آیین نامه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان یکی از کارگروه های  31گانه ذیل شورای برنامه ریزی وتوسعه استان است که مواد  31و 31آیین نامه
اجرایی این شورا به کارگروه سالمت وامنیت غذایی به شرح زیر پرداخته است .آخرین اصالحات نیز در ادامه آورده شده است:
ماده31ـ اعضای کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به شرح زیر تعیین میشوند :
الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استانداری (رییس(
ب ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (دبیر (
ج ـ نماینده معاون برنامهریزی استاندار (در سطح مدیرکل(
د ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
هـ ـ مدیرکل حفاظت محیطزیست محیط استان
و ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
ز ـ مدیرکل دامپزشکی استان
ح ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ط ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
ی ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
ک ـ دادستان مرکز استان
ل ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
م ـ رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان
ن ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش
س ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ماده 31ـ وظایف کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین میشود :
الف ـ اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
ب ـ مشکالت استانی مربوط به سالمت و امنیت غذایی استان و انعکاس پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه شورا
ج ـ ارتقای خدمات سالمت و امنیت غذایی در سطح استان
د ـ وضعیت سالمت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوان به ویژه دختران و راههای بهبود آن
هـ پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن
و ـ بستههای تربیت بدنی در جهت سالمت عمومی
آخرین اصالحات نیز براساس تصویبنامه شماره /13113ت16913هـ مورخ  3192/2/42هیأت وزیران:
بند 9 -در ماده ( ،)31عبارت «کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی سالمت ،ایمنی و امنیت غذایی»
و بند (ج) نیز به شرح زیر اصالح و بندهای (ع)( ،ف) و (ص) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه میشود:
ج -رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
ع -مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری
ف -مدیر کل تعزیرات حکومتی استان
ص -مدیر کل استاندارد استان
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آییـــن نـــامــه کارگروه سالمت وامنیت غذایی شهرستان

به استناد تبصره  1ماده  42آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی  ،آیین نامه کارگروه سالمت
وامنیت غذایی شهرستان در جلسه مورخ 41/34/22کارگروه تخصصی سالمت وامنیت غذایی استان طرح وبه شرح زیر تصویب
گردید
تبصره  5ماده  82آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان :
تبصره 1ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف کـارگروه مـذکور ،کارگروههـای تخصصـی حسـب نیـاز در شهرسـتان تشـکیل
می شوند .کارگروه شهرستان به ریاست فرماندار و مسؤوالن متناظر با اعضای کارگروه تخصصی سـالمت و امنیـت غـذایی اسـتان در
سطح شهرستان تشکیل و در راستای وظایف کارگروه استان فعالیت میکند
ماده: 3به استناد تبصره  1ماده  42آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی وبه منظور تامین،
حفظ وارتقاء سطح سالمت وبهبود کیفیت زندگی مردم در سطح شهرستانها به عنوان یکی از اولویت های مهم شهرستانها ،اتخاذ
تدابیر مناسب ،گسترش همکاریهای بین بخشی ،مشارکت مردمی وحمایت از طرح های جدید درحوزه سالمت  ،کارگروه سالمت
وامنیت غذایی شهرستان که در این آیین نامه به اختصار کارگروه نامیده میشود تشکیل میگردد
تبصره  : 3این کارگروه جایگزین کلیه شوراها ی موجود با موضوعات مشابه (مرتبط با سالمت) شامل شورای بهداشت شهرستان
و .....میشود.
ماده 8 :اعضاء شورا عبارت است از:

.3
.4
.1
.2
.1
.1
.1
.2
.9
.36
.33
.34

فرماندار(رئیس)
مدیر شبکه بهداشت ودرمان(دبیر)
رئیس مرکز بهداشت شهرستان
رئیس شورای اسالمی شهرستان
شهردار مرکز شهرستان
رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان
رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان
رئیس اداره بازرگانی شهرستان
فرماندهی ناحیه انتظامی شهرستان
رئیس دادگستری شهرستان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست
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.31
.32
.31
.31
.31
.32
.39
.46
.43
.44

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان
رئیس اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان
رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره))شهرستان
رئیس بهزیستی شهرستان
رئیس دامپزشکی شهرستان
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان
رئیس شرکت آب وفاضالب شهری شهرستان
رئیس شرکت آب وفاضالب روستایی شهرستان
سایر مسئوالن ذیربط شهرستانی حسب مورد با تشخیص دبیر کارگروه.

تبصره 4:درشهرستانهائیکه شبکه بهداشت ودرمان وجود ندارد رئیس مرکز بهداشت شهرستان به عنوان دبیر منصوب میگردند
ماده 3 :شرح وظایف کارگروه شامل :
 .3کسب اطالع وآگاهی از آخرین اطالعات مربوط به شاخصهای کشوری و استانی وشهرستانی حوزه سالمت
 .4جمع آوری وتجزیه تحلیل آمار و اطالعات مرتبط به منظور شناسایی واولویت بندی چالش ها ومشـکالت حـوزه سـالمت
شهرستان وآسیب شناسی آنها و ارائه راهکار های اجرایی مناسب جهت حل آنها
 .1ایجادهماهنگی دربرنامه ریزی،سیاستگذاری،وارزشیابی درزمینه سالمت درسطح شهرستان
 .2بررسی نیازهای سالمت شهرستان و اولویت بندی آنها
 .1سیاست گذاری درزمینه گسترش همکاری بین بخشی ،مشارکت مردمی وحمایت از طرح های جدید مرتبط با سالمت در
سطح شهرستان وارائه راهکارهای مناسب درزمینه گسترش همکاریهای بین بخشی ومشارکت مردمی
 .1اجرایی نمودن مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان  ،در سطح شهرستان
 .1نظارت بر اجرای فعالیت های شهرستانی برنامه های جامع سالمت اسـتان ابالغـی از طـرف کـارگروه سـالمت وامنیـت
غذایی استان درسطح شهرستان
 .2نظارت برپیشرفت مصوبات کارگروه
 .9ایجادهماهنگی دربرنامه ریـزی وسیاسـت گـذاری درزمینـه تولیـد،توزیع ،نگهداری،فرآوری،ایمنی،مصـرف،بازرگانی،پایش
وضعیت غذاوتغذیه شهرستان
 .36پیگیری وانجام سایر امورمحوله از طرف کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان
ماده 4 :کارگروه حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه میدهدوجلسات با حضور اکثریت اعضاء(نصف بعالوه یک)رسمیت مییابد
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ماده 5 :دبیر کارگروه روز  ،ساعت ومحل تشکیل جلسه ودستورکار هرجلسه را دوهفته قبل کتبا به اطالع اعضاء میرساند
ماده 6 :کلیه اعضاء (الزاما مدیران و روسای ادارت عضو) موظف به حضور درجلسات میباشند ودرمواردیکه عذر موجهی داشته
باشند باید مراتب را با ذکرعلت قبل از تشکیل جلسه به دبیر کارگروه اعالم نمایند
ماده 7 :کارگروه درجلسات مربوطه براساس دستور کار هرجلسه به موضوعات مطروحه رسیدگی واتخاذ تصمیم می نماید
وتصمیمات جلسات با رای اکثریت اعضای حاضر درجلسه به تصویب وپس ازتایید فرماندار الزم االجرااست
ماده 2 :مذاکرات جلسات درهرجلسه صورت جلسه وبه امضاء اعضاءخواهد رسید و مصوبات کارگروه توسط دبیر کارگروه به
ادارت ذیربط ابالغ خواهد شد
ماده 9 :ادارات دولتی شهرستانی مکلفند همکاری الزم را درجهت تسهیل اجرای مصوبات کارگروه با شبکه بهداشت ودرمان
شهرستان بعمل آورند
ماده 01 :کارگروه دارای دبیرخانه ای است که محل تشکیل آن در حوزه مرکز بهداشت شهرستان است وریاست آن بعهده رئیس
مرکز بهداشت شهرستان میباشد که با پیشنهاد مدیر شبکه بهداشت ودرمان وحکم فرماندار منصوب میگردد
ماده 00:گردش کار طرح موضوعات در جلسات کارگروه:
درخواست یا پیشنهاد توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی درمورد موضوعات مرتبط برای اتخاذ تصمیم نهایی وطرح درکارگروه به
دبیرخانه کارگروه ارسال میگردد
تبصره 1:کارگروه میتواند به منظور بررسی پیشنهادات حسب مورد اقدام به تشکیل کمیته مشورتی نماید
تبصره  : 2دبیرخانه موظف است پیشنهادات واصله را به ترتیب وصول مورد بررسی قرارداده وگزارش آنرا به کارگروه ارائه دهد
ماده 08:کارگروه موظف است گزارش هرجلسه را به دبیرخانه کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان اعالم نماید
این آیین نامه با  34ماده و  2تبصره در جلسه مورخ 41/34/22کارگروه تخصصی سالمت وامنیت غذایی استان تصویب گردید
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