
  صورتجلسه شوراي سالمت وامنيت غذائي شهرستان كاشان
  

چهارمين جلسه شوراي سالمت وامنيت غذايي  25/9/91پ مورخ /1774/1/29پيرو دعوتنامه شماره 
با حضور معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري  30/18راس ساعت  28/9/91مورخ  91سالدر

ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل شهرستان ويژه كاشان، رئيس محترم دانشگاه و 
  .گرديد

ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم اله مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه ضمن عرض 
خيرمقدم به حضار، در خصوص افتخارات خوبي كه دانشگاه با حضور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش 

ت و پنجمين سالگرد تاسيس دانشگاه نائل آمده از جمله افتتاح بيمارستان اعصاب و پزشكي به مناسبت بيس
، اخذ موافقت ياخذ مجوز دانشكده دندانپزشك -چندين پروژه در شهرستان آران و بيدگل -روان كارگرنژاد

مناسبت هاي مختلف و اقدامات انجام شده خصوص كتبي جهت ايجاد دانشكده داروسازي، همچنين در
دانشگاه در بحث سالمت در ماه هاي آبان و آذر از جمله برنامه سالمت شهري، برنامه ادغام مراقبت  توسط

پايلوت  صورتبها هاي روان در دوران بارداري، برنامه جامع ارتقاء سالمت دانشگاه كه همگي اين برنامه
مامي ادارات و اعضاء در كشوري در دانشگاه انجام مي گيرد سخناني براي حضار بيان فرمودند و همكاري ت

در ادامه آقاي دكتر مروجي، معاون محترم بهداشتي دانشگاه دستور كار  ندامر ارتقاء سالمت را خواستار شد
  . جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  
  :دستور كار جلسه

  جلسه قبلبررسي مصوبات  -
  به خصوص ترافيكي ماهه در اثر حوادث غيرعمد 59-1گزارش بررسي مرگ و مير كودكان  -
  طرح نامه رئيس محترم مركز سالمت محيط و كار در خصوص دستگاه هاي آب شيرين كن -
  گزارش حفاظت از حريم منابع آب، چاهها، قنوات و چشمه ها -
  طرح چگونگي اجراي قانون ترويج تغذيه با شيرمادر در كليه ارگانها و ادارات دولتي و خصوصي -
  

  ه قبلبررسي مصوبات جلس) الف
توسط ارگانهاي ذيربط انجام مفاد مصوبات مصوبات جلسات قبلي  8و  7،2در خصوص بند : 1مصوبه بند 

آقاي مهندس رحمت پناه مسئول شركت بازيافت شهرداري اقدامات  10شده و در خصوص مصوبه بند 
ي حضار ارائه برا power pointانجام شده در خصوص چاله زباله و احداث كارخانه كمپوست را به صورت 

  . شدندنمودند و خواستار پيگيري و پرداخت حق سهام شهرداري تابعه شهرستان آران و بيدگل را 
بهداشت درمان آران و بيدگل در خصوص مكاتبه و  شبكهآقاي دكتر مكي سرپرست : 2مصوبه بند 
  . نمودندفرمانداري شهرستان آران و بيدگل سخناني را ايراد از طريق  انجام شدهپيگيريهاي 

در خصوص تشكيل ) واحد تجارت(سرپرست اداره صنعت، معدن، و تجارت نطاقي آقاي: 3مصوبه بند 
جلسات متعدد و اقداماتي كه در خصوص برخورد قانوني با واحدهاي آب شيرين كن فاقد مجوز توسط 

  . مجامع امور صنفي و اداره اماكن عمومي انجام شده نكاتي را بيان نمودند
 در اين خصوصانجام شده آقاي طحاني رئيس اداره سياسي اجتماعي فرمانداري پيگيريهايي : 4 مصوبه بند

  . براي حضار عنوان نمودند را



در خصوص اجراي اين ) واحد تجارت(آقاي نطاقي سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت : 5مصوبه بند 
هزار اتيكت و تراكت آموزشي در  7وزيع نانوا و همچنين تهيه و ت 104مصوبه و تشكيل جلسه آموزشي براي 

  . در محل نمازجمعه و نانوايي هاي سطح شهرستان مطالبي را بيان نمودند» نان خوب«خصوص 
كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي و آقاي  -آقاي مهندس فتحي مقدم: 6مصوبه بند 

طحاني رئيس اداره سياسي اجتماعي فرمانداري در خصوص برقراري جلسات هماهنگي و مصوبات آن و 
بخش نياسر خصوص در زمينه اتالف حيوانات موذي و سگ هاي ولگرد در بخشداري هاي به مشكالتي كه 

  . سخناني را ايراد نمودند داردجودو
آقاي دكتر مروجي معاون بهداشتي دانشگاه بيان نمودند بيمارستان هاي بهشتي، متيني : 7مصوبه بند 

نمايند و براي مابقي بيمارستان ها دستگاه هاي بي  مي نسبت به بي خطرسازي زباله هاي بيمارستاني اقدام
  . خطرسازي خريداري گرديده و جايگاه هاي نصب آن آماده شده كه در اسرع وقت راه اندازي خواهد شد

  . اين مصوبه به نحو احسن توسط ادارات مرتبط انجام گرفته است: 8مصوبه بند 
ضالب روستائي در خصوص  پيگيريهاي انجام شده آقاي مهندس شاكري مدير امور آب و فا: 9مصوبه بند 

جهت اجراي طرح فاضالب روستاي نشلج و تشكيل جلسه با هيات امنا زيارت آستان مقدس حضرت 
  . در خصوص حل مشكل فاضالب آن سخناني براي حضار بيان نمودند) ع(سلطانعلي امام محمدباقر

هرستان مطرح و مقرر گرديده آموزش و موضوع در شوراي اداري آموزش و پرورش ش: 10مصوبه بند 
جود در ونواقص و مشكالت م در زمينه رفع پرورش با همكاري شهرداري و معاونت بهداشتي دانشگاه

  . مدارس از جمله تهيه مواد شوينده و سطل هاي زباله براي مدارس اقدام نمايد
ترك با معاونت بهداشتي، اداره آقاي جوكار نماينده ناجا در خصوص انجام بازديدهاي مش: 12مصوبه بند 

      قليان ز سفره خانه هاي سنتي و جمع آوريا)واحد تجارت (و تجارت  معدن ،ميراث فرهنگي، اداره صنعت
  . را بيان نمودند  مطالبي و معرفي متخلفين به تعزيرات

سط آقاي طحاني اين مصوبه در حال اجرا مي باشد و با توجه به پيشنهادات ارائه شده تو: 13مصوبه بند 
  . مقرر گرديد شهرداري نسبت به اطالع رساني موضوع اقدام نمايند

كاشان در خصوص بازديد مشترك انجام شده از هتل  يآقاي مهندس اسدي مديرعامل آبفا: 14مصوبه بند 
هاي نگارستان، اميركبير و نواقصي كه در خصوص تامين آب شرب بهداشتي اين هتل ها وجود دارد مطالبي 

شهري را         شبكه عموميموضوع اخذ انشعاب آب آشاميدني از يا براي حضار عنوان نمودند و پيگيرر
  . خواستار شدند

آقاي طحاني رئيس اداره سياسي اجتماعي فرمانداري بيان نمودند كه دو جلسه با مسئوليت : 15مصوبه بند 
كه در اين جلسات تصويب گرديده براي  يمصوباتفرمانداري و با حضور ارگانهاي ذيربط برگزار گرديده و 

  . حضار قرائت نمودند و خواستار پيگيري اين مصوبات توسط شهرداريها و دامپزشكي شدند
  
  ماهه در اثر حوادث غيرعمد به خصوص ترافيكي 59-1گزارش بررسي مرگ و مير كودكان ) ب

ماهه  59- 1از بررسي مرگ و مير كودكان آقاي دكتر خيرخواه معاون محترم درمان دانشگاه گزارش كاملي 
سال گذشته در شهرستان كاشان و همچنين علل آن كه  4در اثر حوادث غيرعمد به خصوص ترافيكي در 

بيشتر مربوط به حوادث ترافيكي از جمله سوار شدن بر موتورسيكلت، نشستن در صندلي جلو اتومبيل، 
و در پايان خواستار  ارائهبراي حضار  power pointبه صورت  مي باشد نبستن كمربند ايمني در خودرو

رعايت اصول ايمني و پيشگيري و همچنين اجراي مقررات و برخورد قانوني با افرادي كه موارد را رعايت 
  . ادارات ذيربط خواستار شدند ازنمي كنند 



  طرح نامه رئيس محترم مركز سالمت محيط و كار در خصوص دستگاه هاي آب شيرين كن) ج
بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه نامه شماره  محترم آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول

رئيس محترم مركز سالمت محيط وكارمبني بر ساماندهي ونظارت بر 17/8/91د مورخ /7437/306
به منظور حفظ بوده كه يكي از راهبردهاي سند ملي بهبود كيفيت آب شرب  دستگاههاي آب شيرين كن

المت مردم و جلوگيري از رشد بي رويه اين واحدها در مناطقي كه آب شرب مطابق استانداردهاي ملي س
مي باشد قرائت و با توجه به مفاد نامه فوق الذكر عدم فروش انشعاب و يا قطع آن به واحدهاي غيرمجاز را 

  .خواستار شدند
   
  هاگزارش حفاظت از حريم منابع آب، چاهها، قنوات و چشمه ) د

مديركل  1/9/91مورخ  81664/44/20با عنايت به نامه شماره  يآقاي مهندس اسدي مديرعامل محترم آبفا
محترم مديريت بحران استان در خصوص حفاظت از حريم منابع آب ابتدا در خصوص منابع تامين آب 

بع آب به شرب سالم و بهداشتي شهرستان و اقداماتي كه در سالهاي گذشته در خصوص حفظ حريم منا
خصوص چاهها در مناطق مختلف شهرستان انجام گرديده سخناني ارائه نمودندو در پايان با توجه به لزوم و 
ضرورت حفاظت از منابع فوق الذكر پيگيري و برخورد قانوني با كساني كه نسبت به تخليه نخاله هاي 

  . نمايند خواستار شدندساختماني در اطراف و حريم چاههاي تامين آب شرب شهرستان اقدام مي 
  
طرح چگونگي اجراي قانون ترويج تغذيه با شيرمادر در كليه ارگانها و ادارات دولتي و ) ه

  خصوصي
آقاي دكتر مروجي معاون محترم بهداشتي دانشگاه مطالبي در خصوص طرح فوق از جمله قانون مصوبه 

زايمان  مرخصي زايمان و مرخصي مجلس شوراي اسالمي و ضوابط اجرايي طرح و ماده هاي آن به خصوص
شير براي خانم هاي كارمند كه بايستي توسط ادارات و ارگانهاي شهرستان اجرا شود سخناني ارائه پاس و

  . نمودند
در پايان جلسه جناب آقاي رضوان نژاد معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان ضمن تقدير 

دي موضوعات ارائه شده را  9و گراميداشت يوم اله ) س(رقيه و تشكر از حضار و تسليت شهادت حضرت
  . جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان نمودند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  28/9/91مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
  زمان اجرا  مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

1  

و حضور مقررگرديد معاونت بهداشتي دانشگاه با همكاري
نمايندگان شهرداري، فرمانداري و محيط زيست از چاله زباله 

ضمن بررسي مسائل و ظرف مدت سه روز آتي بازديد و
پيشنهادات و راهكارهاي  6/10/91مشكالت حداكثر تا تاريخ 

   به دبيرخانه شوراي سالمت اعالم نمايند "خود را كتبا

  معاونت بهداشتي دانشگاه
  شهرداري
  فرمانداري

  محيط زيست

  روز 3

2  

با توجه كاشانمدير عامل شركت آب و فاضالبمقرر گرديد 
رئيس محترم مركز سالمت محيط و كار  ارساليبه نامه 

همكاري هاي الزم در خصوص عدم فروش انشعاب و يا قطع 
  .ان به واحدهاي غيرمجاز فروش آب تصفيه معمول نمايد

مدير عامل شركت آب و 
  فاضالب 

  به طور مستمر

3  
مقررگرديد بمنظوررسيدگي به مشكالت ومسائل گالب گيري 
هاي سنتي شهرستان جلسه هماهنگي در اسرع وقت توسط 

  معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گردد

  معاونت بهداشتي
  معاونت غذا و دارو

  در اسرع وقت

4  
مقرر گرديد بمنظور اتالف حيوانات موذي و سگ هاي ولگرد 

حضور بخشدار نياسر و مسئوليت فرمانداري و  اي با جلسه
  .معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار نمايد

  آقاي طحاني ازفرمانداري
  بخشدار نياسر

  معاونت بهداشتي دانشگاه
  هفته يك

5  

اطالع رساني به فرهنگ سازي ومقرر گرديد بمنظور
مخروبه ها و جمع در خصوص بهسازي محيط شهروندان 

) راوند، زيدي و فين بزرگ(موقع زباله ها در مناطق آوري به 
شهرداري نسبت به راه اندازي تلفن گويا اقدام و با همكاري 
معاونت بهداشتي نسبت به نصب بنر اطالع رساني در اين 

  .مناطق اقدام نمايند

  شهرداري
  معاونت بهداشتي دانشگاه

  در اسرع وقت

6  

همكاري اداره مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه با
سياسي اجتماعي فرمانداري جلسه اي با مديران دو هتل 

آبفا، اداره ميراث (اميركبير و نگارستان و ادارات مرتبط
در خصوص طرح انشعاب آب آشاميدني هتل هاي ) فرهنگي

  .فوق برگزار و تصميمات الزم اتخاذ نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه،
اجتماعي  سياسياداره

مدير عامل  ،فرمانداري
شركت آب و فاضالب 

  ميراث فرهنگي

  روز 20

7  
غير مقرر گرديد فعاليت هاي مرتبط با جلوگيري از كشتار

در معابر عمومي توسط ارگانهاي )نحر شتر(و ذبح دام مجاز 
  .ذيربط به طور مستمر ادامه يابد

  نيروي انتظامي،شهرداري 
  معاونت بهداشتي دانشگاه

  دامپزشكي
  به طور مستمر

8  

مقرر گرديد معاونت درمان دانشگاه به منظور پيشگيري از 
وترافيكي  مرگ و ميركودكان در اثر حوادث غيرعمد

كميته اي با حضور ارگانهاي مرتبط تشكيل و نسبت به تهيه 
و تدوين دستورالعمل و منشور اجرائي كه توسط ارگانهاي 

هت شهرستان بايستي انجام گيرد اقدام و به فرمانداري ج
  .ابالغ به ادارات ارسال نمايد

  روز 30  معاونت درمان  دانشگاه



9  
مقرر گرديد دانشگاه علوم پزشكي جلسه اي با حضور اعضاء 
غائب به منظور پيگيري و رسيدگي به علت عدم حضور 

  .ايشان در جلسات شورا سالمت برگزار نمايد
  يك هفته  دانشگاه علوم پزشكي

10  

حفاظت از حريم منابع آب آبفا تدابير مقرر گرديد به منظور
الزم در اين خصوص انديشيده و همچنين انتظاراتي كه از 
ارگانهاي شهرستان دارد به فرمانداري جهت ابالغ به ادارات 

  .ارسال نمايد

مدير عامل شركت آب و 
  فاضالب

  روز 40

11  
مقرر گرديد به منظور اجراي طرح ترويج تغذيه با شيرمادر 

و دارو طبق ضوابط اعالم شده با داروخانه هاي معاونت غذا 
  متخلف برخورد قانوني نمايد 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه
  

  به طور مستمر

12  
مقرر گرديد بمنظور استفاده مرخصي و پاس شير كارمندان 
زن ادارات شهرستان موضوع توسط معاونت بهداشتي در 

  .شوراي اداري مطرح گردد
    دانشگاهمعاونت بهداشتي 

13  

. . . ومقرر گرديد به منظور پيشگيري از حوادث ترافيكي
توسط اداره سياسي اجتماعي جلسه اي به منظور هماهنگي 

با حضور فرماندهي انتظامي، معاونت بهداشتي و  فرمانداري و
آموزش  طرح دكتر الماسي برگزار و در خصوص اجرايآقاي 

  .موتورسواران اقدام نمايند

  فرماندارياز نيآقاي طحا
  بهداشتي دانشگاهمعاونت

  فرماندهي انتظامي
  آقاي دكترالماسي

  روز 30

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  28/9/91ليست حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان مورخ 
 امضاء - محل كار نام و نام خانوادگي  رديف

  اجتماعي فرمانداري شهرستانمعاون محترم سياسي  آقاي محمد رضوان نژاد 1
  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي دكتر محمدحسين اعرابي 2
  معاون محترم بهداشتي دانشگاه  دكتر سيدعليرضا مروجي 3
  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه دكتر احمد خورشيدي 4
  معاون محترم درمان دانشگاه دكتر داود خيرخواه 5
  سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل دكتر سيدمحمد حسين مكي 6
  مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب  محمدرضا اسديمهندس  7
  مديرمحترم امور اب و فاضالب روستايي شهاب الدين شاكري 8
  مسئول محترم بنياد شهيد و ايثارگران محمدرضا شعباني 9

  رئيس محترم سازمان انتقال خون حسين اعتمادي  10
  اداره ورزش و جوانان سيدمحمد شريف  11
  اداره تبليغات اسالمي سيدعبدالرضا توليت  12
  )تجارت(رئيس محترم اداره صنعت معدن و تجارت  طاقيعلي ن  13
  اداره بهزيستي ام البنين متقي نژاد  14
  رئيس محترم شبكه دامپزشكي دكتر رسول سبحاني  15
  محترم دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاهسرپرست  دكتر مرتضي پنجه شاهي  16
  روابط عمومي دانشگاه عليرضا كاشاني نژاد  17
  رئيس محترم اداره سياسي اجتماعي فرمانداري احمدرضا طحاني  18
  شركت بازيافت-شهرداري كاشان عباس رحمت پناه  19
  اداره آموزش و پرورش سيد احمد افراشي  20
  پليس اطالعات جوكارسروان پاسدار سلطانعلي  21
  اداره آموزش و پرورش  محبوبه بلور كاشاني  22
  آبفامعاونت بهره وري شركت محترم سرپرست  علي دلخواه  23
  معاونت بهداشتي دانشگاه محسن فتحي مقدم  24
  معاونت بهداشتي دانشگاه  احسان زارعي  25

 غائبين
  رئيس محترم امور زندان   9 شهردار محترم   1
  رئيس محترم مجامع امور صنفي  10 دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب 2
  )ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي  11 رئيس محترم اداره حج و زيارت 3
  شوراي اسالمي شهر   12 مديريت محترم جهاد كشاورزي 4
  رئيس محترم نظام پزشكي  13 رئيس محترم اداره محيط زيست 5
  مديريت محترم درماني تامين اجتماعي  14 رئيس محترم اداره تعزيرات حكومتي  6
  رئيس محترم راه و شهرسازي  15 رئيس محترم اداره حج و زيارت 7
    )ره(رئيس محترم كميته امداد امام خميني 8



  


