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  قجربیگی ,مدیرنظارت بر مواد غذایی ,بهداشتی و آرایشیدکتر پیمان   مجري پروژه  :
  )MD-MPHدکتر ایرج   اسماعیلی , دکتري پزشکی وکارشناس ارشد سالمت همگانی (ناظر طرح  : 

  وسازي و معاون حوزه غذا ودارودکتر مریم   نورخیزمحجوب  , دکتر ي دارپیام گزار سالمت :  
مهندس مریم   نصیري , کارشناس  -,کارشناس مسئول ظروف وبسته بندي اداره نظارت بر موادغذایی مهندس حسن  بغدادي پروژه: همکاران اصلی

  ادغذاییمهندس فرشته   کریمی, کارشناس ظروف وبسته بندي اداره نظارت بر مو- ظروف وبسته بندي اداره نظارت بر موادغذایی

  خالصه پروژه

تر در ظروف یکبار مصرف به دلیل عدم نیاز به شستشو ، در دسترس بودن ، قیمت نسبتاً پایین ، شکل پذیري باال و طرح پذیر بودن ، صرف انرژي کم
ي سیستم عصبی و کبد دارد و پروسه تولید و شکل دهی, مصرف روز افزون داشته و با توجه به اینکه داراي حلقه آروماتیک میباشد   اثر سمی بر رو

راه منومر استیرن به همچنین  فلزات سنگین و آمینهاي آروماتیک و ...  که از افزودن بعضی مواد به پلیمر بعنوان بهبوددهنده و رنگدهی و..  ایجاد میشود بهم
دت از این ظروف سبب مشکالت گوارشی,تنفسی, خستگی مواد غذایی مهاجرت می کنند. این مواد براي سالمتی انسان زیان آور بوده که استفاده دراز م

کنندگان  و ناراحتی اعصاب می شود. وحتی سرطانزایی آن از جمله سرطان سینه در زنان به اثبات رسیده که این موضوع به مخاطره افتادن سالمتی مصرف
  ت.مراحل انجام کار بطور خالصه بشرح ذیل میباشد.ناشی از استفاده از ظروف یکبار مصرف غیرمجاز ضرورت اجراي طرح را ایجاب نموده اس

  تحلیل ذینفعان براساس مدل -3            تشکیل تیم پروژه-2    تشکیل تیم تحقیقاتی و تدوین چارچوب انجام طرح و هماهنگی الزم -1 
  ر اعضاي کمیته راهبري طرح تشکیل جلسه با حضو-5    برگزاري جلسات باسازمانهاي همکار ,نظرات مشاورین و تحلیل ذینفعان-4

  
  در محل معاونت غذا و دارو  تشکیل گردید که مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد : 9/10/89جلسه راهبري طرح با حضور اعضاء در تاریخ 

 ارائه آمار دقیق مراکز عرضه ظروف یکبار مصرف در استان و شهر قزوین از سوي سازمان بازرگانی   •

 ح  تهیه چک لیست طر •

 تشکیل تیم ها جهت تکمیل چک لیست  •

 ارزیابی وضعیت موجود  •

 جمع آوري اطالعات و تجزیه و  تحلیل داده ها  •

 ارائه گزارش  •

  بررسی نتایج -9    تعیین تیم ها وانجام عملیات تکمیل چک لیست - 8   توزیع چک لیست - 7   تهیه چک لیست-6
همکاري مشاور آماري طرح انجام گردید. وهمچنین استعالم از معاونت بهداشتی دانشگاه,سازمان بررسی و استخراج نتایج و تهیه گزارش آماري با 

پیوست  بازرگانی و مجمع امور صنفی درجهت ارائه نقطه نظرات مرتبط , واستفاده آنها در جمع آوري و پربارتر شدن پروژه نیز انجام شد.( مستندات
  میباشد)

    همکار:برگزاري جلسات با سازمانهاي  -10
  برگزاري جلسات با سازمانهاي همکار انجام شده و تحلیل ذینفعان نیز در فرم پیوست آمده است.

بررسی الزم با همکاري سازمان هاي همکار در ارتباط با تدوین دستورالعمل انجام شد ونتایجی حاصل گردید که در سه سطح 
  پیشنهادي انجام گردد. (تولید , عرضه ومصرف) کنترل ونظارت مطابق با دستورالعمل

  

  رضه ومصرف ظروف یکبار مصرف در استان قزوینتدوین دستورالعمل ع  عنوان پروژه:


