنهاد و خیریهها استفاده شود.
 -برای انتخاب دانشآموزان جهت ورود به برنامه ،از شاخصهای عملیتر و

 -معاونت آموزش

پایان

دانشگاه علوم

شهریور 52

پزشکی
 سازمان آموزش وپرورش استان
 اداره کل اموراجتماعی استانداری

با دامنۀ وسیعتر استفاده شود.
 معیارهای انتخاب دانش آموزان ،نحوه حمایت از آنان ،تعداد دانشآموزانیکه میتوانند تحت حمایت قرار گیرند ،زمان شروع و خاتمه حمایتها و
چگونگی بازپرداخت کمکها ،مشخص گردد.
 نتایج اقدامات در جلسه مهرماه کارگروه ارائه شود.با توجه به ضرورت تشکیل هرچه سریعتر جلسات کمیته پیامگزاران سالمت
دستگاههای اجرایی و پیگیریهای مستمر دبیرخانه مقرر گردید:
 دستگاههایی که تاکنون اقدام نکردهاند (سازمان مدیریت و برنامه ریزی،شرکت آب و فاضالب شهری ،شرکت آب و فاضالب روستایی ،سازمان ورزش
3

و جوانان ،سازمان آموزش و پرورش ،سازمان صنعت و معدن و تجارت ،اداره
کل تعزیرات حکومتی ،سازمان صدا و سیما ،سازمان جهادکشاورزی ،و
دادستانی مرکز استان) ،ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی پیامگزار
سالمت به دبیرخانه کارگروه اقدام نمایند.

 -سازمانهای

حداکثر6/23

نامبرده

52/

 -دبیرخانه کارگروه

بنا بر مستندات باالدستی ابالغشده در خصوص پیوست سالمت ،مقرر

 -دبیرخانۀ شورای

بطور

گردید:

برنامهریزی و توسعۀ

مستمر

 تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد طراحی و اجرای مصادیقپروژههای نیازمند پیوست سالمت را دارند ،اقدامات الزم جهت تدوین و
اجرای استانداردهای سالمت را به عمل آورده و همزمان با ارائه گزارش
ارزیابی زیست محیطی ،پیوست سالمت طرح را نیز پیگیری کنند.
 ضرورت تدوین و استقرار پیوست سالمت برای پروژههای موضوعه ،در4

شورای برنامهریزی و توسعۀ استان مورد تأکید قرار گیرد.
 موضوع پیوست سالمت ،در توسعۀ سواحل مکران و پروژههای مربوطه ،باجدیت پیگیری شود.
 -دانشگاه علوم پزشکی ،عالوه بر استانداردهای ابالغشده در دستورالعمل

استان
 دبیرخانۀ کارگروه سازمان صنعت ومعدن و تجارت

الف

استان
 دستگاههایاجرایی استان

پیوست سالمت ،موضوع «خدمات بهداشتی و درمانی متأثر از توسعه» در
سطح استان را نیز پیگیری نماید.
 لیست پروژههای نیازمند پیوست سالمت ،ضمیمۀ این صورتجلسه گردید.مقرر گردید کمیته تخصصی پیوست سالمت ذیل کارگروه سالمت و امنیت

-دبیرخانه کارگروه

غذایی استان تشکیل و شروع بکارنماید

پایان
مهرماه
الف

5

با توجه به اینکه بررسی وضعیت موجود و ترسیم سیمای سالمت استان ،و

 -دبیرخانه کارگروه

به تبع آن شناسایی اولویتها و تدوین یک سند یا برنامۀ جامع برای ارتقای
6

پایان
سال52

سالمت استان ،ضروری به نظر میرسد ،دبیرخانۀ کارگروه موظف است به

ج

نحوی برنامهریزی و اقدام نماید که حداکثر تا پایان سال جاری ،مجموعۀ
مستند و مدونی در این رابطه تولید شود.
با توجه به کم بودن تعداد جلسات برگزار شده کارگروه در  6ماهه اول سال

7

 -دبیرخانه کارگروه

پایان

جاری ،مقرر گردید قبل از اتمام شهریور ماه ،جلسه بعدی کارگروه با

شهریور

دستورکارهای باقیمانده از این جلسه (و دعوت از اداره غلۀ استان) برگزار

52

الف

شود.
مقرر گردید جهت پیگیری و رفع مشکالت احداث بیمارستان 221
تختخوابی بندرعباس ،در جلسه بعدی کارگروه از مدیر کل محترم راه و
8

شهرسازی استان دعوت به عمل آید.

 -دبیرخانه کارگروه

مهر ماه
52
ب

مقرر گردید اولین جلسه کارگروه در مهرماه طبق درخواست مدیرکل
محترم دامپزشکی استان با دستورکار ساماندهی عرضه شیرخام به صورت
9

فله ،آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ،کشتارهای غیرمجاز ،ساماندهی
کشتارگاههای استان ،حمل و نقل و عرضۀ تخم مرغ ،و عرضۀ آبزیان برگزار

 -دبیرخانه کارگروه

مهر ماه
52

 -اداره کل

ب

دامپزشکی استان

شود.
مقرر گردید در جلسات بعدی کارگروه ،و برای بحث پیرامون موضوعات
11

 -دبیرخانه کارگروه

درمانی استان ،از مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی و نمایندۀ مراکز

مستمر

ب

خصوصی نیز جهت شرکت در جلسات کارگروه دعوت به عمل آید.
مقرر گردید در جلسات آتی ،موضوع بهداشت سواحل نیز مطرح گردد.

 -دبیرخانه کارگروه

11

تا پایان
آبان 52

با توجه به ضرورت اجرای کامل مصوبات کارگروه مقرر گردید دبیرخانه
کارگروه نسبت به پیگیری کلیه مصوبات کارگروه تا حصول نتیجه نهایی
12

بطور

 -دبیرخانه کارگروه

ب

بطور
مستمر

اقدام و بنا به ضرورت و حداکثر در پایان هر فصل نتیجه را در جلسه

الف

کارگروه ارائه نماید.
بهروز اکرمی

دکتر سیدحسین داودی

دکتر علی حیرانی

رییس کارگروه

دبیر کارگروه

رییس دبیرخانه کارگروه

