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  باسمه تعالي
 » دانشگاه علوم پزشكي كاشانصورتجلسه شوراي سالمت  و امنيت غذايي « 

        

بـا   30/18رأس سـاعت   8/3/91مورخ  91جلسه شوراي سالمت در سال اولين   ،پ/432/1/29پيرو دعوتنامه شماره         
، فرماندار محترم شهرستان آران و كاشانژه ويو فرماندار شهرستان  استاندار معاون محترم ،رئيس محترم دانشگاهحضور 

  . ديبيدگل و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرد
 ،حضـار ضمن خير مقدم بـه   آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه ،مجيد... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا      

قليـان بـا    4000م شده توسط دانشگاه در اين هفته از جمله معدوم سـازي  هفته بدون دخانيات و اقدامات انجادرخصوص 
پيشـگيري از دخانيـات   در همـايش   اول كشـوري همكاري پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي و همچنين كسب رتبـه  

ني اسـانس دار سـخنا  تقلبي  چندين تن گالب و معدوم سازي جمع آوريو نيز  توسط دانشگاه ) همايش ميرزاي شيرازي(
  . برنامه هاي دانشگاه در سالجاري را به شرح ذيل بيان فرمودند در ادامه و  يراد نمودندا

منطقه همزمان با كل كشور به عنوان تكليف قانوني بر اساس برنامه پنجم توسعه اجراي طرح پزشك خانواده در  .1
ارگانها و نهادهـاي دولتـي بـا    هيئت محترم دولت و لزوم مشاركت تمام ادارات،  91كشور و مصوبه فروردين ماه 

 دانشگاه در جهت اجراي هر چه بهتر آن 

شـهيد  بيمارسـتان  حضور پزشك متخصص مقيم در اورژانس ي بيمارستاني و اورژانس هاارتقاء كيفيت خدمات  .2
 بهشتي 

 ICUبخش و همچنين تهيه تخت هاي ويژه در  ICUدر بخش حضور پزشك متخصص مقيم  .3

جهـت پيشـگيري از   سـرطان سـينه    غربالگريپايلوت انجام طرح كاشان جهت  انتخاب دانشگاه علوم پزشكي .4
 سرطان سينه در زنان

 جمهوريمحترم هاي رياست راز مصوبات سف تختخوابي 280اخذ مجوز و تهيه زمين جهت احداث بيمارستان  .5

  
  . قرائت نمودند  محترم بهداشتي دانشگاه دستور كار جلسه را به قرار ذيلمعاون  در ادامه آقاي دكتر مروجي،

 :دستور كار جلسه 
  20/10/90مورخ  بررسي مصوبات جلسه قبل .1
 گزارش موارد مطروحه در شوراي سالمت و امنيت غذايي استان .2

  90در سال دانشگاه گزارش عملكرد شوراي سالمت و امنيت غذايي  .3

 موضوع سالمت و سالمندي  با 1391هفته سالمت سال  گزارش اقداماتارائه  .4

 عيت چاله زباله مشترك شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل بررسي وض .5

  90بيان انتظارات و گزارش بيماريهاي منتقله از آب و غذا در سال  .6
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  بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
شـتي  با همكاري معاونت غـذا و دارو و بهدا ) واحد تجارت ( اين مصوبه توسط اداره صنعت ، معدن و تجارت :  1مصوبه بند 

  .دانشگاه انجام گرديده است 
  

پيگيري و انجام گرديده است و با توجه بـه  ) واحد تجارت ( اين مصوبه توسط اداره صنعت ، معدن و تجارت :  2مصوبه بند 
توضيحات آقاي جوادي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان كاشان مقرر گرديد كميته اي متشكل از اداره صنعت، 

اتحاديه صنف نانوا تشكيل و از نانوايي هـاي  و ، مجامع امور صنفي، دانشگاه علوم پزشكي )تجارت حوزه(ارت معدن و تج
كاشـان اقـدامات الزم    شهرسـتان در ن آنمايند بازديد و نسبت به اجرايي نمـودن   نان ميانواع به پخت اقدام اصفهان كه 

  . معمول نمايند 
  

 91و آبفار نسبت به ارسال برنامه هـاي خـود در سـال    ) واحد تجارت ( و تجارت فقط اداره صنعت ، معدن :  3مصوبه بند 
  . اقدام نموده اند 

  
به فرمانداري  8/11/90مورخ  4617مشكالت خانوارهاي غربت طي نامه شماره اقدام الزم در خصوص ارسال :  4مصوبه بند 

  . است به عمل آمده دانشگاه  شهرستان توسط معاونت بهداشتي
هوا درمهلت مقرر توسط اداره محيط زيست شهرسـتان انجـام   آلودگي  شنصب و راه اندازي دستگاه سنج:  5بند  مصوبه

  . شده است 
بهداشـتي و   هايآموزش و پرورش ، كارخانه هاي توليد شير شهرستان ، معاونت مديريتجلسه اي با حضور . : 6مصوبه بند 

ري مكاتبات الزم با كميته شير مدارس استان در خصوص عضويت انجـام  فرماندا شدهغذا و دارو دانشگاه تشكيل و مقرر 
  . دهد

 23از تعـداد    قاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي عنوان نمودندآ:  7مصوبه بند 
محتـرم   معـاون روجـي  آقاي دكتر م درادامه .واحد مجوز از معاونت بهداشتي دريافت نموده اند 9واحد آبشيرين كن فقط 

  :ذيل را بيان نمودند  پيشنهادهايبهداشتي دانشگاه در خصوص ساماندهي واحدهاي آبشيرين كن 
منوط  -3نصب نشانگر در دستگاه هاي آبشيرين كن  -2تعيين متولي براي آبشيرين كن ها از طريق اصناف   -1

  به داشتن كارشناس فني مجوز جديد شدن هرگونه 
زديد ها توسط كارشناسان بهداشت محيط معاونت بهداشتي به طور مستمر انجام شده و در چنـد مـورد   با : 8مصوبه بند 

  . انجام گرديده است ) تجارت حوزه(صنعت ، معدن و تجارت بازديد مشترك توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و اداره 
در خصوص توليـد محصـوالت    يص اقداماتجهاد كشاورزي شهرستان در خصو مديريتآقاي كافي زاده از  :  9مصوبه بند 

توضيحاتي را براي حضار بيان انجام شده توسط اداره جهاد كشاورزي  90آفات نباتي كه در سال  سمومارگانيك و عاري از 
  . نمودند 

 يفرمانـداري پيگيـر   كارشناسدراين خصوص اقدامي صورت نپذيرفته است كه مقرر گرديد آقاي طحاني  : 10مصوبه بند  
  . يند نما

آسـتان مقـدس مشـهد     ،ه فاضالب روستاي اردهالژآقاي شاكري مدير محترم امور آبفار در خصوص پرو :  11مصوبه بند 
  . نمودند  بيانسپتيك فاضالب روستاي نشلج توضيحاتي براي حضار  بهسازي اردهال و 

ي دانشـگاه بـه كليـه ادارات    شاخص هاي عدالت در مسائل بهداشتي درمـاني توسـط معاونـت بهداشـت     : 12مصوبه بند 
  . ارسال شده است  13/12/90پ مورخ /16398/7/29طي نامه  شهرستان

مـورخ   3333/2/5توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي به نشريات داخلي طي نامه شماره  مكاتبات الزم :  13مصوبه بند 
  . انجام گرديده است  24/11/90
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  . هرستان اجرائي شده است اين مصوبه در ادارات ش :  14مصوبه بند 
و آبفـار نسـبت بـه معرفـي     ) تجارت  حوزه( در خصوص اين مصوبه فقط ادارات صنعت ، معدن و تجارت  :  15مصوبه بند 

  . نماينده خود اقدام نموده اند كه مقرر گرديد موضوع در جلسه شوراي اداري شهرستان مطرح گردد 
اجرايي توسط ادارات در خصوص جلوگيري از ذبح  به تهيه پيشنهادهايسبت معاونت بهداشتي دانشگاه ن :  16مصوبه بند 

  . دام در معابر عمومي  اقدام نموده است
ايـام   وآقاي فتحي مقدم كارشناس مسئول واحد بهداشت محيط بيان نمودند جلسـاتي در ايـام نـوروز     :  17مصوبه بند 

ـ  بهداشتي مشكالت و معضالت گالبگيري با ادارات ذيربط تشكيل گرديده است و در خصوص ي سـان آرا  مجتمع بين راه
  .  جهت رفع مشكالت فوق توسط ادارات مرتبط شدند و خواستار ساماندهيكردند  ارائهتوضيحاتي 

  
   90درسال شوراي سالمت و امنيت غذايي عملكرد گزارش )ب 

را بـه   90ملكرد شـوراي سـالمت در سـال    محترم بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از ع معاونآقاي دكتر مروجي           
براي حضار بيان نمودند و با توجه به مصوبات در حال اجرا و اجرا نشده در سال قبل اجرايي شدن  power pointصورت 

  . و پيگيري اين مصوبات را توسط ادارات ذيربط خواستار شدند 
  

  بيدگلبررسي وضعيت چاله زباله مشترك شهرستان هاي كاشان و آران و) ج 
آقاي دكتر مكي و آقاي مهندس اعتصام از شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل نكاتي درخصـوص معضـالت و   

فرمانـدار محتـرم   گي سـل براي حضار ارائه نمودند و سپس آقاي  power pointبه صورت ابوزيدآباد  زباله مشكالت چاله
باد و آقاي مرتضوي عضو محترم شوراي ابوزيدآباد در آزيدشهرستان آران و بيدگل ، آقاي خوباني رئيس محترم شوراي ابو

محـل دفـن زبالـه را    ساماندهي خصوص مشكالت و معضالت وجود چاله زباله در منطقه ابوزيدآباد نكاتي رابيان نمودند و 
  . خواستار شدند 

ـ          تي زبالـه درادامه آقاي رحمت پناه از شهرداري كاشان در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص دفـن بهداش
از جملـه تاسـيس   ... قمصـر و   –نوش آبـاد   –سفيدشهر  –شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل و شهرهاي ابوزيد آباد 

  كمپوسـت احـداث كارخانـه    أ وطـرح بازيافـت و تفكيـك زبالـه در مبـد      ، شركت بازيافت، طرح جامع مديريت پسماند
 شهرسـتان آران و  هـاي  شـهرداري قمصـر و  ت ساير شهرداري ها از جمله نمودند  و حماي بيانتوضيحاتي  را براي حضار 

جهت تسـريع در  در پرداخت به موقع حق سهام خود به شركت را  )نوش آباد –سفيدشهر  –شهرهاي ابوزيد آباد  (بيدگل
  . خواستار شدند ساماندهي دفع زباله 

  
كاشان ضـمن تقـدير و تشـكر از حضـور      شهرستاندارقاي جوادي معاون محترم استاندار و فرمانآ در پايان جلسه جناب

فرماندار محترم شهرستان آران و بيدگل و حضار و اعضاء شوراي اسالمي ابوزيدآباد در خصوص مشكالت و معضالت چاله 
دراجراي پـروژه هـاي    از هر دو شهرستان شهرداري هاي ذيربط اقدام به موقعزباله و رسيدگي به وضعيت آن، پيگيري و 

شـركت بازيافـت    از سـوي تمـام شـهرداريهاي مـرتبط بـه      پرداخت حق سهام دفع بهداشتي زباله من جمله تمام نيمه
بقي دستور كار جلسه را به جلسه بعدي شورا موكول و با اتوضيحاتي رابيان فرموده و با توجه به پايان يافتن وقت جلسه م

  . رح ذيل عنوان نمودند مصوبات جلسه را به ش ارائه شده بندي موضوعات عتوجه به جم
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  8/3/91صوبات جلسه شوراي سالمت مورخ م  

 زمان اجرا مسؤول اجرا عنوان مصوبه رديف

1 

كميته اي با مسئوليت اداره صنعت و معدن وتجارت و  مقرر گرديد
 ،اي بهداشتي و غـذا و دارو دانشـگاه  عضويت نمايندگان معاونت ه

 ضمن بازديد تشكيل و نف  نانواياناتحاديه ص و مجامع امور صنفي
انواع نان اعـم  جهت پخت راه اندازي نانوايي  ،از نانوائيهاي اصفهان

 .نمايند پيگيريدر شهرستان كاشان را . ..از نان جو و نان رژيمي و 

 اداره صنعت و معدن و-
  تجارت

  مجامع امور صنفي-
  اتحاديه صنف  نانوايان-

معاونت غذا و دارو و  -
  داشتي دانشگاهمعاونت به

  
 

 اسرع وقتدر 

2 
و  برنامه هـاي   يه اعضاء نسبت به ارسال پيشنهادهامقرر گرديد كل
 .به دبيرخانه شوراي سالمت اقدام نمايند  91خود در سال 

 كليه اعضاء
تا پايان 
 خرداد

3 
مقرر گرديد در خصوص مشكالت مربـوط بـه خانوارهـاي غربـت     

ي فرمانـداري پيگيـري   موضوع از طريق معاونت سياسي اجتمـاع 
 .شود

ــرم سياســي  ــت محت معاون
 اجتماعي فرمانداري

 اسرع وقتدر 

4 
مقرر گرديد توسط فرمانداري مكاتبه اي با استانداري در خصـوص  
عضــويت آمــوزش و پــرورش شهرســتان و دانشــگاه در كميتــه  

 .انجام گيرد  استان شيرمدارس

 آقاي (فرمانداري كارشناس 
 )طحاني

تا پايان 
 خرداد

5 

با همكاري ) جارتت حوزه(معدن وتجارت  ،اداره صنعتمقرر گرديد 
معاونت بهداشتي دانشگاه و مجامع امور صنفي نسبت  ،شهري آبفا

به تهيه دستور العمل اجرائـي بـراي واحـدهاي آبشـيرين كـن و      
 .دنساماندهي اين واحد ها اقدام نماي

 اداره صنعت،معدن و تجارت
 و ادارات مرتبط

تا نيمه اول 
 تير

6 
 سـته اي مقرر گرديد در خصوص بازديد اعضاء شـورا از سـايت ه  

 .آيدبه عمل  بطهماهنگي الزم با مسئولين ذير
 آقاي (فرمانداري كارشناس 

 )طحاني
 اسرع وقتدر 
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7 
 ،مقرر گرديد با توجه به شاخص هاي عدالت در مسائل بهداشتي درمـاني 

 لسـه تـوجيهي  جهت شـركت درج  معرفي نماينده خودادارات نسبت به 
 .مرتبط به معاونت بهداشتي دانشگاه اقدام نمايند 

 ادارات كليه
تا پايان 
 خرداد

8  

نسبت به معرفي رابط خود به منظـور اجرايـي   ادارات  مقرر گرديد 
نمودن طرح آموزش و پيشگيري از بيماري هاي قلبي عروقـي بـه   

ـ ضمناً موضوع معاونت بهداشتي دانشگاه اقدام نمايند و  ه در جلس
  .طرح گردد مشهرستان  اداريشوراي 

جهت معرفي (ادارات كليه-
  )رابط

فرمانداري و معاونت  -
جهت طرح (بهداشتي 

موضوع در شوراي اداري 
   )شهرستان

تا نيمه اول 
 تير

9 

مقرر گرديد جلسه اي توسط معاونت بهداشـتي دانشـگاه جهـت    
جهـت  آشنايي اعضاي شورا بـا طـرح پزشـك خـانواده شـهري      

فعال و هماهنگي در اجراي برنامه فوق به عنوان تكليـف   مشاركت
تشـكيل  قانوني دولت در راستاي اجراي برنامه پنجم توسعه كشور 

 .گردد 

 

 معاونت بهداشتي دانشگاه
نيمه اول  تا 

 تير

10  

مقرر گرديد مدير عامل محترم شركت پسماند وظايف خـود را بـه   
شـهرهاي   لـه  دفع بهداشتي زباساماندهي  نحو احسن در خصوص

داده گـزارش  آران و بيدگل  انجـام   و ستان هاي كاشانهرشتابعه 
  .نمايد اقدامات اوليه  آن را در جلسه بعدي شورا ارائه 

  شركت پسماند
 شهرداري

 در طول سال

11 
مقرر گرديد اداره محيط زيست شهرستان كاشان با همكاري محيط 

مشكالت زيسـت   زيست آران و بيدگل از محل چاله زباله بازديد و
 .محيطي آن را بررسي و در جلسه آتي شورا ارائه نمايند 

 محيط زيستاداره 

 

تا  نيمه اول 
 تير

12 

ژه هاي شركت پسماند وبه منظور تسريع در اجراي پرمقرر گرديد 
فرمانـداري محتـرم آران و بيـدگل در    جهت ساماندهي دفع زباله، 

شهرسـتان   تابعـه آن خصوص پرداخت حق سهام شهرداري هـاي  
بـه   )نوش آباد و سفيدشهر ،ابوزيد آباد  ،آران و  بيدگل  شهرهاي(

 .الزم را به عمل آوردپيگيري شركت مذكور 

 در اسرع وقت فرمانداري آران و بيدگل

13 

به منظور پيشـگيري از بيمـاري التـور شـركت آب و      مقرر گرديد
فاضالب روستايي نسبت به برنامـه ريـزي هـاي الزم در خصـوص     

باشـد و   مين آب آشاميدني مناطقي كـه دچـار كمبـود آب مـي    تا
 .مطلوب شبكه هاي روستايي اقدام نمايد  زنيلرهمچنين ك

شركت آب و فاضالب 
 روستايي

خرداد لغايت 
 پايان مهرماه

14 
مقرر گرديد به منظور پيشگيري از بيمـاري هـاي منتقلـه از آب و    

كز تهيه اد برمرمعاونت بهداشتي دانشگاه طرحهاي نظارتي خو ،غذا
 .تشديد نمايد  و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي را

 معاونت بهداشتي دانشگاه
خرداد لغايت 
 پايان مهرماه

15  
مقرر گرديد از اداراتي كه به بهترين نحو نسبت به اجرايي نمـودن  

اند به نحو مقتضـي   اقدام نموده 90مصوبات شوراي سالمت در سال 
  . نداري تقدير به عمل آيداز سوي دانشگاه و فرما

فرمانداري و معاونت 
  بهداشتي

تا جلسه 
  آينده
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  8/3/91حاضرين در جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي كاشان  مورخ 
  

 محل كار  نام و نام خانوادگيرديف

 كاشان ويژه  معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان آقاي جوادي1

 رئيس محترم دانشگاه    آقاي دكتر محمد حسين اعرابي2

 فرماندارمحترم شهرستان آران و بيدگل آقاي سلگي 3 

 محترم بهداشتي دانشگاهمعاون آقاي دكتر سيد عليرضا مروجي4

 دانشگاه مديريت و منابع محترم  توسعهمعاون مهرداد فرزندي پوردكتر آقاي 5

 دانشگاه محترم غذا و دارومعاون آقاي دكتر احمد خورشيدي6

 سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل آقاي دكترسيد محمدحسين مكي7

 كاشان رئيس محترم مركز بهداشت شهرستان آقاي دكتر مسعود دهقاني8

 كاشان محترم آموزش و پرورشمدير اي آقاي حسين حنطه9

 شوراي اسالمي شهر كاشان آقاي دكتر حسن الماسي10

 )تجارت ( صنعت معدن و تجارت اداره رييس محترم ي علي نطاقي آقا11

 دامپزشكي سرپرست شبكه آقاي دكتر رسول سبحاني12

 امور آب و فاضالب روستايي سرپرست آقاي شهاب الدين شاكري13

 سازمان انتقال خونسرپرست آقاي حسين اعتمادي 14

 شانكايشهردار آقاي مهندس عباس رحمت پناه15

 اداره بهزيستي آقاي سيد جواد ثنائي 16

 محيط زيست آقاي مهندس ابراهيم رحماني منش17

 شركت آبفا آقاي محمدرضا اسدي18

 نيروي انتظامي آقاي مرتضي جوكار 19

 هالل احمر آقاي دكتر احمدرضا چناري 20

 )ره(كميته امداد امام خميني  آقاي امير حسين شيخ استركي21

 بازرسي كشتارگاه آقاي محمود خاكي 22

 جهاد كشاورزي آقاي مجيد كافي زاده 23

 فرمانداري ويژه  شهرستان كاشان آقاي احمدرضا طحاني 24

 اداره ورزشي وجوانان آقاي سيد محمد شريف25

 شهرداري كاشان آقاي محمد حسين واحديان26

  راه سازيمسكن و حميدرضا ضيغم آقاي 27

 اداره آموزش و پرورش  محبوبه بلور كاشاني خانم28

 خبرگزاري جمهوري اسالمي فاطمه جعفرزاده خانم29

 دانشگاه سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي آقاي دكتر مرتضي پنجه شاهي30

  دانشگاه روابط عموميمسوول آقاي عليرضا كاشاني نژاد31

 دانشگاهمي روابط عموكارشناس زهرا ساكني خانم32

 )مسوول واحد بيماريهاي واگير( معاونت بهداشتي دانشگاه آقاي محمود نعمتيان 33

 )اي مسوول واحد بهداشت حرفه( معاونت بهداشتي دانشگاه آقاي مهندس غالمعباس اعتمادي پور34
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 )مسوول واحد بهداشت محيط(معاونت بهداشتي دانشگاه آقاي مهندس محسن فتحي مقدم35

 )مسوول بهداشت محيط( شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل آقاي مهندس علي اعتصام36

 )كارشناس بهداشت محيط( معاونت بهداشتي دانشگاه آقاي مهندس احسان زارعي37

 مدعو-شوراي اسالمي شهر ابوزيدآباد آقاي حبيب اله خوباني38

 مدعو-ادشوراي اسالمي شهر ابوزيدآب آقاي غالمرضا مرتضوي39

 غائبين
 هاامور زنداناداره رئيس محترم  3 شهردار محترم 1
  رئيس محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران 4 دادستان محترم  دادگاه عمومي و انقالب 2
  رئيس محترم مجامع امور صنفي  6 رئيس محترم اداره حج و زيارت 5
  تبليغات اسالمي  سازمانرئيس محترم  8 رئيس محترم تعزيرات حكومتي 7


