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کشور  14تیمهای از راحل با حضور   امامجام یادگار  کشتی فرنگی نوجوانان بین المللی مسابقات  

  قمجهان و پنج تیم از جمهوری اسالمی ایران روز جمعه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان 

کشورهای عراق، تاجیکستان، آذربایجان،  کشتی فرنگی نوجوانانهای که شامل تیم . برگزار شد

قرقیزستان، سوریه، صربستان، ایتالیا، اوکراین، ارمنستان، گرجستان، فنالند، بلغارستان، لبنان و 

، 76، 69، 63، 58، 54، 50، 46، 42وزن شامل  10کشتی گیران در حاضر شدند و  قمترکیه در 

 .  به رقابت پرداختند کیلوگرم با هم  100و  85

تا امسال به  1390ولی از سال . شدبه صورت منظم در قم برگزار می  80مسابقات از دهه این 

که مجددا با همت مسئولین در قم برگزار .نشده بود خاطر نبود امکانات، این رقابت ها در قم برگزار 

 .گردید
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 ّبی ًظبرت ٍ کٌتزل جْت هسبعذت ٍ ًیزٍ درخَاست پیزٍ شْزستبى ثْذاشت هزکش هحیط ثْذاشت ٍاحذ

 1396/04/09 لغبیت 1396/04/07 هَرخِ اس داخلی ٍ خبرجی تیوْبی استقزار هحل ٍ ّتلْب ثز  ثْذاشتی،

 550 اس ثیش تَسیع ٍ  ثٌذی ثستِ , پخت ٍ تْیِ , فزآٍری ًحَُ ثز ٍ ثبسدیذ هذکَر هزاکش اس ًَثت چٌذیي طی

  ًظبرت  خبرجی ٍ داخلی تیوْبی استزاحت ٍ اسکبى ّبی هحل ثز ّوچٌیي ٍ هسبثقِ رٍس در گزم غذایی پزس

 .ًوَدًذ

 پبیبى تب را خَیش ثْذاشتی ًظبرتْبی  ًفزُ 2 تین دٍ قبلت در هحیط ثْذاشت ثبسرسی ّبی اکیپ راستب ایي در

 ّتلْب هذیزاى ٍ هسئَلیي ثب را السم ّبی ّوبٌّگی ٍ دادًذ اداهِ 1396/04/09 هَرخِ جوعِ رٍس هسبثقِ

 . آٍردًذ ثعول

 ًظبرت ًیش کشتی سبلي هحَطِ ٍ ثْذاشتی سزٍیسْبی ٍ هصزفی آة هٌبثع کلیِ ثز کِ .ثبشذ هی تَضیح ثِ السم

 .گزدیذ هعوَل السم ثْذاشتی

























 ایام َفتٍ
اسامی تاسرسیه تُذاشت  

 محیط

 
آشپشخاوٍ َای تحت  َتلُا ي 

 وظارت   

  

 راوىذٌ

 
 مًرخٍ اس

1396/04/07 

 لغایت 
1396/04/09   

مجتثی   –محسه فزاَاوی 
 مًسًی

 گماری شاَذ  مُماوسزای

حمیذ  – وعمت الٍ َاشمی
 سزتىذی فزاَاوی

تُشت ي َتل   آشپشخاوٍ َشت
 المپیک ي ساله شُیذ حیذریان

 خًشزي

محمذ حسیه  -يلی اکثزی 
 کثیزی ستاد شُزستان ي سطح شُز  تاتاخاوی 

 ستاد فوریت های بهداشت محیط مزکز بهداشت شهزستان قم

  1396سال در بزنامه مسابقات کشتی جام یادگار امام بزنامه کشیک واحد بهداشت محیط شهزستان 



 هقذار/تعذاد عٌبٍیي ردیف

 مًرد21 تُیٍ ي تًسیع مًاد غذایی  ي آشپشخاوٍ  َا اس مزاکشتاسدیذ  1

2 
آتخًری ي سزيیس تُذاشتی ي ساله  اماکه عمًمی خصًصا اس آتذارخاوٍ  ي تاسدیذ اس 

 ...  ي يرسشی 
مًرد 24  

مًرد6 تاسرسی اس مىاتع آب ي ساماوٍ آتزساوی  3  

 مًرد   13 کلزسىجی اس مىاتع آب مصزفی 4

 مًرد   10   شعثٍ َا ي سطح شُز  ومًوٍ تزداری اس آب مصزفی 5

 کیلًگزم5.5 (تٍ کیلًگزم)معذيم ومًدن مًاد غذایی غیز تُذاشتی ي فاسذ  6

 مًرد 17 مًاد غذایی تًسیلٍ دستگاَُای پزتاتل در محل  سىجش دمای 7

مًرد  8 مًاد غذایی تًسیلٍ دستگاَُای پزتاتل در محل  سىجش ومک  8  

مًرد 1 تًسیلٍ دستگاَُای پزتاتل در محل  سىجش پزاکسیذ ريغه مصزفی  9  

 مًرد 5 ...يضع وامىاسة  ي  مذاخلٍ تُذاشتی جُت اصالح 10

 مًرد 2 اخطاریٍ ي تذکزات تُذاشتی دادٌ شذٌ 11

 مًرد 5 ....  سىجش تار میکزيتی سطًح تًسیلٍ دستگاَُای پزتاتل ي 12

بهداشت محیط مزکز بهداشت شهزستان قم  در بزنامه نظارت بزآشپزخانه های  آمار نهایی کشیک  واحد
   1396طبخ غذا بزای عوامل اجزایی  جام یادگار امام تیزماه 

 




