
 » صورتجلسه شوراي سالمت  و امنيت غذايي شهرستان كاشان« 
        

رأس  25/7/91مورخ  91جلسه شوراي سالمت در سال  سومين  20/7/91مورخ پ /1389/1/29پيرو دعوتنامه شماره         
سـاير  و شگاه رئيس محترم دان ، كاشانويژه شهرستان  يفرماندارسياسي اجتماعي  با حضور معاون محترم 30/18ساعت 

  . د ياعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرد
و  ضـمن عـرض خيـر مقـدم     مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا      

اه مهـر از جملـه   به حضار ، در خصوص مناسبت هاي مختلف در بحث سالمت در م) ع(تسليت شهادت حضرت امام جواد 
 105از جمله احداث بيمارستان رواني كه شـامل  توسط دانشگاه  روز جهاني غذا ، هفته سالمت روان و اقدامات انجام شده 

براي حضار بيان فرمودند و همكاري  سخنانيباشد و همچنين در خصوص عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت  تخت رواني مي
در ادامه آقاي دكتر مروجـي ، معـاون محتـرم بهداشـتي      . تقاء سالمت را خواستار شدند تمامي ادارات و اعضاء در امر ار

  . دانشگاه دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند 
  

 :دستور كار جلسه 
  بررسي مصوبات جلسه قبل -
 طرح موضوع استفاده از فاضالب خام براي آبياري مزارع كشاورزي -

 متاقدامات مدارس مروج سالگزارش  -

 طرح موضوع بيماري سالك ، چالش ها و اقدامات -

      طرح انشعاب آب آشاميدني هتل هاي نگارستان و اميركبير  -
  

  بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
  . بازديد از نانوائي هاي اصفهان انجام شده است :  1مصوبه بند 

بفا و آبفار پيشنهاد و برنامه هاي خود را به دبيرخانـه  ، آ) واحد تجارت ( صنعت ، معدن و تجارت فقط اداره :  2مصوبه بند  
  . ارسال نموده اند 

آقاي قپاني پور كارشناس محترم فرمانداري بيان نمودند جلساتي در كميسيون امنيتـي معاونـت سياسـي    :  3مصوبه بند 
ـ  اجتماعي فرمانداري  شـده و مقـرر    برگـزار ه با همكاري معاونت بهداشتي و ساير ادارات در خصوص ارزيابي كامـل منطق

  . شهرستان ارسال گردد   تامين ن جهت تصميم گيري به شورايآگرديده نتايج 
  . مقرر گرديد موضوع دوباره پيگيري شود  .توسط فرمانداري مكاتبه انجام گرديده است :  4مصوبه بند 

ـ  :  5مصوبه بند   تي و آقـاي سـقائي نماينـده    آقاي فتحي مقدم كارشناس مسئول محترم بهداشت محيط معاونـت بهداش
در خصوص اجراي ايـن مصـوبه و تشـكيل دو جلسـه بـراي تهيـه        )تجارت  حوزه( صنعت ، معدن و تجارت اداره محترم 

  .دستورالعمل اجرائي براي واحدهاي آبشيرين كن سخناني ايراد نمودند 
ليست افراد آماده گرديده و موضـوع   ياداره سياسي اجتماعي فرماندار توسط آقاي طحاني رئيس محترم . : 6مصوبه بند 

  . باشد  در حال پيگيري مي
باشد كه مقرر گرديد  گانه عدالت در سالمت همكاري تمامي ادارات مورد نياز مي 52با توجه به شاخص هاي :  7مصوبه بند 

  . حضار نمايندگان ادارات خود را جهت شركت در جلسه توجيهي معرفي نمايند 



و ) تجـارت   حوزه(ادارات آموزش و پرورش ، دامپزشكي ، آبفا ،كميته امداد ، صنعت ، معدن و تجارت فقط   : 8مصوبه بند 
  . آبفار در خصوص معرفي نماينده خود اقدام نموده اند 

در محل فرمانداري با حضـور   11/5/91در تاريخ  مخصوص پزشك خانواده جلسه فوق العاده شوراي سالمت :  9مصوبه بند 
  . تشكيل گرديده است كليه اعضاء 
با توجه به عدم حضور مسئول برنامه از شهرداري مقرر گرديد خالصه اقدامات انجام شده در اسرع وقـت   : 10مصوبه بند  

   . به دبيرخانه شورا ارسال گردد 
اسـت و  محيط زيست بيان نمودند بازديد مـورد نظـر انجـام گرديـده     مهندس قهرماني رئيس اداره آقاي  :  11مصوبه بند 

  . خواستار شدند  را پيگيري موضوع توسط دانشگاه علوم پزشكي ،باتوجه به مشكالت پسماندهاي پزشكي
با توجه به عدم ارسال گزارش به دبيرخانه مقرر گرديد شبكه بهداشت و درمان آران و بيـدگل موضـوع را    : 12مصوبه بند 

  . پيگيري نمايند 
  . ركت آبفار انجام شده است اقدامات الزم توسط ش  :  13مصوبه بند 
طرح هاي نظارتي بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي توسط واحد بهداشت محيط معاونت  :  14مصوبه بند 

صـدور   –معرفـي بـه دادگـاه     –بهداشتي دانشگاه انجام گرديده كه خالصه اقدامات انجام شده از جمله تعداد بازديـدها  
  . توسط آقاي دكتر مروجي معاون محترم بهداشتي دانشگاه براي حضار قرائت شد ... داري انجام شده و اخطاريه و نمونه بر

را اجرائي نموده اند توسط دانشگاه آماده گرديـده و   90ليست اداراتي كه مصوبات شوراي سالمت در سال :  15مصوبه بند 
  . به فرمانداري جهت تهيه تقديرنامه ارسال شده است 

  

  ح موضوع استفاده از فاضالب خام براي آبياري مزارع كشاورزيطر )ب 
مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول محترم واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي نكاتي در خصوص معضالت و آقاي 

انجـام   ، اقدامات... مشكالت آبياري مزارع با فاضالب خام از جمله انتقال بيماري وبا ، فلزات سنگين ، كيست هيداتيك و 
شوراي سالمت قبلي مصوب و اجرا شده را به صورت  جلساتو مصوباتي كه در 91تا  85شده در اين خصوص در سال هاي 

POWER POINT   براي حضار بيان نمودند و در پايان انتظارات كه در اين خصوص بايستي توسط ادارات ذيربط مـورد
ي كشاورزان توسط جهاد كشاورزي ، توقيف وسائط نقليه متخلف پيگيري قرار گيرد از جمله برگزاري جلسات آموزشي برا

  . تخليه فاضالب در مزارع توسط پليس راهور نيروي انتظامي و شهرداري را عنوان نمودند 
  

  مدارس مروج سالمت  گزارش اقدامات ) ج 
ـ آقاي دكتر        روج سـالمت كـه توسـط    مروجي معاون محترم بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از اجراي طرح مدارس م

انجام گرديده بـه شـرح ذيـل بـه صـورت       91و  90معاونت بهداشتي دانشگاه با همكاري اداره آموزش و پرورش در سال 
POWER POINT براي حضار بيان نمودند.  

در ابتدا مقدمه اي در خصوص اجراي طرح ، هدف كلي طرح ، اهداف اختصاصي آن ، سازمان هاي درگير و اهـم اقـدامات    
انجام شده از جمله تشكيل جلسات ، انتخاب مدارس ، تشكيل كميته و رتبه بندي مدارس براساس امتياز كسـب شـده و   

اعضـاء   با كمـك پيگيري رفع نواقص را،دادن ستاره به آنان نكاتي را عنوان نموده و در پايان با توجه به مشكالت مدارس 
  . خواستار شدند  و ادارات ديگر شورا



ي حنطه اي مدير محترم اداره آموزش و پرورش كاشان در خصوص مشكالت آموزش و پرورش از جمله كمبود در ادامه آقا
وجود مدارس قديمي و تخريبي نكاتي را بيان نمودند و همكاري ساير ادارات در  –كمبود نيروي خدماتي  –مراقب سالمت 
  . تار شدند براي سرويس هاي بهداشتي مدارس را خواس و مايع صابون تامين كاشي

  

  طرح موضوع بيماري سالك ، چالش ها و اقدامات) د 
 

      نعمتيان كارشناس مسئول محترم مبارزه با بيماري هاي واگير مطالب كـاملي از بيمـاري سـالك ، اسـتراتژي هـا ،      آقاي
اي حضـار  بر POWER POINTچالش ها و انتظارات برنامه كنترل بيماري سالك در شهرستان به شرح ذيل به صورت 

  . بيان نمودند 
آموزش و اطـالع رسـاني ، عمليـات    ( مناطق آلوده ، هدف كلي ، اهداف اختصاصي ، استراتژي برنامه  معرفيدر ابتدا  -

مطرح نموده و در پايـان  ... ) مبارزه با مخزن و ناقل ، ارتقاء خدمات تشخيصي و درماني ، اجراي طرح هاي پژوهشي و 
جـذب اعتبـارات    –مسـئولين و سياسـتگذاران    حمايت اجراي طرح انجام گيرد از جملهانتظاراتي كه بايستي براي 

مداخلـه   –بـر حسـب زمـان عمليـات      آن به موقع اختصاصاختصاص اعتبارات  مطابق با برنامه عملياتي و –استاني 
 . شهرداري در بهسازي محيط و جمع آوري زباله ها عنوان نمودند

  

     تل هاي نگارستان و اميركبير طرح انشعاب آب آشاميدني ه) و 
  

مهندس اسدي معاون محترم شركت آبفا در خصوص عدم خريد انشعاب آب آشاميدني از شـركت آبفـا توسـط     آقاي       
  .از طريق ارگان هاي ذيربط شدند  هتل هاي نگارستان و اميركبير  سخناني ايراد نمودند و خواستار پيگيري موضوع

در پايان جلسه جناب آقاي رضوان نژاد معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان ضـمن تقـدير و تشـكر از    
) س(و حضـرت فاطمـه   ) ع(و تبريك سـالروز ازدواج حضـرت علـي    ) ع(حضار و تسليت ايام شهادت حضرت امام جواد 

 . نمودند  يانب موضوعات ارائه شده را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  25/7/91صوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان  مورخم

 زمان اجرا مسؤول اجرا عنوان مصوبه رديف

1 

مصوبات جلسه قبل كه اجرا نشده يا در حال اجرا  مقرر گرديد
ظرف مدت ده روز توسط ادارات )  10و  8،  7،  2بند ( باشد  مي

و از نتيجه اقدامات دبيرخانه شورا  ذيربط مورد پيگيري قرار گرفته
 . مطلع نمايند  را

ادارات مسئول اجراي 
 مصوبه 

 روز  10

2 

مصوبات  جلسه قبلي شبكه  12با توجه به بند مقرر گرديد 
بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل موضوع پرداخت حق 

از  راسهام شهرداري هاي تابعه آن شهرستان به شركت پسماند
  .به با فرمانداري شهرستان آران و بيدگل پيگيري نمايدطريق مكات

 

شبكه بهداشت و درمان 
 شهرستان آران و بيدگل

 روز  10

3 

باتوجه ) جارت تحوزه ( اداره صنعت و معدن وتجارت  مقرر گرديد
به مصوبات جلسات برگزار شده براي واحدهاي آبشيرين كن 

فاقد مجوز اقدام  نسبت به ساماندهي و برخورد قانوني با واحدهاي
 .نمايد 

اداره صنعت و معدن 
 )جارتت حوزه(وتجارت 

 روز  10

4 
آقاي قپاني پور با همكاري آقاي طحاني موضوع بازديد مقرر گرديد 

 . اعضاء شورا از سايت هسته اي را پيگيري نمايند 
  طحانيآقايان قپاني پور و 

 فرمانداري -
 اسرع وقتدر 

5 

با)جارتتحوزه(عدن وتجارتاداره صنعت و م مقرر گرديد
 غلههمكاري اتحاديه صنف نانوايان ، مجامع امور صنفي ، اداره 

غذا و دارو دانشگاه نسبت به برگزاري  معاونتمعاونت بهداشتي  و
  .جلسات آموزشي براي نانوايان اقدام نمايند 

 

اداره صنعت ،معدن و 
 و ادارات مرتبط تجارت

 روز 45

6 

 –ظور اتالف حيوانات موذي و سگ هاي ولگردبه من مقرر گرديد
 –قمصر  –نياسر ( شهرداري كاشان و شهرداري ها و بخشداري ها 

اسلحه و مهمات اداره با همكاري ) جوشقان كامو و مركزي  –برزك 
، معاونت بهداشتي دانشگاه و آقاي قپاني پور اقدام الزم معمول 

 . نمايند 

شهرداري كاشان و 
شداري شهرداري ها و بخ

–هاي شهرهاي تابعه 
معاونت بهداشتي دانشگاه و  

 رمانداريف

به طور 
 مستمر

7 
دانشگاه علوم پزشكي تا پايان آبان ماه نسبت به بي  مقرر گرديد

خطرسازي زباله هاي بيمارستاني بيمارستان هاي تحت پوشش 
 0اقدام نمايند 

 پايان آبان ماه دانشگاه علوم پزشكي



  

8  

با همكاري ناجا ، معاونت بهداشتي ي كاشانشهردار مقرر گرديد
دانشگاه و دامپزشكي در روز عيد سعيد قربان طبق سنوات قبل با 

برگزاري گشت هاي مشترك از كشتار و ذبح دام به خصوص شتر در 
  .  ورندمعابر عمومي جلوگيري به عمل آ

نيروي انتظامي  –شهرداري 
معاونت بهداشتي  -

  دامپزشكي -دانشگاه

سعيد  روز عيد
 قربان

9 

شركت آب و فاضالب روستايي در خصوص اجرايمقرر گرديد 
استان طرح هاي فاضالب روستاها از طريق بانك توسعه اسالمي 

الزم را انجام داده و همچنين در مورد مشكل فاضالب هاي پيگيري 
جلسه اي با ) ع(آستان مقدس حضرت سلطانعلي امام محمد باقر 

و در خصوص اجراي طرح فاضالب آن  أت امنا زيارت برگزاريه
 . تصميمات الزم اتخاذ نمايند 

شركت آب و فاضالب 
 روستايي

 يكماه

10  

اداره آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سالمت در مقرر گرديد
مدارس و رفع نواقص و مشكالت موجود ، موضوع را در جلسه 

آموزش و پرورش شهرستان مطرح تا با همكاري  اداري شوراي
  . دارات نسبت به رفع نواقص مدارس اقدام گردد ا

 يكماه اداره آموزش و پرورش

11 

شركت آبفا با همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه در مقرر گرديد 
 ،استفاده از آب هاي تصفيه شده غير استاندارد  ضراتزمينه م

فعاليت هاي آموزشي براي عموم را استمرار بخشيده و اقدامات 
 . ورند الزم به عمل آ

  آبفا و
 معاونت بهداشتي دانشگاه 

 

به طور 
 مستمر

12 
پليس اطالعات و امنيت عمومي نيروي انتظامي با  مقرر گرديد

معاونت بهداشتي دانشگاه نسبت به جمع آوري قليان در همكاري 
 . سفره خانه اقدام نمايند 

  نيروي انتظامي
 معاونت بهداشتي دانشگاه

 

به طور 
 مستمر

13 

       كنترل بيماري سالك و كنترل ناقل آنبه منظور ديدمقرر گر
، شهرداري نسبت به بهسازي محيط مخروبه ها و ) پشه خاكي ها ( 

جمع آوري به موقع زباله ها در سطح شهر به خصوص مناطق آلوده 
 . داقدام نماي) راوند ، زيدي و فين بزرگ ( 

 روز 45 شهرداري

14 

با همكاري اداره ميراث فرهنگي ،نيروي انتظامي مقرر گرديد
طرح انشعاب آب منظور معاونت بهداشتي دانشگاه و آبفا به 

از   آشاميدني هتل هاي اميركبير و نگارستان ظرف مدت يك هفته
 . بازديد نمايند  هتل هاي فوق

معاونت -نيروي انتظامي 
ميراث  -بهداشتي دانشگاه

 آبفا -فرهنگي
 يك هفته

15  

ظور رفع مشكالت حمل و نقل مواد خام دامي ،مقرر گرديد به من
جلسه اي با مسئوليت آقاي قپاني پور از فرمانداري و با حضور 

داره صنعت و شهرداري ، اداره دامپزشكي ، مجامع امور صنفي ، 
و معاونت بهداشتي دانشگاه )جارت واحد ت( معدن وتجارت 

  . تشكيل گردد 

وادارات آقاي قپاني پور
  روز 15  مرتبط
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 امضاء –محل كار  نام و نام خانوادگي رديف

  شهرستان يفرماندارسياسي اجتماعي معاون محترم  محمد رضوان نژاد آقاي  1
 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي دكتر محمد حسين اعرابي    2
 بهداشتي دانشگاه محترم معاون عليرضا مروجي دكتر سيد 3
  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه  دكتر احمد خورشيدي 4
 سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل  دكترسيد محمدحسين مكي 5
 معاون محترم شركت آبفا محمد رضا اسدي 6
 ايي امور آب و فاضالب روستمدير محترم  شهاب الدين شاكري  7
   بنياد شهيد و ايثارگران مسئول محترم     عباس زارع  8
 سازمان انتقال خونرئيس محترم  حسين اعتمادي  9
 )ره(كميته امداد امام خميني  امير حسين شيخ استركي 10
  اداره تبليغات اسالمي   سيد عبدالرضا توليت 11
  )تجارت ( صنعت معدن و تجارت   حجت سقايي   12
  اداره بهزيستي  نين متقي نژاد  ام الب 13
 دامپزشكي رئيس محترم شبكه  دكتر رسول سبحاني  14
  سرپرست محترم دفتر رياست وروابط عمومي دانشگاه  دكتر مرتضي پنجه شاهي 15
   دانشگاه روابط عمومي  عليرضا كاشاني نژاد   16
 فرماندار ي كاشان عباسعلي قپاني پور    17
  شهرداري كاشان  محمد حسين واحديان   18
  محيط زيسترئيس محترم   محمود قهرماني  19
  شوراي اسالمي شهر كاشان  دكتر حسن الماسي  20
 اداره آموزش و پرورشمدير محترم  حنطه ايحسين   21
  پليس اطالعات  سروان پاسدار سلطانعلي جوكار  22
  اداره آموزش و پرورش  محبوبه بلور كاشاني  23
 رمان تامين اجتماعيمديريت د مسعود گيوي  24
  اداره اطالعات  علي نصرتي  25
 راه و شهرسازي مهدي شواخي  26
  معاونت بهداشتي دانشگاه  محمود نعمتيان  27
 معاونت بهداشتي دانشگاه غالمعباس اعتمادي پور  28
  معاونت بهداشتي دانشگاه  شهناز خاندايي 29
  معاونت بهداشتي دانشگاه  محسن فتحي مقدم 30
  معاونت بهداشتي دانشگاه  محبوبي سعيد 31
  معاونت بهداشتي دانشگاه  احسان زارعي 32

 غائبين
 رئيس محترم امور زندان 7 محترمشهردار  1
  رئيس محترم مجامع امور صنفي  8  دادستان محترم  دادگاه عمومي و انقالب  2
  )ايرنا ( خبرگزاري جمهوري اسالمي   9  رئيس محترم اداره حج و زيارت  3
  رئيس محترم جمعيت هالل احمر شهرستان كاشان  10 مديريت محترم جهاد كشاورزي كاشان  4
  رئيس محترم نظام پزشكي  11 رئيس محترم اداره ورزش و جوانان  5

      رئيس محترم اداره تعزيرات حكومتي شهرستان كاشان 6


