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 27/5/95مورخ  95سومين جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي در سال  25/5/95پ مورخ /1483/1/29پيرو دعوتنامه شماره 

محترم  ءو اعضا اهشهرستان كاشان و رئيس محترم دانشگبا حضور معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه  18رأس ساعت 
  .ستاد دانشگاه تشكيل گرديد ءشوراي سالمت و امنيت غذائي در سالن شهدا

مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه ضمن تبريك پيشاپيش هفته دولت به حضار .. ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه در بازديد  گروهتوسط  ي،كسب رتبه اول كشور ،ني به مردمو آرزوي توفيق و خدمت رسا

ك گفتند و در تبريدر بازديد از امكان عمومي و مراكزتفريحي، اقامتي در ايام نوروز را  يكشوردوم از اماكن و مراكز بين راهي و رتبه 
در سطح شهرستان و رسيدگي به مشكالت بهداشتي مدارس قبل از شروع  اه خصوص تهيه و توليد نان سبوس دار توسط نانوائي

  .سال تحصيلي نكاتي را بيان نمودند و خواستار پيگيري آن توسط دستگاه هاي ذيربط را داشتند
دستور كار جلسه را  ،معاون محترم بهداشتي دانشگاه و رئيس مركز بهداشت حوزه كاشان – مروجي عليرضا آقاي دكتردر ادامه 

  .به شرح ذيل قرائت نمودند
  بررسي مصوبات جلسه قبل -
  موضوع پيوست سالمت -
  اقدامات و لزوم هماهنگي بين بخشي در رابطه با بيماريهاي منتقله از آب و غذا -
  محصوالت كشاورزي و باقي مانده سموم و آفت كش ها و موارد مشابه وضوعم -
  امه پنجم توسعه در خصوص عدم تبليغ كاالهاي آسيب رسان به سالمتقانون برن 37موضوع ماده  -

  26/3/95بررسي مصوبات جلسه مورخ  -الف
معاون محترم خدمات شهري شهرداري كاشان بيان نمودند كه كميته تشكيل گرديده و با  –آقاي مهندس واحديان  :1مصوبه بند 

  .مجوزهاي الزم را اخذ نموده اند ،تهمكاري صنف قصاب و اداره دامپزشكي ماشين هاي حمل گوش
استانداردهاي مرتبط با پساب تصفيه خانه  بيان نمودند رئيس محترم اداره محيط زيست –آقاي مهندس قهرماني : 2مصوبه بند 

مهندس واحديان در خصوص اقدامات انجام شده در تصفيه خانه فاضالب آقاي كشتارگاه به شهرداري ارسال گرديده است و 
قرارداد با شركت دانش بنياد در خصوص  تنظيم سيستم انتقال و -  هوادهيعتي دام از جمله رفع نقص پمپ هاي اه صنكشتارگ

  .ضايعات كشتارگاه توضيحاتي را بيان نمودند
  .غلظت آالينده هاي هوا و سنجش گرد و غبار توسط اداره محيط زيست آماده گرديده است اندازه گيريطرح  :3مصوبه بند 

از طريق حوزه حمل و نقل شهرداري نكاتي را بيان  CNGآقاي مهندس واحديان در خصوص پيگيري موضوع: 4بند مصوبه 
  .نمودند

توسط ارگانهاي ذيربط ) محرم و صفر -عيد قربان(مقرر گرديد موضوع عدم كشتار و ذبح غير مجاز دام در ايام خاص  :5مصوبه بند 
  .مورد پيگيري قرار گيرد

كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه در خصوص تشكيل  –اي مهندس فتحي مقدم آق :6مصوبه بند 
ارگانهاي ذيربط طبق قانون كنترل دخانيات در تعطيلي  توسط جلسات كميته كنترل دخانيات و تهيه اخطاريه و اقدامات مشترك

  .ني را ايراد نمودندادوات دخانيات بويژه قليان درسطح شهرستان سخنا وفروش مراكز عرضه
مقرر گرديد شهرداري نسبت به نصب . با همكاري نيروي انتظامي انجام شده است ياين مصوبه توسط شهردار :7مصوبه بند 

  .در پارك ها اقدام نمايد» عدم استعمال قليان« تابلوهاي 
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص درج  -آقاي دكتر حميدرضا بنفشه :8مصوبه بند 
عدد از گالب گيران سنتي نكاتي  5كارخانجات صنعتي و اختصاص شناسه نظارت به ) گالب(روي ليبل محصوالت  رميزان اسانس ب
  .را بيان نمودند

ئيس محترم اداره محيط زيست در خصوص استاندارد بودن پساب تصفيه خانه فاضالب و ر –آقاي مهندس قهرماني  :9مصوبه بند 
  .را ايراد نمودند مطالبيبالمانع بودن آن جهت مصارف فضاي سبز 

  موضوع پيوست سالمت: ب
در خصوص شواهد بين المللي انجام  پاورپوينتبه صورت  يمعاون محترم بهداشتي دانشگاه مطالب – مروجي عليرضا آقاي دكتر

گزارش پيوست  مميزيپيوست سالمت، و جايگاه آن در اسناد باال دستي، مجموعه استانداردهاي ملي پيوست سالمت، فرآيند 
سالمت در دستگاه هاي اجرائي، فرايند مميزي گزارش پيوست سالمت و مصاديق طرح هاي مشمول پيوست سالمت را بيان نمودند 

  .همه دستگاه هاي ذيربط در برنامه پيوست سالمت را خواستار شدندو همكاري 
  اي منتقله از آب و غذايهاقدامات و لزوم هماهنگي بين بخشي در رابطه با بيمار -ج

در خصوص بيماريهاي منتقله از آب و غذا از جمله آمار مرگ و  يگزارش ،كارشناس محترم گروه بيماريهاي واگير – آقاي رجبي
چالش ها و مشكالت موجود و اقدامات  –قله از آب و غذا در كشور و شهرستان كاشان تو طغيان هاي بيماريهاي من التور بيماريمير

واحد بيماريها در پيشگيري از بيماريهاي منتقله از آب و غذا از جمله التور به صورت پاورپوينت ارائه نمودند و انتظارات خود از 
  .ي از بيماريهاي منتقله از آب و غذا را بيان نمودندادارات شهرستان در خصوص پيشگير

  موضوع محصوالت كشاورزي و باقي مانده سموم و آفت كش ها و موارد مشابه -د
مدير محترم جهاد كشاورزي در خصوص ميزان سطح كشت در كاشان و ميزان استفاده سموم در  – آقاي مهندس كافي زاده

ليتر به ازاء هر هكتار مي باشد  7/1ليتر در هر هكتار مي باشد و در كاشان  8در سال  تن سم 26محصوالت كشاورزي كه در كشور 
روز ماندگاري  14در محصول از  آن كارنسدرصد و دوره  20درصد به  60مطالبي در خصوص كاهش ماده موثر سموم از همچنين و

توليد محصول سالم انار با  و بيدمشك -گردو كاشان از جملهوالت درصدي مصرف سموم در محص 20روز و كاهش  3تا  2تا 
مورد  13گياه پزشكي و  كلنيك 3انار و اقدامات انجام شده از جمله نظارت بر  گلوگاهدر مبارزه با كرم  تريكودرمارهاسازي زنبور

مصرف كالس هاي آموزشي براي كشاورزان و  برگزاريعامل فروش سموم در سطح شهرستان مبني بر مصرف پائين تر سموم 
آران و  ازجملهن خواستار پيگيري موضوع كاهش مصرف سموم در شهرستان و شهرهاي هم جوارياو در پا. كنندگان را بيان نمودند

  .بيدگل و ابوزيدآباد را خواستار شدند
شدن معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان ضمن تشكراز حضار به علت طوالني  – در پايان آقاي قپاني پور

جلسه و كمبود وقت ما بقي دستور كارهاي جلسه را جلسه بندي شورا موكول نمودند و پس از جمع بندي مطالب ارائه شده 
  .مصوبات جلسه را به شرح ذيل اعالم نمودند

  27/5/95مصوبات جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان مورخ 
  

  زمان اجرا  مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

1  
گرديد اداره محيط زيست موضوع تأمين اعتبار تهيه دستگاه سنجش مقرر

آالينده هاي هوا را از طريق مديركل محيط زيست و مديريت بحران استان 
  و فرمانداري موضوع را از طريق استانداري پيگيري نمايد نمايد اصفهان پيگيري

  در اسرع وقت  محيط زيست

ع خودروهاي بموضوع انفجار منمقرر گرديد شهرداري جلسه اي تخصصي جهت  2
CNG روز 45  شهرداري  .با ادارات ذيربط تشكيل و گزارش آن را در جلسه بعدي شورا ارائه نمايد  

مقرر گرديد در خصوص جمع آوري محل هاي فروش هاي ادوات دخانيات بويژه   3
  دو هفته  ادارات ذيربط -اتاق اصنافبا مسئوليت اتاق اصناف و عضويت اداره صنعت، معدن و تجارت،  قليان كميته اي
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نيروي انتظامي –دادگاه عمومي و انقالب-شهرداري- معاونت بهداشتي دانشگاه
  .تشكيل گرديده و نسبت به تعطيلي مراكز فوق اقدام گردد

4  
در خصوص ساماندهي گالب گيران سنتي و اخذ شناسه نظارت  مقرر گرديد

هاي الزم را  بهداشتي و غذا و دارو دانشگاه برنامه ريزي هاي كارگاهي معاونت
  .معمول نمايند

معاونت  -معاونت بهداشتي
  دو ماه  غذاو دارو

5  

قبل از اجراي طرح »پيوست سالمت«تهيه گزارش زوممقرر گرديد موضوع ل
معاونت عمراني فرمانداري، جهاد  بويژههاي مشمول در دستور كار ادارات ذيربط 

اداره راه و شهرسازي و اداره محيط  -اداره صنعت، معدن و تجارت كشاورزي،
  .زيست قرار گيرد

جهاد  -فرمانداري
 -محيط زيست - كشاورزي

راه  -صنعت، معدن و تجارت
  و شهرسازي

  در طول سال

مقرر گرديد موضوع كمبود آب شرب در بخش هاي شهرستان توسط شركت آب   6
  .گيردمورد پيگيري قرار روستايي و فاضالب 

شركت آب و فاضالب 
  در طول سال  روستائي

مقرر گرديد موضوع دفع بهداشتي فاضالب روستاي نشلج توسط شركت آب و   7
  .فاضالب روستائي با همكاري دهياري روستا مورد پيگيري قرار گيرد

شركت آب و فاضالب 
  روز 45  روستائي

 راه اندازي و توليد نانمقرر گرديد اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به  8
  .در يكي از نانوائي هاي شهرستان اقدام نمايد حداقلسبوس دار

اداره صنعت، معدن و 
  در اسرع وقت  تجارت

كيوسك فروش گوشت دونظارت كامل برو دامپزشكي مقرر گرديد شهرداري  9
  در طول سال  دامپزشكي - شهرداري  .و از افزايش تعداد آن در سطح شهر جلوگيري نمايد بعمل آورده

 بهداشتيموضوع رسيدگي به مشكالتقبل از شروع سال تحصيلي،مقررگرديد  10
  در اسرع وقت  آموزش وپرورش  .مدارس در شوراي آموزش وپرورش مطرح گردد

  
  ليست حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان

  سالن شهداي ستاد مركزي: مكان                             18: ساعت                              27/5/95: مورخ 
  

  محل كار نام و نام خانوادگي رديف
  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي  آقاي دكتر محمد حسين اعرابي  1
  معاون محترم سياسي، اجتماعي فرمانداري  آقاي عباسعلي قپاني پور  2
  معاون محترم بهداشتي دانشگاه و رييس مركز بهداشت   آقاي دكتر سيد عليرضا مروجي   3
  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه  آقاي دكترحميد رضا بنفشه   4
  معاون محترم درمان دانشگاه  آقاي دكتر محمد حاجي جعفري  5
  نماينده محترم سازمان نظام پزشكي  آقاي دكتر سيد احمد حسيني  6
  محترم اداره محيط زيسترئيس   آقاي مهندس محمود قهرماني  7
  رئيس محترم اداره دامپزشكي  آقاي عباس شاه ميرزايي  8
  مدير محترم جهاد كشاورزي  آقاي مهندس مجيد كافي زاده  9
  نماينده محترم شعبه ويژه هالل احمركاشان  آقاي حسين رجايي  10
  مسئول محترم بهداشت و درمان اداره زندان  آقاي دكتر خاكسار  11
  نماينده محترم پليس اطالعات  سروان پاسدار سلطانعلي جوكاراقاي   12
  معاونت محترم بهره برداري شركت آب و فاضالب شهري  اقاي مهندس احمداصفهانيان  13
  رئيس محترم سازمان انتقال خون  آقاي حسين اعتمادي  14
  مدير محترم بيمه سالمت  آقاي احسان مقدسيان  15
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  معاون محترم خدمات شهري شهرداري  واحديانآقاي مهندس محمدحسين   16
  نماينده محترم شركت آب و فاضالب روستائي  آقاي مهندس ابوالفضل حسن بيكي  17
  نماينده محترم بنياد شهيد  آقاي ابوالفضل عظيمي  18
  رئيس  محترم شعبه دوم اداره تعزيرات حكومتي  آقاي مهرداد فرزين  19
  محترم كميته امدادنماينده   آقاي مهرداد  مختاري  20
  نماينده محترم مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي  خانم سارا سروشيان  21
  مردم سيلك–خبر نگار محترم كاشان آنالين   خانم محبوبه قديريان  22
  نماينده محترم اداره ورزش و جوانان  آقاي مهدي ارشدي  23
  نماينده محترم آموزش و پرورش  خانم محبوبه بلور  24
  نماينده محترم اداره بهزيستي  آقاي سيد وحيد ساداتي نژاد  25
  نماينده محترم اداره تبليغات اسالمي  آقاي سيدعبدالرضا توليت  26
  مدير محترم گروه بهداشت محيط  آقاي مهندس محسن فتحي مقدم  27
  مدير محترم گروه بهداشت حرفه اي   آقاي مهندس رسول لسان  28
  كارشناس محترم گروه بيماريهاي واگير  آقاي جواد رجبي  29
  كارشناس محترم گروه بيماريهاي غير واگير  آقاي مهرداد جزايري  30
  كارشناس محترم بهداشت محيط  آقاي مهندس احسان زارعي  31

 
 ليست غائبين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي كاشان

  محل كار  رديف
  رئيس محترم اتاق اصناف  1
  رئيس محترم اداره استاندارد وتحقيقات صنعتي   2
  دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب  3
  رئيس محترم شوراي اسالمي  4
  رئيس محترم اداره صنعت ،معدن ،تجارت  5
  رئيس محترم حج وزيارت  6

 


