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 10/8/93مورخ  93سال  امنيت غذايي در ين جلسه شوراي سالمت واول 8/8/93پ مورخ /1275/1/29پيرو دعوتنامه شماره 
سياسي  استاندار و فرماندار شهرستان كاشان، رئيس محترم دانشگاه و معاون محترم با حضور معاون محترم 15س ساعت رأ

 .اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد
ايام  وتسليتابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم اله مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه ضمن عرض خيرمقدم 

 :منجمله گزارشي از برنامه تحول نظام سالمت در دانشگاه و دستاوردهاي آن ،و يارانش ) ع(عبدالحسين ابا سوگواري حضرت
 -طرحتهيه بسته خدمتي  -تشكيل جلسات ويژه و اضطراري ستاد دانشگاهي -تشكيل جلسات متعدد توسط تيم اجرائي سالمت

 -دارو مصرف هدفمند نمودن -درصدي قيمت تجهيزات 44كاهش  -فرانشيز درصد از اعتبارات طرح به كاهش 75اختصاص 
افزايش  -هاي ويژه دانشگاهها در بيمارستانها و كلينيكارتقاء تعداد ويزيت -انجام عمليات هتلينگ دربيمارستانهاي تحت پوشش

اجراي برنامه تحول نظام  – HISSايجاد سامانه اطالعات بيمارستاني  -درصدي زايمان طبيعي به سزارين نسبت به سال قبل 6
سالمت در حوزه بهداشت از جمله آغاز برنامه پزشك خانواده روستائي و شهرهاي زير بيست هزار نفر از ابتداي شهريورماه 

بهسازي مراكز بهداشتي  –.... مولتي ويتامين و  -خريد مكملها مثل قطره آهن -شهر حاشيه ئه خدمات به جمعيتارا -سالجاري
تأسيس دانشكده دندانپزشكي و كلينيك تخصصي دندانپزشكي در كتابچي  –.... خريد واكسن و  –درماني و خانه هاي بهداشت 

وجه به اهميت طرح مذكور خواستار همكاري و مشاركت تمام دستگاههاي در ادامه ايشان بات.براي حضار ارائه نمودند..... و 
 :   دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند  سپسندداجرائي در راستاي اجراي طرح ش

 
 : دستور كار جلسه

 بررسي مصوبات جلسه قبل -
 طرح موضوع مشكالت كشتارگاه صنعتي دام -
 ا و اقداماتطرح موضوع بيماري هاري ، چالشه -
 گزارش برنامه پايلوت كشوري ايمني آب كاشان -
 

 بررسي مصوبات جلسه قبل) الف
 .اين مصوبه توسط دبيرخانه شورا پيگيري شده است ولي اعضاء غائب علت عدم حضور را اعالم ننموده اند:  1مصوبه بند 
ت سخناني را ارائه ساندازي فار اول ودوم كارخانه كمپوآقاي دكتر الماسي از شوراي اسالمي شهر درخصوص راه :  2مصوبه بند 

 . نمودند
 . اين مصوبه انجام نشده است:  3مصوبه بند 
اين مصوبه توسط اداره دامپزشكي با همكاري معاونت بهداشتي ، شهرداري در حال اجرا مي باشد كه باتوجه به :  4مصوبه بند 

 .واستار توقيف ماشين هاي فروشنده هاي دوره گرد مواد خام دامي شدندمشكالت موجود آقاي دكتر سبحاني از دامپزشكي خ
 .اين مصوبه در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط درحال اجرا مي باشد:  5مصوبه بند 
آقاي مهندس قهرماني، گزارشي درخصوص حفاظت از حريم منابع آب و جلوگيري از تخليه نخاله ها در حريم :  6مصوبه بند 
 .ي را بيان نمودندچاهها نكات

آقاي دكتر مروجي، اقداماتي را كه معاونت بهداشتي درخصوص آموزش به كسبه و عموم مردم از طريق توزيع :  7مصوبه بند 
 . پمفلت انجام شده است را براي حضار عنوان نمودند

 . اين مصوبه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه انجام شده است:  8مصوبه بند 
مبني بر برخورد قانوني با  بهداشتيآقاي مهندس فتحي مقدم درخصوص اقدامات انجام شده توسط معاونت :  9مصوبه بند 

 . مراكز فروش آب تصفيه غيرمجاز را توضيح دادند
 . اين مصوبه توسط شركت آب و فاضالب روستايي در حال پيگيري مي باشد:  10مصوبه بند 



 .اضالب شهري در حال پيگيري مي باشداين مصوبه توسط شركت آب و ف:  11مصوبه بند 
انجام شده  ويژه اين مصوبه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و معاونت برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري:  13مصوبه بند 

 .است
 

 طرح موضوع مشكالت كشتارگاه صنعتي دام) ب
آقاي دكتر سبحاني رئيس محترم شبكه دامپزشكي شهرستان كاشان گزارش كاملي از وجود مشكالت و نواقص بهداشتي 

، حمل و  CCHFكشتارگاه صنعتي دام بويژه نبود سالن پيش سرد جهت نگهداري الشه هاي گوشت به منظور كنترل بيماري 
براي حضار ارائه نمودند و در  را نقل غيربهداشتي گوشت، كيفيت نامطلوب الشه سوز گوشت و نبود كوره الشه سوز در كشتارگاه

 .را توسط شهرداري خواستار شدند احداث كوره الشه سوزتهيه سالن پيش سرد و  ،كشتارگاه بهداشتي پايان رفع نواقص
 .سه ، مابقي دستور كار به جلسه بعدي موكول گرديدباتوجه به طوالني شدن زمان جل -

جناب آقاي مهندس صدرائيه معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان كاشان ضمن عرض تسليت ايام در پايان جلسه 
سوگواري اباعبدالحسين و آرزوي كسب فيوضات اين ماه براي حضار باتوجه به عدم اجرائي شدن مصوبات جلسه قبل توسط 

پس  ارات ذيربط ، شرايط را بحراني اعالم نموده و خواستار پيگيري و اجراي مصوبات جلسه توسط ارگانهاي مسئول شدند و اد
 .مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان نمودند،ارائه شده  ازمطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 10/8/93مصوبات جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان مورخ 
 

 زمان اجرا مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

 در اسرع وقت فرمانداري .مقررگرديد جلسه بعدي شورا به فوريت تشكيل گردد 1

2 
مقرر گرديد رسيدگي به وضعيت دفع بهداشتي زباله هاي عفوني مطبها، 
آزمايشگاهها و درمانگاههاي خصوصي در كار گروه پسماند شهرستان 

 .مورد پيگيري قرار گيرد يبه طور جد
 در اسرع وقت محيط زيست

3 
صنعتي دام و گاهمقرر گرديد بمنظور رسيدگي به وضعيت بهداشتي كشتار

ساماندهي وضعيت گوشت شهرستان جلسه اي در فرمانداري با حضور ادارات 
 .ذيربط تشكيل گردد

 در اسرع وقت فرمانداري

4 
حريم منابع آب و جلوگيري مقرر گرديد محيط زيست درخصوص حفاظت از

  نمايد از تخليه نخاله در حريم چاه ها طبق قانون پسماند اقدام
 در اسرع وقت محيط زيست     

 .شركت آب و فاضالب شهري نسبت به فنس گذاري اطراف چاه ها اقدام نمايد 5
شركت آب و فاضالب 

 شهري
 در اسرع وقت

6 
با فروشندگان دوره گرد مواد مقرر گرديد اداره دامپزشكي درخصوص برخورد

 .غذائي خام دامي اقدام قانوني الزم بعمل آورد
 در طول سال دامپزشكي

7 
مقرر گرديد اتاق اصناف درخصوص برخورد با مراكز فروش آب تصفيه 

 .غيرمجاز طبق قانون نظام صنفي نسبت به تعطيلي آنان اقدام نمايد
 در اسرع وقت اتاق اصناف

8 
موضوع تهيه نان از آرد سبوس دار از طريق كميسيون تعزيرات مقرر گرديد 

آرد و نان در فرمانداري مورد پيگيري قرار گرفته و فرهنگ سازي الزم توسط 
 .ارگانهاي ذيربط انجام شود

فرمانداري و ادارات 
 مرتبط

 در اسرع وقت

9  
خام مقررگرديد اتاق اصناف در خصوص برخورد با مراكز غير مجاز عرضه شير 

 ومحصوالت لبني، با همكاري دامپزشكي و معاونت بهداشتي اقدام نمايد
 در اسرع وقت اتاق اصناف

10 
شهيد بهشتي اصالح فرايند فاضالب بيمارستانمقررگرديددانشگاه نسبت به

 اقدام نمايد
 در اسرع وقت دانشگاه علوم پزشكي

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 امنيت غذايي شهرستان كاشانليست حاضرين در جلسه شوراي سالمت و 
 ستاد مركزي دانشگاه: مكان                   15: ساعت                        10/8/93: مورخ 

 

 امضاء -محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان كاشان ابوالفضل صدرائيه مهندس آقاي 1
 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي اعرابيآقاي دكتر محمدحسين  2
 معاون سياسي اجتماعي فرمانداري آقاي هادي اكبري 3
 شهردار محترم كاشان آقاي مهندس رضوي 4
 معاون محترم بهداشتي دانشگاه  آقاي دكتر سيدعليرضا مروجي 5
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه آقاي دكتر احمد خورشيدي 6
 معاون محترم درمان دانشگاه خيرخواه آقاي دكتر داود 7
 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه آقاي دكتر مهرداد فرزندي پور 8
 )كارشناس سياسي انتظامي ( فرمانداري  آقاي عباسعلي قپاني پور 9
 )سالمت فرمانداري  مشاور( تيم سالمت كاشان  آقاي هاني پهلواني 10
 محترم اداره محيط زيسترئيس  آقاي محمود قهرماني 11
 رئيس محترم سازمان انتقال خون آقاي حسين اعتمادي 12
 رئيس محترم شبكه دامپزشكي آقاي دكتر رسول سبحاني 13
 شوراي اسالمي شهر آقاي دكتر الماسي 14
كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير آقاي دكتر مرتضي پنجه شاهي 15
 جهاد كشاورزي معاون محترم آقاي رضا مظلومي 16
 معاون محترم خدمات شهري شهرداري آقاي محمد حسين واحديان 17
 هالل احمر آقاي جواد حداد 18
 آموزش و پرورش خانم محبوبه بلور كاشاني 19
 شركت آب و فاضالب آقاي محمدرضا گل سرخي 20
 اداره راه و شهرسازي آقاي مجتبي آراسته 21
 روابط عمومي دانشگاه آقاي عليرضا كاشاني نژاد 22
 دامپزشكي آقاي محمود خاكي 23
 پليس اطالعات سروان پاسدار سلطانعلي جوكار 24
 اتاق اصناف آقاي مهدي عليمي 25
 اداره زندان مجتبي خاكسار دكتر آقاي 26
 اداره تعزيرات حكومتي شهرستان كاشان آقاي محسن صفائي 27
 و درمان آران و بيدگلشبكه بهداشت  آقاي دكتر حسين رياحي 28
 بهزيستي آقاي مهدي جهادي 29
 كارشناس مسئول بيماريهاي واگير آقاي محمود نعمتيان 30
 كارشناس مسئول بهداشت محيط آقاي محسن فتحي مقدم 31
 كارشناس بيماريهاي واگير آقاي سعيد محبوبي 32
 كارشناس بهداشت محيط آقاي احسان زارعي 33

 جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي كاشانليست غائبين در 
 

 )ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي  7 دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب 1
 رئيس محترم تربيت بدني 8 رئيس محترم اداره حج و زيارت 2
 مدير محترم شركت آب و فاضالب روستائي 9 رئيس محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران 3
 رئيس محترم سازمان تبليغات اسالمي 10 محترم اداره صنعت، معدن و تجارترئيس  4
 )ره(رئيس محترم كميته امداد امام خميني  11 رئيس محترم سازمان نظام پزشكي 5
   مديريت محترم درمان سازمان تأمين اجتماعي 6

 


