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رأس   11/6/94مورخ  94سومين جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي سال  10/6/94پ مورخ /1407/1/29پيرو دعوتنامه شماره 
با حضور سرپرست محترم فرمانداري ويژه كاشان و رئيس محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهداي ستاد مركزي  30/17

 . دانشگاه تشكيل گرديد
ضمن خير مقدم و آرزوي سالمتي براي  ،مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه.. اتي چند از كالم اابتدا پس از تالوت آي

شهريور روز بهورز از  12حضار و تبريك روز كارمند و گراميداشت هفته دولت و ياد شهيدان رجائي و باهنر و همچنين تبريك روز 
اثرات مثبت  خصوصاًآثار و بركات خوبي كه  گيري مصوبات جلسات شورا پي تهج بهمومنيان و اعضاء محترم شورا دكتر آقاي 

 .تقدير و تشكر نمودند ،براي شهرستان كاشان و منطقه داشته استساماندهي وضعيت گوشت و كشتارگاه و رعايت بهداشت گوشت 
راستاي ارتقاء سالمت جامعه و  در اجراي مصوبات دررا همكاري و مشاركت تمام دستگاه هاي اجرائي و اعضاء  ايشاندر ادامه 

 .را خواستار شدند اجراي برنامه دولت در تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتهمچنين حمايت آنان در 
  :سپس آقاي دكتر مروجي معاون محترم بهداشتي دانشگاه دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند 

 بررسي مصوبات جلسه قبل -1
 مرتبط با برنامه اندازه گيري غلظت آالينده هاي هوا در شهرستان كاشانگزارش مشكالت  -2

  آن دخانيات و اقدامات مرتبط با كنترل گزارش مشكالت برنامه  -٣
 

  ات جلسه قبلمصوب بررسي: الف 
 3خدمات شهري شهرداري در خصوص اقدامات انجام شده و تعطيل نمودن  محترم آقاي مهندس واحديان معاون:  1مصوبه بند 

واحد  وسخناني را براي حضار ارائه نمودند و تعطيل نمودن د ،كانكس هاي توزيع گوشت قرمز در سطح شهر دستگاه 5از  دستگاه
 .خود قرار داده اند آتي ديگر را در دستور كار

عنوان نمودند اين جلسه تشكيل گرديده است و مقرر گرديده  محترم بهداشتي دانشگاهمعاون  آقاي دكتر مروجي:  2مصوبه بند 
 .مصوبات آن در طول سال اجرائي گردد

اين مصوبه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه انجام گرديده و مقرر گرديده در صورت تأمين اعتبار الزم طبق برنامه :  3مصوبه بند 
 .عمليات مبارزه با مخزن و ناقل بيماري سالك انجام گردد ،زمان بندي 
نظارت بر  هآقاي خاكي نماينده محترم دامپزشكي در خصوص تشكيل كميته مذكور و اقدامات انجام شده در زمين:  4مصوبه بند 

  ار توزيع گوشت توسط را بيان نمودند و در ادامه خواست نكاتي وضعيت توزيع گوشت و كنترل ورود و خروج افراد و ماشين ها
 .شدندماشين هاي سردخانه 
 بهداشتي دفع خدمات شهري شهرداري در خصوص كنترل ورود و خروج افراد و ماشين ها و نحوه محترم آقاي واحديان معاون

در فضاي سبز كشتارگاه و كنترل آن توسط اداره محيط زيست شهرستان آران و بيدگل سخناني را ايراد نمودند و در  پساب فاضالب
ادامه آقاي دكتر الماسي نماينده محترم شوراي شهر كاشان در خصوص تبديل كشتارگاه به سازمان كشتارگاه صحبت هائي را براي 

 .حضار بيان نمودند
 .شهرداري انجام گرديده به طوري كه كشتار در كشتارگاه در بعد ازظهر ها صورت مي گيرده توسط اين مصوب:  5مصوبه بند 
  .اداره دامپزشكي در حال اجرا مي باشداين مصوبه توسط :  6مصوبه بند 
 .اين مصوبه توسط شهرداري انجام شده است:  7مصوبه بند 
 اين مصوبه توسط شهرداري انجام شده است:  8مصوبه بند 
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 مشكالت مرتبط با برنامه اندازه گيري غلظت آالينده هاي هوا در شهرستان كاشانگزارش : ب 
مقدمه اي در خصوص تعريف آلودگي هوا، شاخص هاي آلودگي هوا،  داآقاي مهندس قهرماني رئيس محترم اداره محيط زيست ابت

صوص مشكالت مرتبط با ايستگاه سنجش آلودگي هوا كه در غلظت آالينده هاي هوا، كنترل كيفي هوا بيان نموده و در ادامه در خ
و  در  ندنحوه سنجش آالينده هاي هوا و كنترل و كاهش آن توضيحاتي را ارائه نمود همچنين پانزده خرداد واقع مي باشد و ميدان

و انجام معاينه فني خودروها  نمودن اتوبوس هاي واحدسوزپايان انتظارات خود از جمله راه اندازي ايستگاه سنجش آلودگي هوا، گاز
 .را توسط ادارات ذيربط خواستار شدند

صنايع  بعضي از آقاي دكتر مروجي معاون محترم بهداشتي دانشگاه در خصوص آلوده نمودن هوا و بوي نامناسب ايجاد شده توسط 
 .سخناني ايراد نمودند در اين زمينه، و شكايات مردمي

 آن دخانيات و اقدامات مرتبط با كنترل گزارش مشكالت برنامه: ج 
آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه گزارشي از اقدامات انجام شده در خصوص 

و كنترل آن از جمله تهيه بنرها، پوسترها، پمفلت هاي آموزشي ترك استعمال دخانيات دسترسي برنامه مبارزه با دخانيات و كاهش 
ار، بويژه قليان و توزيع آن دربين ادارات شهرستان، مدارس، مساجد و حسينيه ها و پارك ها را بيان نموده و انتظارات خود از سيگ

 .ساير اعضاء را به شرح ذيل عنوان نمودند
و بنرهاي در توزيع پمفلت ها ... مذهبي و هيات به خصوص شهرداري، آموزش و پرورش، شوراي  منطقهحمايت همكاري ادارات  -

 آموزشي در سطح شهر
 توسط شهرداري» پارك بدون دخانيات« پاپلوت نمودن چند پارك داخل شهر به عنوان  -
 اداره صنعت، معدن و تجارت و نيروي انتظامي ،برخورد قانوني با محل هاي عرضه ادوات قليان و دخانيات توسط اتاق اصناف  -
قليان در سطح مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي به خصوص سفره خانه هاي  هاي مشترك در خصوص جمع آوريدانجام بازدي -

 اميركبير و جاده قمصرخيابان محدوده 
 

هفته دولت و محترم فرمانداري ويژه شهرستان كاشان ضمن تبريك  سرپرست ،ر مؤمنيانتآقاي دكدر پايان جلسه 
سالمت  بخشگراميداشت ياد شهيدان رجائي و باهنر در خصوص برنامه هاي انجام شده توسط دولت تدبير و اميد در 

و همچنين از اقدامات ادارات ذيربط اجراي طرح تحول نظام سالمت  در از اقدامات دانشگاه علوم پزشكي جامعه
تشكر  و تقدير ،دي مرغ و ساماندهي آن در سطح شهرستانموضوع كشتارگاه و توزيع گوشت و بسته بن راستايدر

 .نموده و پس از جمع بندي مطالب ارائه شده مصوبات جلسه را بشرح ذيل اعالم نمودند
 

 11/6/94مصوبات جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان مورخ 
 

 زمان اجرا مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

ماه آينده شهرداري نسبت به جمع آوري و  2مقرر گرديد حداكثر ظرف مدت  1
 ماه 2 شهرداري تعطيلي كانكس هاي توزيع گوشت در سطح شهر اقدام نمايد

مقرر گرديد اداره دامپزشكي و شهرداري در خصوص توزيع گوشت با ماشين هاي  2
 يك ماه شهرداري–دامپزشكي  .شوندخانه دسرها مجهز به  ماشين تمامسردخانه دار ترتيبي اتخاذ نمايند كه 

3 
مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه از كشتارگاه صنعتي دام بازديد و گزارش 

به فرمانداري و  و در خصوص ورود و خروج افراد و ماشين ها تهيه نموده
 .دبيرخانه شورا ارسال نمايد

 دو هفته معاونت بهداشتي دانشگاه

 دو هفته محيط زيستمقرر گرديد اداره محيط زيست با همكاري اداره محيط زيست شهرستان آران و 4
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در خصوص نحوه دفع بهداشتي پساب در فضاي سبز كشتارگاه  گزارشيبيدگل
 .و به فرمانداري و دبيرخانه شورا ارسال نمايدتهيه 

ي گوشت در الشه هاپيش سردمقررگرديد اداره دامپزشكي در خصوص وضعيت 5
 دو هفته دامپزشكي .تهيه و به فرمانداري و دبيرخانه شورا ارسال نمايد يكشتارگاه گزارش

6 

مقرر گرديد اداره محيط زيست طرح كلي اندازه گيري غلظت آالينده هاي هـوا و  
ضـمن ارسـال بـه معاونـت     كنترل و كـاهش آن در شهرسـتان را تهيـه نمـوده و     

 نيـز  ديريت بحـران شهرسـتان و اسـتان   مـ  كميتهدربهداشتي و فرمانداري ويژه، 
 .مطرح نمايد

 يك هفته محيط زيست

7 

مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه در خصوص مطرح نمودن موضوع لزوم 
اندازه گيري اعالم روزانه شاخص آلودگي هوا توسط محيط زيست جهت ثبت در 

سالمت استان سيستم جامع مركز سالمت محيط و كار با دبيرخانه شوراي 
مكاتبه نموده تا موضوع توسط مسئولين اداره محيط زيست استان مورد پيگيري 
قرار گيرد و رونوشت نامه فوق به فرمانداري و اداره محيط زيست شهرستان 

 .جهت پيگيري هاي الزم ارسال گردد

 يك هفته معاونت بهداشتي دانشگاه

ري نسبت به راه اندازي ايستگاه شهردابا همكاريمقرر گرديد اداره محيط زيست 8
 دو هفته محيط زيست و شهرداري .سنجش آلودگي هوا در ميدان پانزده خرداد ظرف مدت دو هفته اقدام نمايند

9 
مقرر گرديد اداره محيط زيست و معاونـت بهداشـتي دانشـگاه در صـورت آلـوده      

بـا حمايـت   اقـدامات قـانوني الزم را    منطقـه نمودن هوا توسط صنايع موجود در 
 .معمول نمايندربط انتظامي و قانوني  ارگانهاي ذي

محيط زيست و معاونت 
 در طول سال بهداشتي

ل ستاد معاينه فني خودروها با شكينسبت به ت فرمانداري ويژهمقرر گرديد  10
 در اسرع وقت فرمانداري .عضويت ادارات ذيربط اقدام نمايد

11 

مقرر گرديد در خصوص عدم كشتار و ذبح غير مجاز دام در معابر عمومي توسط 
 –معاونت بهداشتي -اطالع رساني الزم توسط شوراي هيأت مذهبي حج،زائران 

اداره دامپزشكي و شهرداري و اداره حج  -نيروي انتظامي -اداره تبليغات اسالمي
 .و زيارت انجام گيرد

 در اسرع وقت ادارات ذيربط

12 
در » كشتار و ذبح دام ممنوع«مقرر گرديد شهرداري نسبت به نصب تابلوهاي

پارك آيت اله مدني جهت جلوگيري از ذبح دام توسط زائران حج و كربال معلي 
 .اقدام نمايد

 يك ماه شهرداري

13 
محل هاي فروش ادوات دخانيات بويژه قليان كه فاقد مجوزهاي  با مقرر گرديد

فروش مي باشند توسط اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت  عامليتالزم 
 .و نيروي انتظامي برخورد قانوني الزم صورت گيرد

اداره صنعت،  -اتاق اصناف
نيروي  -معدن و تجارت
 انتظامي

 دو هفته

14 
پارك هاي پايلوت در سطح شهر به تعيين واعالممقرر گرديد شهرداري نسبت به

اقدام نمايد و پاركبانان آن پارك ها نسبت به » دخانياتپارك بدون « عنوان 
 دنمضرات دخانيات به ويژه قليان اقدام نماي يتوزيع پمفلت ها و نصب بنرها

شهريور   20از   شهرداري
 سال جاري

مقرر گرديد نيروي انتظامي با همكاري شهرداري نسبت به جمع آوري قليان در  15
 .دنانون جامع كنترل دخانيات اقدام نمايطبق ق» پارك هاي بدون دخانيات« 

 نيروي انتظامي
 شهرداري 

شهريور  20از 
 سال جاري

 



 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان-11/6/94 –صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي 

٤ 
 

            حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان

 خدمتمحلنام و نام خانوادگيرديف
 سرپرست محترم فرمانداري ويژه شهرستان كاشان مؤمنيانآقاي دكتر  1
 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي حسين اعرابي محمدآقاي دكتر  2
 و رييس مركز بهداشت حوزه كاشانمعاون محترم بهداشتي دانشگاه  آقاي دكتر سيدعليرضا مروجي 3
 نماينده محترم شهرداري آقاي دكتر عليرضا مفرح 4
 مشاور محترم ريس و مدير حوزه رياست دانشگاه افاضل رضا آقاي محمد 5
 محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه نماينده مسعود نساج دكتر آقاي 6
 نماينده محترم معاونت درمان دانشگاه آقاي دكتر ديگبري 7
 رئيس محترم شبكه دامپزشكي دكتر رسول سبحانيآقاي  8
 سياسي انتظامي فرمانداري محترم كارشناس آقاي عباسعلي قپاني پور 9
 شوراي اسالمي شهر محترم نماينده آقاي دكتر الماسي 10
 مدير محترم جهاد كشاورزي آقاي مجيد كافي زاده 11
 نماينده محترم سازمان جمعيت هالل احمر آقاي اكبر دولتي 12
 درمان اداره زندانومسئول محترم بهداشت  آقاي دكتر خاكسار 13
 پليس اطالعاتنماينده محترم   نعلي جوكاراپاسدار سلط نسرواآقاي  14
 رئيس محترم اداره استاندارد محمودرضا آرين مهندس آقاي 15
 رئيس محترم سازمان انتقال خون آقاي حسين اعتمادي 16
 معاون محترم خدمات شهري شهرداري محمدحسين واحديان مهندس آقاي 17
 رئيس محترم اداره بهزيستي جهادي مهديآقاي  18
 تعزيرات حكومتيرئيس محترم اداره   بالني زاده قاي سعيدآ 19
 نماينده محترم شركت آب و فاضالب روستائي سيد محمد مژگاني مهندس آقاي 20
 نماينده محترم شركت آب و فاضالب شهري ناحمد اصفهانيامهندس  آقاي  21
 روابط عمومي دانشگاه محترم مسئول آقاي عليرضا كاشاني نژاد 22
 )ره(امداد امام خميني نماينده محترم كميته  آقاي مرتضي نمكي 23
 دامپزشكي محترم كارشناس آقاي محمود خاكي 24
 رئيس محترم اداره محيط زيست محمود قهرماني مهندس آقاي 25
 نماينده محترم اتاق اصناف آقاي رضا شيرازي 26
 نماينده محترم مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي آقاي مسعود گيوي 27
 آران و بيدگل نماينده شبكه بهداشت و درمان علي اعتصام سآقاي مهند 28
 محترم راه و شهرسازي معاون آقاي حامد تجويدي 29
 ورزش  وجواناننماينده محترم اداره  آقاي مهدي ارشادي 30
 نماينده محترم آموزش و پرورش محبوبه بلورخانم  31
 نماينده محترم حج و زيارت آقاي عباس نيكونيا 32
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