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معاونين ران و بيدگل و آفرماندار محترم شهرستان  –رست محترم فرمانداري ويژه كاشان با حضور سرپ در هفته سالمت30/16
اعضاء محترم شوراي سالمت و امنيت غذائي كاشان و كميته بهداشت و درمان  ،روساي ادارات  ،رئيس محترم دانشگاه ،ايشان

  . تشكيل گرديد ران و بيدگل در سالن دكتر قريبآشهرستان 
تبريك هفته سالمت  خير مقدم وضمن آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه مجيد.. ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا

به حضار در خصوص تغيير نگرش در رفتارهاي روزمره كه عامل اصلي موثر در پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير است و اهداف حوزه 
  .نكاتي را بيان نمودنداز بيماريهاي غيرواگير موزش در پيشگيري آبستر سازي و , سالمت و موثر بودن حساس سازي

غلبه بر « ان هدف از برگزاري اين جلسه را برنامه ريزي و سياست گذاري در راستاي شعار هفته سالمت امسال با عنوان در ادامه ايش
  .عنوان كرد تحت پوشش دانشگاه و بررسي موضوعات مشترك حوزه سالمت دو شهرستان» ديابت

ستند كه نيمي از آنها از بيماري خود بي اطالع ه ديابت هميليون نفر در كشور مبتال ب 5حدودوي با بيان اينكه در حال حاضر 
ديابتي در كاشان و هزار ديابتي در آران و بيدگل شناسايي و به ثبت رسيده است و با اشاره به انجام بيماريابي  1200گفت , هستند

از جمله روستاي . به شدت باالست روستاهادرصد شيوع اين بيماري در برخي از :و غربالگري در طرح تحول نظام سالمت گفت
  .نفر مبتال به ديابت هستند 187ساكن اين روستا  1600كاغذي آران و بيدگل كه از 

كاهش وزن؛ ورزش منظم و تغذيه سالم در : پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير به ويژه ديابت گفت سند بوميوي با تاكيد بر تهيه 
  .ار موثر استكاهش بيماريهاي غيرواگير از جمله ديابت و فشار خون بسي

با همكاري يونيسف و انجام طرح پايلوت پيشگيري از ديابت در كاشان » طرح ارتقاي فعاليت فيزيكي نوجوانان« ايشان به اجراي 
  .عادت هاي نامناسب غذائي مانندپرخوري و بدخوري را بايد تصحيح كرد: اشاره كرد و افزود

مورد پسند نبودن نان سبوس دار كه : دو شهرستان اشاره كرد به طور مثالمسائل بهداشتي درماني ودر پايان ايشان به مشكالت 
براي ارتقاي سالمت مردم مداخله در  ،يكي از مشكالت اين منطقه است و مردم عالقه دارند كه نان نازك و سفيد مصرف كنند 

  .جدي بايستي اعمال نمود ،عزمتوليد و عرضه نان
معاون فني محترم معاونت بهداشتي دانشگاه و كارشناس مسئول واحد بيماريهاي  –پنجه شاهي  مرتضي آقاي دكتر
برنامه پيشگيري و كنترل بيماريهاي غيرواگير و  مواردكه يكي از  درحوزه بهداشت برنامه تحول نظام سالمتدرخصوص :غيرواگير

جهت تدوين سنددانشگاهي  اريهاي غيرواگيرتشكيل كارگروه هاي پيشگيري از بيم رابطه بادر و همچنينمي باشدن آعوامل خطر 
كارگروه . 3كارگروه ارتقاي فعاليت بدني . 2كارگروه تغذيه و رژيم غذايي سالم  .1:كه شامل  پيشگيري وكنترل بيماريهاي غيرواگير

  .ارائه نمودند مطالبي به صورت پاور پوينتبا حضور ادارات  پيشگيري از مصرف دخانيات و الكل
از اقدامات انجام شده در  يگزارش :سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل –دهقاني  مسعودآقاي دكتر

  .نمودند ارائهدانشگاه به صورت پاورپوينت  در تحول سالمت درحوزه بهداشت اجراي برنامه ها و پروژه هاي طرح
در خصوص مشكالت موجود در دو  :دانشگاه بهداشت محيط محترم كارشناس مسئول -آقاي مهندس محسن فتحي مقدم

وجود . 1: آران و بيدگل كه در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي بايستي براي آن تصميم گيري شود شامل كاشان و شهرستان
ط به مشكالت مربو. 4مشكالت مربوط به كشتار غير بهداشتي دام و طيور . 3مشكالت مربوط به چاله زباله . 2جمعيت غير ايراني 

نوش آباد و راهكارهاي پيشنهادي در خصوص رفع مشكالت و انتظارات از  دشتتصفيه خانه فاضالب شهري به طرف  سرريز پساب
  .نمودند ارائه را به صورت پاورپوينت مطالبي,ساير ادارات و ارگانها 



در كارخانجات توليد شده  در خصوص اقدامات انجام :معاون محترم غذا و دارو دانشگاه -آقاي دكتر حميدرضا بنفشه
از جمله كاهش ميزان قند در توليد :مصرف مي نمايند توسط معاونت غذا و دارو در خصوص بهبود مواد غذائي كه مردمموادغذائي
نگرهاي راهنماي تغذيه اي در محصوالت نشاو حذف اسيدهاي چرب ترانس و اجباري شدن درج  نمك نان كاهش, موادغذائي

در خصوص توزيع محصوالت سالمت محور و استعالم از دانشگاه در  ونمودند و انتظارات معاونت غذا ودار بيانار مطالبي،غذائي
  .را خواستار شدند ييچاپ ليبل محصوالت غذاتبليغ مواد عذايي درسطح شهروخصوص 

ام سالمت در دولت در خصوص اجراي طرح تحول نظ:فرماندار محترم شهرستان آران و بيدگل -آقاي ابوالفضل معيني نژاد
و در ادامه در خصوص افزايش درمان داشته است سخناني ايراد وتدبير و اميد كه نقش موثري در ارتقاي كيفيت خدمات بهداشت 

برنامه  ،خواستار پيگيري مطالبي بيان و  استفاده از سموم و كودهاي شيميائي در كشاورزي منطقهدرماني  جهت  مشكالت بهداشتي
  .سرريز پساب تصفيه خانه در نوش آباد شدند و كشتارگاه صنعتي دام،دفن زباله  ،ريزي 

و همكاران در ضمن تشكر از آقاي دكتر اعرابي  :كاشان سرپرست محترم فرمانداري ويژه آقاي دكتر حميدرضا مؤمنيان
خصوص در ادامهو درك گفتندت و ايام ماه رجب را تبريهفته سالم حضار،دگوئي به صوص برگزاري نشست مشترك و خوش آمخ

بر اساس شاخصه هاي فني و علمي  و ديپلماسي خارجي و توجه به سالمت مردم كه در دولت تدبير و اميد به آن توجه ويژه شده
علي  ندايشان يادآور شد. نمودند نبيا يمطالب ميزان رضايتمندي مردم در حوزه سالمت و درمان افزايش يافته است،وزارت بهداشت 

رغم مشكالت اقتصادي شاهد اجراي طرح تحول نظام سالمت در بخش بهداشت هستيم و تهيه سند پايش سالمت منطقه كاشان را 
  .يين شودبو ت حصاها نيز بايد ا دستگاهوظايف بهداشتي : الزم دانست و گفت

جمله پساب تصفيه خانه فاضالب كاشان،  در ادامه در خصوص مشكالت بهداشتي مربوط به دو شهرستان كاشان و آران و بيدگل از
جلسه هاي مشترك و هماهنگي هاي بين دستگاهي دو شهرستان در رفع اين  ريچاله زباله و كشتارگاه دام اشاره كرد و برگزا

  .شدندمشكالت را خواستار 
  :پس از جمع بندي مطالب ارائه شده مصوبات جلسه را به شرح ذيل اعالم نمودند ايشان در پايان

  6/2/95مورخ  دانشگاه علوم پزشكي كاشانمصوبات جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي 
  

  زمان اجرا  مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

1  

مقرر گرديد سند بيماريهاي غيرواگير، سند پيشگيري از بيماري ديابت و سند 
شوراي  آتي جامع پايش سالمت جامعه منطقه تهيه و تنظيم گرديده و در جلسه

اعتبارات مورد نياز  تامينبررسي و تصويب وجهت سالمت و امنيت غذائي 
  .گرددمطرح

  دو ماه  علوم پزشكي دانشگاه

مقرر گرديد تعامالت الزم در خصوص آمارگيري اتباع بيگانه توسط فرمانداري ها   2
  .كاشان و اران و بيدگل صورت گيرد هاي و ادارات مرتبط شهرستان

شهرستان هاي فرمانداري 
ران وبيدگل و آ -كاشان

  ادارات مرتبط
  ماه دو

3  
انتظاراتي كه از اعضاء در ،مقرر گرديد معاونت هاي بهداشتي و معاونت غذاو دارو

به تفكيك تهيه نموده و جهت ابالغ به را  دنخصوص برنامه هاي اجرائي خود دار
  .دنارسال نماي ها به فرمانداري اعضاء و ادارات مرتبط

و  دانشگاه علوم پزشكي
  دو ماه  ها فرمانداري

4  
مقرر گرديد اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهيه فرموالسيون نان 
مرغوب با همكاري ادارات مرتبط اقدام نموده و ترتيبي اتخاذ گردد تا مجتمع 

  .هاي نانوائي نسبت به پخت نان سبوس دار اقدام نمايند

اداره صنعت، معدن و 
ادارات  - ها شهرستانتجارت 

  مرتبط
  يك ماه

5  
پيگيري رفع مشكل پساب تصفيه خانه هاي فاضالب چاله  موضوعمقرر گرديد

دام در جلسات مشترك با ادارات مرتبط  و كشتارگاه صنعتي -زباله ابوزيدآباد
  .شهرستان كاشان و آران و بيدگل مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد

محيط زيست اداره
و ادارات  ها شهرستان

  مرتبط
  دو ماه

6  
 ي موادغذاييبر چسب هاوچاپ ليبل هااستعالمموضوع مقرر گرديد در خصوص

جلسات اتاق بازرگاني درو اخذ شناسه نظارت توسط كارگاه هاي گالب گيري 
  .كاشان با حضور ادارات ذير بط مورد پيگيري قرار گيرد

ادارات و معاونت غذا و دارو 
  دو ماه  مرتبط



7  
هاي شيميائي در داستفاده از سموم و كوموضوع مقرر گرديد در خصوص

 وجلسات مشترك توسط ادارات جهاد كشاورزي د،محصوالت كشاورزي 
  .رسيدگي شود به آن گرديده وشهرستان تشكيل 

ادارات جهاد كشاورزي 
  دو ماه  كاشان و اران و بيدگل

و احداث بيمارستان و مقرر گرديد سازمان تأمين اجتماعي نسبت به تأسيس  8
  -  سازمان تأمين اجتماعي  .فعاليت در شيفت صبح و بعد ازظهر درمانگاه تخصصي بوعلي اقدام نمايد

  مقرر گرديد معاونت بهداشتي نسبت به برگزاري جلسات آموزشي ديابت براي   9
  در طول سال  معاونت بهداشتي دانشگاه  .رسنل كليه ادارات اقدام نمايدپ

  
 ليست حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي 
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 نام و نام خانوادگيرديف
 ويژه شهرستان كاشانسرپرست محترم فرمانداري  آقاي دكتر مؤمنيان 1
 رئيس محترم دانشگاه آقاي دكتر محمدحسين اعرابي 2
 فرماندار محترم شهرستان آران و بيدگل آقاي ابوالفضل معيني نژاد  3
 معاون سياسي اجتماعي -فرمانداري ويژه شهرستان كاشان آقاي عباس قپاني پور 4
 فرمانداري آران و بيدگل آقاي علي محمد يوسفيان 5
 س و مدير حوزه رياست دانشگاهيمشاور محترم ري آقاي محمد افاضل 6
 معاون غذا و دارو -دانشگاه علوم پزشكي آقاي دكتر حميدرضا بنفشه 7
 مديريت و منابعمعاون توسعه  -دانشگاه علوم پزشكي آقاي دكترمهرداد فرزندي پور 8
 درمان مدير –دانشگاه علوم پزشكي  آقاي دكتر ابوالفضل ديگبري 9
 معاونت بهداشتي حوزه معاون فني - -دانشگاه علوم پزشكي  آقاي دكتر مرتضي پنجه شاهي 10

 سرپرست-شبكه بهداشت درمان شهرستان آران وبيدگل  آقاي دكتر مسعود دهقاني 11
 معاون بهداشتي-شبكه بهداشت درمان شهرستان آران وبيدگل خانم دكتر  اعظم باقري 12
 رياست -شبكه دامپزشكي كاشان رسول سبحانيآقاي دكتر  13
 رياست -حفاظت محيط زيست كاشان آقاي محمود قهرماني 14
 رئيس -سازمان انتقال خون آقاي حسين اعتمادي 15
 معاون درمان شبكه آران و بيدگل آقاي دكتر مجيد اسماعيلي 16
 رئيس -اداره استاندارد آقاي محمدرضا آرين 17
 رئيس اداره حفاظت محيط زيست آران و بيدگل دولتخواهآقاي الهيار  18
 روابط عمومي دانشگاه آقاي عليرضا كاشاني نژاد 19
 رئيس -بهزيستي آران و بيدگل آقاي حيدر ايمانيان 20
 سرپرست -شبكه دامپزشكي آران و بيدگل آقاي احسان دشتباني 21
 مسئول -جهاد كشاورزي كاشان آقاي مجيد كافي زاده 22
 مدير -جهاد كشاورزي آران و بيدگل آقاي حسين فتاحي 23
 دامپزشكي كاشان آقاي محمود خاكي 24
 هالل احمر آقاي مجيد طاهري 25
 مسئول كنترل كيفي -اران و بيدگل –آب و فاضالب روستايي كاشان  آقاي ابوالفضل حسن بيكي 26
 دادستاننماينده  -دادستاني عمومي و انقالب آقاي علي تقوائي 27
 مديريت درمان تأمين اجتماعي آقاي مسعود گيوي 28
 تعزيرات حكومتي آقاي محسن صفائي 29
 مسئول دفتر خبري كاشان -صدا و سيما آقاي حامدعباسي طاهري 30
 بيمه سالمت آقاي عباس چله دوان  31



 شهرداري كاشان آقاي سيد مهدي پيغمبر زاده 32
 كميته سالمت -شوراي شهر آران و بيدگل آقاي رحمت اله حاجي جمالي 33
 معاونت بهره برداري -آبفاي كاشان آقاي احمد اصفهانيان 34
 امداد -هالل احمر آقاي حسين رجائي 35
 معاونت اداره -آموزش و پرورش آقاي عباسعلي نوذريان 36
 پيشگيريكارشناس مسئول سالمت  -مديريت آموزش و پرورش خانم محبوبه بلور كاشاني 37
 نماينده -ناجا آقاي سرگرد سلطانعلي جوكار 38
 نايب رئيس اول -اتاق اصناف آقاي رضا شيرازي 39
 مسئول حوزه بازرسي -اداره صنعت، معدن و تجارت آقاي عليرضا اشرفي 40
 مسئول بهداشت و درمان -اداره زندان آقاي مجتبي خاكسار 41
 خبرنگار -ايرنا خانم فاطمه رحمتي 42
 خبرنگار -فارس خانم دلشاد مسيبي 43
 خبرنگار -صدا و سيما آقاي سجاد مهتري 44
 امور باشگاهها -ورزش و جوانان آقاي مهدي ارشدي 45
 كارشناس مسئول بهداشت محيط-معاونت بهداشتي  آقاي محسن فتحي مقدم 46
 كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي -معاونت بهداشتي آقاي رسول لسان 47
 كارشناس واگير -معاونت بهداشتي آقاي جواد رجبي 48
 كارشناس غيرواگير -معاونت بهداشتي آقاي سيد مهرداد جزايري 49
 كارشناس بهداشت محيط-معاونت بهداشتي  آقاي احسان زارعي 50

 
 


