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با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان كاشان، رئيس محترم دانشگاه و معاون محترم  صبح 10رأس ساعت 
 .سياسي اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد
و آرزوي سالمتي  عرض خيرمقدم ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم اله مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه ضمن

همچنين رونمائي از واكسن پنتاواالن نظام سالمت در دانشگاه و  خصوص اقدامات انجام شده برنامه تحول در براي حضار
 . گزارشي را ارائه نمودند

ع سالمت و آقاي مهندس صدرائيه معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ويژه كاشان درخصوص اهميت باالي موضوسپس 
برنامه ريزي، ات بمنظورجلسشوراي سالمت و امنيت غذائي و لزوم حضور مسئولين دستگاههاي اجرائي در  تشكيل جلسات

 .نمودند بيانو برنامه ها در اجراي مصوبات و حل مشكالت بهداشتي مردم سخناني را  رصد امورنظارت و
  .ه مصوبات جلسه قبل را قرائت نمودندمحترم بهداشتي دانشگا معاوندر ادامه آقاي دكتر مروجي 

 بررسي مصوبات جلسه قبل -
 .اين مصوبه انجام شده است:  1مصوبه بند  -
ن وضعيت دفع دنمو مطرحمحيط زيست درخصوص حفاظت  اداره محترم آقاي مهندس قهرماني رئيس:  2مصوبه بند  -

نمودند و باتوجه  بيانآزمايشگاهها و درمانگاههاي خصوصي در كار گروه پسماند سخناني را  ،بهداشتي زباله هاي عفوني مطبها 
 .شدندمطلوب در كارگروه پسماند خواستار پيگيري موضوع در جلسه شوراي سالمت را  عدم نتيجه گيري

اخذ هزينه جمع آوري پسماندها را بيان نمودند و خواستار پيگيري موضوع  ،سازمان نظام پزشكي  نمايندهآقاي دكتر پهلواني 
 .شدندموضوع از طرف شهرداري 

در فتحي مقدم كارشناس مسئول محترم بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه، گزارشي آقاي مهندس :  3مصوبه بند  -
براي حضار ارائه نمودند و در ادامه آقاي راقل گوشت نواقص بهداشتي كشتارگاه، وضعيت نامناسب حمل و ناساليد و فيلم از قالب

دكتر سبحاني رئيس محترم شبكه دامپزشكي نامه ها و دستورالعمل ها و موارد قانوني درخصوص كشتارگاه صنعتي دام را بيان 
 .نمودند

وع حفاظت از محيط زيست درخصوص مطرح نمودن موض حفاظت رئيس محترم اداره آقاي مهندس قهرماني:  4مصوبه بند  -
حريم منابع آب و جلوگيري از تخليه نخاله در حريم چاه ها در جلسه آتي كارگروه پسماند و پيگيري مصوبات آن توسط ادارات 

 .ذيربط را عنوان نمودند
درخصوص اهميت حفظ حريم فيزيكي چاه ها، ايستگاه هاي پمپاژ و خطوط  يآقاي اصفهانيان از شركت آبفا:  5مصوبه بند  -
دفع غيربهداشتي فاضالب كارگاهها و صنايع اطراف چاه ها و اعتباراتي كه ،ها تقال آب و همچنين جلوگيري از تخليه نخالهان

موضوع تخليه   دراين خصوص تخصيص داده اند توضيحاتي را ارائه نمودند و خواستار مديريت و پيگيري يتوسط شركت آبفا
 .داري و نيروي انتظامي شدندنخاله هاي ساختماني از طرف محيط زيست، شهر

غذائي خام  رئيس محترم شبكه دامپزشكي درخصوص برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد آقاي دكتر سبحاني:  6مصوبه بند  -
دامي از جمله ماهي و اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده سخناني را بيان نمودند و باتوجه به كمبود نيرو خواستار همكاري و 

 .شدندمعاونت بهداشتي دانشگاه دراين خصوص را  ،حمايت شهرداري
آقاي عليمي از اتاق اصناف درخصوص طرح ساماندهي و گشت هاي مشترك بازرسي با معاونت بهداشتي :  7مصوبه بند  -

از اتاق اصناف درخصوص واگذاري  يدانشگاه از مراكز فروش آب تصفيه نكاتي را عنوان نمودند و در ادامه استعالم شركت آبفا
 .انشعاب آب به اين مراكز و جمع آوري ايستگاه هاي آب دركنار معابر توسط سد معبر شهرداري را خواستار شدند

 



ه درخصوص مطرح نمودن موضوع تهيه نان از آرد ژكارشناس شوراي سالمت فرمانداري وي –آقاي قپاني پور :  8مصوبه بند  -
درصد سخناني را  7درصد تا  12كميسيون تعزيرات آرد و نان و تهيه آرد سبوس دار و ميزان سبوس گيري از سبوس دار در 

ايراد نمودند و باتوجه به اعتراض نانوائي و مردم درخصوص تيره شدن رنگ آرد مقرر گرديده كه ميزان سبوس گيري همان       
 .درصد باشد 12

عنوان  اصناف درخصوص برخورد با مراكز غيرمجاز عرضه شير خام و محصوالت لبني عليمي از اتاق آقاي:  9مصوبه بند  -
جلسه اي در اداره صنعت، معدن و تجارت تشكيل گرديد كه باتوجه به مصوبات جلسه مقرر گرديد اداره دامپزشكي  نمودند

اقدامات قانوني  ،ريق اتحاديه صنف لبنياتدستورالعمل عرضه شير خام را تهيه و به اتاق اصناف ارائه نمايد تا اتاق اصناف از ط
 .الزم را بعمل آورد

دانشگاه اقداماتي كه درخصوص اصالح فرايند فاضالب بيمارستان انجام شده  محترم دكتر اعرابي رئيسآقاي :  10مصوبه بند  -
 .را براي حضار بيان نمودند

 
تقدير و تشكر از در پايان جلسه آقاي مهندس صدرائيه معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان كاشان ضمن 

درخصوص اهميت باالي موضوع ،در حوزه سالمت و بهداشت  انجام شده و اقدامات تحول نظام سالمت برنامه
سخناني را ايراد نموده و پس از سالمت و فعاليت تمامي دستگاههاي اجرائي و فرهنگ سازي موضوعات سالمت 

 .نمودندارائه شده مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان  جمع بندي مطالب
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 زمان اجرا مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

 در طول سال كليه ادارات .مسئولين ادارات تشكيل شود رؤسا وشخص مقررگرديد جلسات شورا با حضور  1

2 
بهداشـتي كشـتارگاه صـنعتي دام و    بـه وضـعيتبمنظور رسيدگي مقرر گرديد
شهرستان جلسه اي در شوراي شهر با حضور معـاون  وضعيت گوشت ساماندهي 

 .محترم استاندار، شهردار محترم و كليه ادارات ذيربط تشكيل گردد
 اسرع وقتدر  شوراي شهر

فرهنگ سازي الزم درخصوص تهيه گوشت ،مقرر گرديد توسط اداره دامپزشكي 3
 در اسرع وقت دامپزشكي  .با كيفيت در كشتارگاه انجام گيرد

4 

ــگاهها و      ــا، آزمايش ــت مطبه ــگاه ليس ــتي دانش ــت بهداش ــد معاون ــرر گردي مق
باشـد بـه   درمانگاههاي خصوصي كه داراي پسماند خطرناك و زباله عفوني مـي  

معاونــت خــدمات شــهري شــهرداري اعــالم نمايــد و معاونــت خــدمات شــهري 
 دفــع بهداشــتي شــهرداري بــا اخــذ عــوارض قــانوني نســبت بــه جمــع آوري و

 .آن اقدام نمايد پسماندهاي

معاونت بهداشتي دانشگاه و 
معاونت خدمات شهري 

 شهرداري كاشان
 يك ماه

5 
سـتاد سـد معبـر شـهرداري و نيـروي      مقرر گرديد معاونت بهداشـتي دانشـگاه،

برخـورد و جمـع آوري    در خصوص انتظامي همكاريهاي الزم با اداره دامپزشكي
 .فروشندگان دوره گرد مواد غذائي خام دامي را بعمل آورند

معاونت بهداشتي دانشگاه 
ستاد سد معبر شهرداري 

 دامپزشكي،نيروي انتظامي 
 در طول سال

6 

دستورالعمل شيوه نامه و،مراكز عرضه شير خاممقرر گرديد جهت ساماندهي
توسط اداره دامپزشكي و معاونت بهداشتي دانشگاه تهيه گرديده و توسط اتاق 
اصناف به اين مراكز ابالغ شود و درصورت عدم رعايت دستورالعمل توسط مراكز 

 .فوق اقدامات قانوني الزم بعمل آيد

 دامپزشكي
 معاونت بهداشتي دانشگاه

 اصنافاتاق 
 يك ماه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 يست حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشانل
 ستاد مركزي دانشگاه: مكان                       10: ساعت                        29/8/93: مورخ 

 

 امضاء -محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 محترم استاندار و فرماندار شهرستان كاشانمعاون  آقاي ابوالفضل صدرائيه 1
 كاشان رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي آقاي دكتر محمدحسين اعرابي 2
 و رييس مركز بهداشتمعاون محترم بهداشتي دانشگاه  آقاي دكتر سيدعليرضا مروجي 4
 معاون سياسي اجتماعي فرمانداري آقاي هادي اكبري 3
 معاون محترم درمان دانشگاه آقاي دكتر داود خيرخواه 6
 معاونت غذا و دارو دانشگاهكارشناس  آقاي دكتر سعيد نوري 5
 نظام پزشكينماينده  آقاي دكتر ناصر تحقيقي 7
 سالمت كاشان  نماينده بيمه آقاي دكترهاني پهلواني 9
 فرمانداري  شوراي سالمت كارشناس آقاي عباسعلي قپاني پور 8
 مدير محترم آموزش و پرورش آقاي محمود خدمتي 11
 رئيس محترم اداره محيط زيست آقاي محمود قهرماني 10
 رئيس محترم شبكه دامپزشكي آقاي دكتر رسول سبحاني 12
 شوراي اسالمي شهرنماينده  الماسي حسن آقاي دكتر 13
 كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير آقاي دكتر مرتضي پنجه شاهي 14
 رئيس محترم اداره تعزيرات حكومتي شهرستان كاشان بالني زادهآقاي سعيد  15
 معاون محترم جهاد كشاورزي آقاي رضا مظلومي 16
 معاون محترم خدمات شهري شهرداري آقاي محمد حسين واحديان 17
 هالل احمرنماينده  آقاي جواد حداد 18
 آموزش و پرورشكارشناس  خانم محبوبه بلور كاشاني 19
 شركت آب و فاضالب شهرينماينده  محمدرضا گلسرخيآقاي  20
 شركت آب و فاضالب شهرينماينده  آقاي احمد اصفهانيان 21
 اداره صنعت، معدن و تجارت آقاي محمدرضا كامراني 22
 روابط عمومي دانشگاهمسوول محترم  آقاي عليرضا كاشاني نژاد 23
 دامپزشكيكارشناس  آقاي محمود خاكي 24
 پليس اطالعات ناجا نعمت اله طاهرپورآقاي  25
 اتاق اصنافنماينده  آقاي مهدي عليمي 26
 اداره زنداننماينده  آقاي مجتبي خاكسار 27
 سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل آقاي دكتر مسعود دهقاني 28
 معاون محترم اداره بهزيستي آقاي سيد جواد ثنائي 29
 جانشين محترم مديريت درمان تأمين اجتماعي محمد حق پناه آقاي دكتر علي 30
 مديريت درمان تأمين اجتماعينماينده  آقاي مسعود گيوي 31
 اداره تبليغات اسالمينماينده  آقاي سيد عبدالرضا توليت 32
 روابط عمومي فرمانداري آقاي مهدي نوابي 33
 )ايرنا ( خبرگزاري جمهوري اسالمي  خانم فاطمه رحمتي 34
 روابط عمومي دانشگاه خانم زهرا ساكني 35
 كارشناس مسئول بيماريهاي واگير آقاي محمود نعمتيان 36
 كارشناس مسئول بهداشت محيط آقاي محسن فتحي مقدم 37
 كارشناس بهداشت محيط آقاي احسان زارعي 38

 ليست غائبين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذائي كاشان
 رئيس محترم تربيت بدني 5 محترم دادگاه عمومي و انقالب دادستان 1
 مدير محترم شركت آب و فاضالب روستائي 6 شهردار محترم كاشان 2
 )ره(رئيس محترم كميته امداد امام خميني  7 رئيس محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران 3
 زيارترئيس محترم اداره حج و  8 رئيس محترم سازمان انتقال خون 4



 


