
  بسمه تعالي
  » و امنيت غذائي كاشانشوراي سالمت   صورتجلسه«     

 20/12/1392مورخ  1392جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي در سال  18/12/1392مورخ  پ/2227/1/29پيرو دعوتنامه شماره 

و ساير اعضاء در سالن شهداء كاشان ويژه معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري  ،رئيس محترم دانشگاهبا حضور  16راس ساعت 

  .ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد

ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم اله مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه ضمن خيرمقدم به حضار پيشاپيش 

، جهت رفع اره به اهميت بحثايشان با اش. و روز پرستار را تبريك گفتند) س(فرارسيدن سال نو و سالروز تولد حضرت زينب كبري

يش تمام دستگاههاي پچالش هاي سالمت و مخاصرات آن كه بسيار خطرناك مي باشد خواستار همكاري و مشاركت بيش از 

الش ها توسط اعضاء در سال آتي و مطرح نمودن آن در چاجرائي در راستاي ارتقاء سالمت مردم و همچنين تعيين اولويت ها و 

عضو تيم سالمت خود راوي با بيان اينكه سالمت منطقه به نگرش مسئولين به گونه اي كه مسئولين . شدند جلسات شواري سالمت

به  منظور رسيدگي ه دادستان محترم كاشان بهت اختصاص قاضي سالمت ب سجودياز حمايت آقاي  ،بدانند بستگي دارد

ر خصوص شيوع بيماري سالك و اجراي كامل طرح مبارزه با اين ايشان د .هاي بهداشتي درماني و داروخانه ها تقدير نمودند پرونده

  :در اين زمينه شده و در پايان دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودندالزم خواستار تخصيص اعتبارات  ،بيماري

  :دستور كار جلسه

 بررسي مصوبات جلسه قبل -

 منطقهسالمت  سيمايگزارش  -

 جانبه سالمتگزارش نظام نامه مديريت همه  -

 كاشانگزارش برنامه ايمني آب  -

  :بررسي مصوبات جلسه قبل) الف

  اين مصوبه توسط دانشگاه علوم پزشكي انجام شده است: 1مصوبه بند 

در آينده نزديك خبر دادند و آقاي  كمپوست در خصوص احداث كارخانهشهرداري آقاي مهندس عليزاده از : 2مصوبه بند 

  . را ايراد نمودند ييست در خصوص بازديد صورت گرفته سخنانمهندس قهرماني از محيط ز

پس ماند شهرستان مطرح گرديده ولي به دليل  گروه آقاي مهندس قهرماني عنوان نمودند موضوع در كار: 3مصوبه بند 

ي  فكما يبهداشتي زباله هاي عفوني مطب ها و درمانگاه هاي خصوص دفعشكي وضعيت پز نظام  عدم حضور نماينده

  .السابق مي باشد

  .يربط تشكيل گرديده و مصوبات آن در حال اجرا مي باشدذجلسه با حضور نمايندگان دستگاههاي : 4مصوبه بند 

  مصوبه توسط دبيرخانه انجام شده است: 5مصوبه بند 
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  .اين مصوبه توسط شوراي اسالمي كاشان انجام نشده است: 6مصوبه بند 

   .معاونت درمان دانشگاه اجرا شده استاين مصوبه توسط : 7مصوبه بند 

  .اين مصوبه در كميته بحران آب و فاضالب در فرمانداري مطرح گرديده است: 8مصوبه بند 

  .شورا انجام گرديده استدبيرخانه  اين مصوبه توسط : 9مصوبه بند 

  است مصوبه توسط دبيرخانه شورا انجام گرديدهاين  : 10مصوبه بند 

   .ه با مسئوليت دانشگاه و با حضور اعضاء تشكيل گرديده و موضوع مورد پيگيري قرار گرفته استكميت: 11مصوبه بند 

اذعان نمودند كه در جلسات متعدد تشكيل ) حوزه تجارت(آقاي سيدي از اداره صنعت، معدن و تجارت : 12مصوبه بند 

و پس از بحث و تبادل نظر ،صحبت  ها از جوش شيرين در نانوائي مجازشده با ادارت ذيربط در خصوص استفاده غير 

   .متخلف اقدام شده است هاي نسبت به كسر سهميه آرد نانوائي

  .اين مصوبه توسط اعضاء انجام شده است: 13مصوبه بند 

  .دوباره مطرح گرددگروه با توجه به اهميت موضوع مقرر گرديد موضوع در جلسه كار: 14مصوبه بند 

  ستانبرنامه ايمني آب شهرگزارش ) ب

اهداف  -آقاي مهندس گلسرخي از شركت آب و فاضالب كاشان گزارش كاملي از برنامه ايمني آب از جمله تاريخچه

هاي مخاطره آميز، ورويدادخطرات شناسائي  –چارت برنامه هاي آب -راهبردي سند ملي بهبود كيفيت آب شرب 

براي  راانجام شده توسط آب و فاضالب و واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه و استراتژي برنامه ي هافعاليت

  .و در پايان حمايت ساير ارگانهاي ذيربط در اجراي اين برنامه را خواستار شدندنمودند حضار ارائه 

ه كاشان ضمن تقدير و تشكر از حضار و تسليت ايام در پايان جلسه جناب آقاي اكبري معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژ

پيشاپيش سال جديد را  تبريك گفته وموضوعات ارائه شده را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان ) ص(فاطميه 

  .مودندن
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  20/12/1392مصوبات جلسه شوراي سالمت مورخ 

  زمان اجرا  مسئول اجرا عنوان مصوبه رديف

غائبين جلسه علت عدم حضور خود را كتباً به دبيرخانه شورا اعالم مقررگرديد   1
  در اسرع وقت  اعضاء غايب  .نمايند

راه اندازي كارخانه كمپوست تا پايان فروردين سال مقرر گرديد شهرداري نسبت به  2
  .اقدام و گزارش آن را در جلسه آتي شورا ارائه نمايد 93

 شهرداري

  
پايان فروردين 

93  

3  
بهداشتي زباله هاي عفوني مطبها، آزمايشگاهها  دفع  درخصوص وضعيتمقرر گرديد 

يط زيست و اداره مح ي اقدامات اجرائي الزم با مسئوليتو درمانگاههاي خصوص
  نظام پزشكي و شهرداري صورت گيردمعاونت درمان،  همكاري معاونت بهداشتي،

هاي معاونت  - محيط زيست
 - هرداريش - بهداشتي و درمان 
  شهرداري- نظام پزشكي

  روز 30

4  
اداره  ،در خصوص برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذائي خام داميمقرر گرديد 

شهرداري و نيروي انتظامي نسبت به جمع  ،دامپزشكي با همكاري معاونت بهداشتي
   .آوري آنان اقدام نمايند

- معاونت بهداشتي  - دامپزشكي
  در طول سال  نيروي انتظامي - شهرداري

5  
در خصوص جلوگيري از ذبح دام در معابر عمومي دستور العمل تهيه مقرر گرديد  

اداره دامپزشكي، نيروي (شده توسط معاونت بهداشتي از طريق ادارات ذيربط 
مورد ) ، شهرداري، اداره حج و زيارتاتاق اصنافانتظامي، اداره تبليغات اسالمي، 

   .پيگيري و اجرا قرار گيرد

 - نيروي انتظامي –امپزشكي د
 - شهرداري - اداره تبليغات اسالمي

  معاونت بهداشتي  - حج و زيارت
  در طول سال

جلـوگيري از   ومنـابع آب   محفاظت از حـري اداره محيط زيست موضوع مقرر گرديد   6
  روز 30  محيط زيست   .ماند مطرح نمايد پس گروهتخليه نخاله در حريم چاه ها را جهت رسيدگي در كار

معاونت بهداشتي دانشگاه وهمكاري اتاق اصنافبا، اداره دامپزشكيمقرر گرديد   7
  براي عموم اقدام نمايددر خصوص شيرخام نسبت به فرهنگ سازي 

معاونت  - اتاق اصناف –دامپزشكي 
  روز 40  بهداشتي 

8  
 ها نانوائي استفاده غير مجاز از جوش شيرين در در خصوص جلوگيري ازمقرر گرديد 

معاونت بهداشتي نسبت به معرفي افراد متخلف به معاونت برنامه ريزي فرمانداري 
  نانوائي اقدام نمايد آرد ويژه كاشان بمنظور قطع سهميه

معاونت برنامه  - معاونت بهداشتي 
  در طول سال  ريزي فرمانداري

9  
ب تصفيه غير مجاز معاونت آدر خصوص برخورد با مراكز فروش مقرر گرديد 

و اتاق اصناف ) حوزه تجارت(بهداشتي با همكاري اداره صنعت، معدن و تجارت 
آب و نسبت به معرفي مراكز فاقد جواز كسب و داراي نواقص بهداشتي به اداره 
  .فاضالب اقدام و اداره آب و فاضالب نسبت به قطع انشعاب آب آنان اقدام نمايد

ه صنعت، ادار –معاونت بهداشتي
 –) حوزه تجارت(معدن و تجارت 

  اداره آب و فاضالب - اتاق اصناف
  روز 45

شركت آب و فاضالب روستائي در خصوص اجراي طرح فاضالب آستان مقدس مقرر  10
  روز 45  شركت آب و فاضالب روستائي  .اقدامات الزم معمول نمايد) ع(حضرت سلطانعلي امام محمد باقر 

11  
و فاضالب شهري در خصوص اجرائي شدن برنامه ايمني آب  شركت آبمقرر گرديد 

شهرستان موضوع سند راهبرد ملي بهبود كيفيت آب شرب را در كميته هاي 
كه در فرمانداري با حضور ادارات شهرستان ...... مختلف مراجعه پدافند غير عامل و 

  .تشكيل مي شود مطرح نمايد

  روز 45  شركت آب و فاضالب

12  
الش هاي موجود در بحث سالمت، چكليه اعضاء اولويت ها، برنامه ها و مقررگرديد 

در ادارات خود را جهت طرح در جلسات آتي شوراي سالمت به دبيرخانه شورا ارسال 
  .نمايند

  در اسرع وقت  كليه اعضاء

13  
برنامه تهيه معاونت بهداشتي نسبت به  ،در خصوص مبارزه با سالك مقرر گرديد

آن به ساير ادارات جهت اجرا اقدام و در خصوص تأمين و تخصيص  عملياتي و ارسال
فرمانداري ويژه اقدامات الزم  مالي و يرمعاونت محترم برنامه ريزي، ادا ،اعتبار آن

  .معمول نمايند

ادارات مرتبط  - معاونت بهداشتي 
 معاونت برنامه ريزي اداري –

  فرمانداري ومالي
  روز 30
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  امنيت غذايي كاشان  شوراي سالمت وليست حاضرين در جلسه 

  دانشگاه ستاد مركزي: مكان                      16:ساعت                                               20/12/1392: مورخ          

  محل كار  نام و نام خانوادگي  رديف
  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي   آقاي دكتر محمد حسين اعرابي   1
  معاون سياسي اجتماعي فرمانداري  آقاي هادي اكبري  2
  معاون محترم بهداشتي دانشگاه   آقاي دكتر سيدعليرضا مروجي  3
  معاون محترم غذا و دارو دانشگاه  دكتر احمد خورشيديآقاي   4
  معاون محترم درمان دانشگاه  دكتر داود خيرخواهآقاي   5
  دانشگاهو منابع مديريت توسعه  معاون  آقاي دكتر مهرداد فرزندي پور  6
  )كارشناس سياسي انتظامي( فرمانداري  آقاي عباسعلي قپاني پور  7
  محيط ريسترييس محترم اداره   اقاي محمود قهرماني  8
  رئيس محترم سازمان انتقال خون  آقاي حسين اعتمادي  9

  رئيس محترم شبكه دامپزشكي  آقاي دكتر رسول سبحاني  10
  مدير محترم  آموزش و پرورش   حنطه ايآقاي حسين   11
  مدير محترم جهاد كشاورزي  آقاي مجيد كافي زاده  12
  مديرمحترم امور اب و فاضالب روستايي  آقاي شهاب الدين شاكري  13
  شهرداري كاشان  آقاي محسن عليزاده  14
  هالل احمر  آقاي جواد حداد  15
  آموزش و پرورش  آقاي سيد احمد افراشي  16
  شركت آب و فاضالب  محمدرضا گل سرخي آقاي  17
  شركت آب و فاضالب  آقاي احمد اصفهانيان  18
  روابط عمومي دانشگاه  آقاي عليرضا كاشاني نژاد  19
  كميته امدادامام خميني  آقاي امير حسين شيخ استركي  20
  پليس اطالعات  سروان پاسدار سلطانعلي جوكار  21
  )تجارت(معدن و تجارت اداره صنعت   آقاي سيد محسن سيدي  22
  سازمان نظام پزشكي  آقاي دكتر ناصر تحقيقي  23
  )ايرانا(خبرگزاري جمهوري اسالمي  آقاي يوسف صائب 24
  معاونت درمان تأمين اجتماعي  آقاي مسعود گيوي  25
  بهزيستي  خانم مريم توكلي  26
  كارشناس مسوول بهداشت محيط آقاي محسن فتحي مقدم 27
  كارشناس بيماري هاي واگير  رجبيآقاي جواد   28
  كارشناس بهداشت محيط آقاي احسان زارعي 29

  

  ليست غائبين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان 

  محل كار  نام و نام خانوادگي          
  رئس محترم شوراي اسالمي   دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب 

  رئس محترم تربيت بدني   رئيس محترم اداره حج و زيارت 
  رئس محترم امور زندانها   رئس محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران 

  رئس محترم سازمان تبليغات اسالمي   رئس محترم اداره مسكن و شهرسازي 
   اتاق اصنافرئس محترم   رئس محترم اداره تعزيرات حكومتي 

  


