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  بسمه تعالي
  » كاشان دانشگاه علوم پزشكيامنيت غذائي  صورتجلسه شوراي سالمت و« 

  
  شهداءسالن : مكان جلسه  -3                         26/03/95 – عصر 30/11: جلسه  و ساعت زمان -2                2: شماره جلسه  -1
      نفر 37) : مديران و كارشناسان ( ضرين تعدادكل حا -6   نفر 25:جانشين اء اصلي حاضر يا اعض -5       5: تعداد دستور كار  -4
  9: تعداد مصوبات  -7

رأس  26/3/95مورخ 95در سال  دومين جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي  24/3/95پ مورخ /814/1/29شماره پيرو دعوتنامه 
رئيس محترم  -معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان -محترم استاندار و فرماندار معاونصبح با حضور  30/11

   .گاه تشكيل گرديدشدانشگاه و اعضاء محترم شوراي سالمت و امنيت غذائي در سالن شهداء ستاد دان
  بيان به من تبريك ماه مبارك رمضانضآقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاهمجيد.. ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا

از  و بهداشت اقدامات انجام شده در اين راستا درحوزه درمان واهميت بحث بهداشت و درمان و اجراي طرح تحول نظام سالمت 
اجراي پروژه  ،در بيمارستان شهيد بهشتي در آينده نزديك  MRIهتلينگ، بهره برداري از بلوك زايمان و بخش  پروژه اجراي جمله

سامانه سپاس ي توسعه اورژانس بهشتي، غربالگري سرطان و تجهيز مركز ناباروري،راه انداز ويژه، هاي پنج گانه از جمله كلينيك
بهداشت محيط و حرفه  ،بهسازي مراكز جامعه سالمت، جذب نيروي انساني در قالب پزشك، كارشناس مراقب سالمت تغذيه، روان ،

نوسازي با مشاركت خيرين، خريد مكمل هاي غذائي آموزش تغذيه و رژيم درماني، آموزش سالمت روان و  پروژه 8اجراي  ،اي
اب ايشان صدر پايان ضمن تبريك به آقاي دكتر مومنيان در خصوص انت.ه نمودنداشار....ي سامانه سيب و زسالمت اجتماعي، راه اندا

يش از پيش تمام دستگاه هاي اجرائي و اعضاء بخواستارهمكاري و مشاركت  ،به معاون استاندار و فرماندار شهرستان ويژه كاشان
  .محترم شورا در راستاي ارتقاي سالمت مردم شدند

دانشگاه و رئيس مركز بهداشت حوزه كاشان دستور كار جلسه را به شرح ذيل قرائت بهداشتي  در ادامه دكتر مروجي معاون محترم 
  .نمودند

  بررسي مصوبات جلسه قبل-
  »دان كنيملقليان ها را گ« پيوستن نمادين اعضاء به كمپين -
  و امنيت غذائي كشورطرح مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سالمت -
  اقدامات و لزوم هماهنگي هاي بين بخشي در رابطه با بيماريهاي منتقله از اب و غذا-
  اشت حرفه اي و بيماريهاي ناشي از كاردآشنايي با به-

  11/6/94بات جلسه مورخ بررسي مصو - الف
آقاي مهندس واحديان  معاون محترم خدمات شهري شهرداري كاشان بيان نمودند كه در تير ماه سالجاري نسبت به : 1مصوبه بند 

  .جمع آوري و تعطيلي كانكس هاي توزيع گوشت اقدام خواهد شد
آقاي دكتر سبحاني و كارشناسان محترم دامپزشكي در خصوص اقدامات انجام شده و مشكالت موجود در خصوص : 5و 2مصوبه بند

. را به صورت پاورپوينت براي حضار ارائه نمودند يو سالن پيش سرد كشتارگاه صنعتي دام مطالبدارتوزيع گوشت با ماشين سردخانه 
  .م شده توسط شهرداري را در اين زمينه بيان نمودندآقاي مهندس واحديان نيز اقدامات انجا در ادامه

  .اين مصوبه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه اجرا شده است: 3مصوبه بند 
رئيس محترم اداره محيط زيست در خصوص اجراي اين مصوبه بيان نمودند كه بازديد  آقاي مهندس قهرماني: 4مصوبه بند 

و بيدگل انجام شده است و در حال حاضر پساب تصفيه خانه كشتارگاه در حد  مشتركي با اداره محيط زيست شهرستان آران
  .استاندارد نمي باشدكه بايستي پيگيري هاي الزم صورت گيرد
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نجش جايگاه س 3نكاتي از جمله اختصاص  8آقاي مهندس قهرماني در خصوص اجراي اين مصوبه و مصوبه بند : 8و  6مصوبه بند 
خرداد و اقدامات انجام  15 واقع در ميدان )اندازه گيري گرد وغبار(  آالينده هاي هوا سنجشدستگاه ابي غلظت آالينده هاي هوا، خر

  .بيان نمودند مطالبيشده 
  .اين مصوبه توسط معاونت بهداشتي انجام شده است: 7مصوبه بند 
  .در حال اجرا مي باشد اين مصوبه توسط اداره محيط زيست و معاونت بهداشتي دانشگاه درطول سال: 9مصوبه بند 
  .اين مصوبه توسط فرمانداري در حال اجرامي باشد: 10مصوبه بند 
در خصوص خطرات و بيماريهاي منتقله از ذبح دام در معابر آقاي دكتر مروجي معاون محترم بهداشت دانشگاه : 11مصوبه بند 

نمودند و خواستار پيگيري و اطالع رساني  بيانحضارنكاتي را براي ) C.C.H.F(عمومي از جمله سياه زخم و تب كريمه كنگو 
  .شدند تمامي دستگاه هاي ذيربط در خصوص عدم كشتار و ذبح غير مجاز دام در معابر عمومي

  اين مصوبه توسط شهرداري انجام نشده است كه مقرر گرديد توسط شهرداري پيگيري هاي الزم صورت گيرد: 12مصوبه بند 
دخانيات  ادواتواحد از محل هاي فروش  15ي  نماينده محترم اتاق اصناف در خصوص پلمپ و تعطيلي آقاي عليم: 13مصوبه بند 

  .بويژه قليان كه فاقد مجوزهاي الزم بودند و اخذ تعهد محضري از ايشان نكاتي را بيان نمودند
اجراي  راستايانجام شده درمعاون محترم خدمات شهري شهرداري در خصوص اقدامات  آقاي مهندس واحديان: 14مصوبه بند 

تهيه  نصب بنرهاي آموزشي و توزيع بسته هاي آموزشي :از جمله و اقدامات انجام شده در پاركها طرح پارك هاي بدون دخانيات
مطالبي قرارداد با پليس انتظامي در خصوص مقابله با استعمال قليان در برخي پارك ها  عقدتوسط معاونت بهداشتي دانشگاه و  شده

  .بيان نمودند را
  6/2/95بررسي مصوبات جلسه مورخ  -ب

  .سند بيماريهاي غيرواگير توسط معاونت بهداشتي دانشگاه در حال تدوين مي باشد: 1مصوبه بند 
آقاي قپاني پور معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان در خصوص آمار اتباع بيگانه سخناني ايراد : 2مصوبه بند 

  .تندنسرا دقيق ندا موجود آمار ،به علت ورود و خروج غير مجاز اتباع ونمودند 
  .بهداشتي و غذا و دارو دانشگاه در حال اجرا مي باشد هاي اين مصوبه توسط معاونت: 3مصوبه بند 
ديه صنف آقاي مهران فر نماينده محترم اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص پيگيري هاي الزم از طريق اتحا: 4مصوبه بند 

را بيان نمودند در ادامه آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس  ينان سبوس دار در برخي از نانوايان سخنان پختنانوايان مبني بر 
بهداشت محيط در خصوص اقدامات انجام شده توسط معاونت بهداشتي در خصوص نمونه برداري از نان از نظر مسئول محترم 

  .نان نكاتي را عنوان نمودند مصرف جوش شيرين و ميزان نمك در
در خصوص مديرعامل محترم آبفا  اسديقهرماني رئيس محترم اداره محيط زيست و آقاي مهندس  سآقاي مهند: 5مصوبه بند 

را بيان نمودند وآقاي نعمتيان كارشناس مسئول  مطالبي كاشانفاضالب رفع مشكل پساب تصفيه خانه در زمينه اقدامات انجام شده 
حشرات در اثر تجمع پساب تصفيه  وتكثير بيماريهاي ناشي از وجوددرخصوص  اي واگير معاونت بهداشتي دانشگاهماريهمحترم بي

كارشناس مسئول محترم بهداشت  در ادامه آقاي مهندس فتحي مقدم و سپس را ايراد  يخانه در محل از جمله ماالريا سخنان
محيط  گزارشي از اقدامات انجام شده در خصوص بازديدهاي مشترك انجام شده با اداره محيط زيست وآبفا از تصفيه خانه و نحوه 

  .مطالبي را عنوان نمودنددفع پساب آن 
گالب و عرقيات سنتي كه با حضور  هيداقاي دكتر بنفشه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه در خصوص جلسه سامان: 6مصوبه بند 

و اجراي مصوبات آن از جمله پيگيري اخذ تشكيل گرديده بوداعضاء اتحاديه صنف گالب گيران و كارگاه هاي صنعتي و سنتي 
شناسه نظارت توسط كارگاه هاي گالب گيري سنتي داراي عرضه بازرگاني و درج ميزان اسانس روي برچسب محصوالت توليدي 

  .ا براي حضار بيان نمودندسخناني ر
در ادامه آقاي مهندس آرين رئيس محترم استاندارد شهرستان كاشان در خصوص پيگيري اخذ پروانه استاندارد توسط واحدهاي 

  .گالب گيري سنتي و صنعتي كه داراي پروانه ساخت و شناسه نظارت مي باشند نكاتي را عنوان نمودند
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ه مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان كاشان در خصوص ميانگين مصرف سموم در آقاي مهندس كافي زاد: 7مصوبه بند 
شهرستان استان اصفهان به صورت  5از سموم و كودهاي شيميائي در  استفادهشهرستان كاشان و برگزاري جلسات مبني بر كاهش 

  .منطقه اي سخناني ايراد نمودند
تير ماه سالجاري درمانگاه تخصصي  15ان تأمين اجتماعي بيان نمودند كه از نماينده محترم سازم آقاي مهندس گيوي: 8مصوبه بند 

  .بوعلي در دو شيفت صبح و بعدازظهر فعاليت خواهد نمود و احداث بيمارستان در حال بررسي مي باشد
ت آموزشي ديابت گاه آمادگي معاونت بهداشتي را در برگزاري جلسانشآقاي دكتر مروجي معاون محترم بهداشتي دا: 9مصوبه بند 

  .انجام گيردمحل براي پرسنل آن  فرمانداريبراي كليه ادارات بيان نمودند كه مقرر گرديد اولين جلسه آموزشي در 
  »دان كنيملقليان ها راگ« پيوستن نمادين اعضاء به كمپين  -ج

شهرستان با قراردادن گل در  ادارات ومسئولين محترم دانشگاه رئيس و ويژه كاشان،  شهرستان فرماندار ومعاون محترم استاندار
اين پويش ملي كه با قراردادن گل در قليان توسط معاون محترم . پيوستند» دان كنيملقليان ها را گ« قليان ها به كمپين ملي 

شناس بهداشت وزارت متبوع در مراسم روز جهاني بدون دخانيات سالجاري آغاز شده ، در اين روزها مورد استقبال چهره هاي سر
همچون هنرمندان، ورزشكاران، مديران دولتي قرار گرفته است كه مسئولين و اعضاء محترم شوراي سالمت و امنيت غذائي كاشان 

  .نيز به منظور حركت در اين مسير به اين كمپين ملي پيوسته اند
ن تشكر و تبريك ماه رمضان به ضم آقاي دكتر مومنيان معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه شهرستان كاشاندر پايان 

سخناني را بيان نمودند و به علت  جامعه حضار در خصوص پيگيري جدي در اجراي مصوبات جلسات شوراي سالمت و رفع مشكالت
و پس از جمع بندي مطالب . دي شورا موكول نمودندعجلسه ب بهطوالني شدن جلسه و كمبود وقت مابقي دستور كارهاي جلسه را

  :صوبات جلسه را به شرح ذيل اعالم نمودندارائه شده م
  26/3/95كاشان مورخ دانشگاه علوم پزشكي مصوبات جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي 

  

  زمان اجرا  مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

1  

مقرر گرديد به منظور حمـل بهداشـتي گوشـت و مشـكالت سـالن پـيش سـرد        
اداره دامپزشـكي، معاونـت   عضويت كميته اي با مسئوليت شهرداري با  ،كشتارگاه

قصـاب و فرمانـداري    فرئـيس اتحاديـه صـن    -اتـاق اصـناف   –گاه نشبهداشتي دا
  .تشكيل گردد

  يك هفته  شهرداري

2  
مقرر گرديد اداره محـيط زيسـت اسـتاندارهاي مـرتبط بـا پسـاب تصـفيه خانـه         

و شـهرداري   دنماي ابالغرا تهيه و به شهرداري جهت اجرا صنعتي دام  كشتارگاه 
  .اقدامات انجام شده را به فرمانداري و دبيرخانه شورا ارسال نمايد

  يك ماه  محيط زيست و شهرداري

3  
مقرر گرديد اداره محيط زيست طرح اندازه گيري غلظت آالينده هاي هوا و 

پيگيري نموده و در كميته مديريت بحران  جديسنجش گرد و غبار را به صورت 
  .شهرستان مطرح نمايد

  يك ماه  محيط زيست

4  

مقرر گرديد كميته اي با عضويت فرمانداري، محيط زيست، شهرداري و معاونت 
پليس راهور در خصوص معاينه فني خودروها به خصوص  –بهداشتي دانشگاه 

محيط  و بين شهرداري الزم تشكيل گرديده و هماهنگي هاي CNGيخودروها 
  .دو شهرستان كاشان و آران و بيدگل در اين خصوص انجام گيرد زيست

  دو هفته  ادارات ذيربط –شهرداري 

5  

مقرر گرديد در خصوص عدم كشتار و ذبح غير مجاز دام، شهرداري نسبت به 
مدني اقدام نمايد و .. در پارك آيت ا» كشتار ذبح دام ممنوع«نصب تابلوهاي 

اداره تبليغات اسالمي و شوراي هيأت مذهبي ... در ايام محرم و صفر و  همچنين
  .اطالع رساني الزم از طريق تراكت هاي آموزشي بين هيأت مذهبي را انجام دهد

اداره تبلغات  -شهرداري
شوراي هيأت  –اسالمي 

  مذهبي

 - در اسرع وقت
  در طول سال

  در اسرع وقتنيروي  –اتاق اصناف مقرر گرديد اتاق اصناف محل فروش هاي ادوات دخانيات بويژه قليان كه فاقد  6
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  انتظامي با همكاري نيروي انتظامي پلمپ و تعطيل نمايد را مجوزهاي الزم هستند

7  
مقرر گرديد شهرداري با همكاري نيروي انتظامي نسبت به جمع آوري قليان در 

طبق قانون جامع كنترل دخانيات  ،و معابر عمومي سطح شهرستان ها پارك
  .را در جلسه آتي شورا مطرح نمايد هاقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شد

  روز 45  نيروي انتظامي -شهرداري

8  

مقرر گرديد معاونت غذا و دارو و اداره استاندارد نسبت به صدور شناسه نظارت و 
گالب گيران سنتي و صنعتي كه داراي شرايط مربوطه مي پروانه استاندارد به 

ليبل  رويباشند اقدام نمايد و پيگيريهاي الزم در خصوص درج ميزان اسانس بر
  .محصوالت آنها را معمول نمايند

اداره  –معاونت غذا و دارو 
  روز 45  استاندارد

9  

الزم توسط مقرر گرديد پساب حاصل از تصفيه خانه فاضالب پس از بررسي هاي
اداره محيط زيست، در صورت تطابق پارامترها با استانداردهاي موجود پس از 
تفاهم نامه في ما بين آبفا و شهرداري جهت مصارف فضاي سبز مورد استفاده 

  قرار گيرد

 -آبفا -محيط زيست
  روز 15  شهرداري

  
  

  ليست حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان
  شهداي ستاد مركزيسالن : مكان                             30/11: ساعت                                               26/03/95: مورخ             

  

  محل كار نام و نام خانوادگي رديف
  معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ويزه كاشان  آقاي دكتر مومنيان  1
  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي  حسين اعرابيآقاي دكتر محمد   2
  معاون محترم بهداشتي دانشگاه و رييس مركز بهداشت   آقاي دكتر سيد عليرضا مروجي   3
  معاون محترم سياسي، اجتماعي فرمانداري  آقاي عباسعلي قپاني پور  4
  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه  آقاي دكتر بنفشه   5
  معاون محترم درمان دانشگاه  جعفريآقاي دكتر حاجي   6
  معاون محترم توسعه مديريت ومنابع دانشگاه  آقاي دكتر فرزندي پور  7
   معاون محترم فني معاونت بهداشتي  آقاي دكتر مرتضي پنجه شاهي  8
  رئيس محترم اداره محيط زيست  آقاي مهندس محمود قهرماني  9
  دامپزشكيرئيس محترم اداره   آقاي دكتر رسول سبحاني  10
  مدير محترم جهاد كشاورزي  آقاي مهندس مجيد كافي زاده  11
  معاون محترم مدير عامل و رئيس شعبه ويژه هالل احمركاشان  آقاي دكتر ميرابوطالبي  12
  مسئول محترم بهداشت و درمان اداره زندان  آقاي دكتر خاكسار  13
  پليس اطالعاتنماينده محترم   اقاي سروان پاسدار سلطانعلي جوكار  14
  رئيس محترم اداره استاندارد  اقاي مهندس محمودرضا آرين  15
  مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب شهري  اقاي مهندس محمدرضا اسدي  16
  رئيس محترم سازمان انتقال خون  آقاي حسين اعتمادي  17
  مدير محترم بيمه سالمت  آقاي دكتر مسلم آشوري  18
  مسئول محترم اداره شهر سالم شهرداري كاشان  مفرحآقاي دكتر عليرضا   19
  معاون محترم خدمات شهري شهرداري  آقاي مهندس محمدحسين واحديان  20
  سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل  آقاي دكتر دهقاني  21
  نماينده محترم شركت آب و فاضالب روستائي  آقاي مهندس ابوالفضل حسن بيكي  22
  نماينده محترم بنياد شهيد  آقاي ابوالفضل عظيمي  23
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  كارشناس محترم دامپزشكي  آقاي رحمان معمار كاشاني  24
  كارشناس محترم دامپزشكي  آقاي محمود خاكي  25
  نماينده محترم اداره تعزيرات حكومتي  آقاي محسن صفائي  26
  نماينده محترم اتاق اصناف  آقاي مهدي عليمي  27
  نماينده محترم مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي  مسعود گيويآقاي   28
  نماينده محترم اداره صنعت، معدن و تجارت  آقاي رحمان مهران فر  29
  نماينده محترم اداره ورزش و جوانان  آقاي مهدي ارشدي  30
  نماينده محترم آموزش و پرورش  خانم محبوبه بلور  31
  محترم حج و زيارتنماينده   آقاي عباس نيكونيا  32
  نماينده محترم اداره تبليغات اسالمي  آقاي سيدعبدالرضا توليت  33
  مدير محترم گروه بيماريهاي واگير  آقاي محمود نعمتيان  34
  مدير محترم گروه بهداشت محيط  آقاي مهندس محسن فتحي مقدم  35
  مدير محترم گروه بهداشت حرفه اي   آقاي مهندس رسول لسان  36
  كارشناس محترم بهداشت محيط  آقاي مهندس احسان زارعي  37

 
 

كاشان ليست غائبين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي  
 
 

 محل كار رديف
  رئيس محترم اداره بهزيستي  1
  )اايرن (خبرگزاري جمهوري اسالمي  2
  دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب  3
  رئيس محترم شوراي اسالمي  4
  محترم سازمان نظام پزشكيرئيس   5
  )ره(رئيس محترم كميته امداد امام خميني   6

 


