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   1/11/87صورتجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

با حضور  30/19رأس ساعت  87پنجمين جلسه شوراي سالمت شهرستان در سال  23/10/87پ مورخ /1/29-1677پيرو دعوتنامه شماره 
آقاي رضوان نژاد ، معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان 

و سپس آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن خير مقدم به مجيد تالوت ... ابتدا آياتي از كالم ا. پانزده خرداد تشكيل گرديد
دهه فجر و سي امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي را تبريك گفته و ... حضار و تسليت ايام محرم و صفر پيشاپيش فرا رسيدن ايام ا

جلوگيري از حمل و نقل مواد  -مادران باردار مهاجر مشكل  -بررسي مصوبات جلسه قبل  -. دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند
ارائه گزارش ممانعت از كشتار يا ذبح دام در معابر و انظار عمومي  -آلودگي هوا و عوامل مؤثر بر آن  -غذايي بدون مشخصات و فساد پذير 

دمات شهري شهرداري گزارشي از آقاي مدرس زاده ، معاون خ:  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف توسط هيأت مذهبي 
آماده سازي سردخانه براي حضار ارائه نمودند كه در اين خصوص مقرر گرديد معاونت سياسي اجتماعي فرمانداري و سرپرست دانشگاه و 

ن خصوص بيان آقاي مدرس زاده ، معاون خدمات شهري شهرداري در اي: 2مصوبه بند . معاونت بهداشتي دانشگاه از كشتارگاه بازديد نمايند
نمودند كه شهرداري بعد از بررسي هاي الزم به نتيجه اي مطلوب و دلخواه نرسيده است و پيشنهاد طرح بسته بندي گوشت را مطرح 

سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه اقدامات انجام شده در اين زمينه را بيان فرمودند و مقرر  –آقاي دكتر افضلي :  3مصوبه بند . نمودند
رئيس شبكه دامپزشكي اظهار نمودند كميته هنوز  –آقاي دكتر باغباني : 4مصوبه بند . بازديد در اسرع وقت از كارخانه انجام گيرد گرديد

دعوت از نماينده اداره تعزيرات توسط دبيرخانه :  5مصوبه بند. تشكيل نگرديده است و اداره دامپزشكي در حال پيگيري موضوع مي باشد
رئيس اداره محيط زيست ضمن بيان اقدامات انجام شده از همكاري  –آقاي مهندس انصاري : 6مصوبه بند. ه است كارگروه انجام شد

آقاي مدرس زاده معاون خدمات شهري شهرداري در خصوص : 7مصوبه بند. خوب دادگستري و شهرداري در اين خصوص تشكر نمودند
. اي حضار نكاتي ارائه و زمان راه اندازي آن را شنبه هفته آينده اعالم نمودنداحداث و راه اندازي ساختمان مركز سنجش آلودگي هوا بر

سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند ارسال نامه به شركت هاي آب و فاضالب شهري و  –آقاي دكتر افضلي :  8مصوبه بند
  . روستايي انجام شده است 

ضور مسؤول پايگاه تحقيقات جمعيتي مقرر گرديد در اسرع وقت بازديد از طرح هاي در خصوص اين بند به علت عدم ح:  9مصوبه بند 
  . انجام شده پايگاه تحقيقات جمعيتي انجام شود

آقاي دكتر افضلي ، سرپرست محترم معاونت بهداشتي مطالبي بصورت پاور پوينت براي حضار ارائه  مشكل مادران باردار مهاجر) ب 
زايمانها % 100مي باشند و ) خصوصي يا دولتي ( زنان باردار بومي كاشان تحت پوشش مراقبتهاي بارداري  % 100نمودند بدين شرح كه 

نيز در مناطق روستايي در بيمارستان انجام مي شود وليكن مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد مادران باردار مهاجر به خصوص افاغنه مي 
ت بهداشتي درماني مي باشند و هزينه هاي زيادي نيز براي آنها صرف مي شود وليكن اغلب باشندكه با توجه به اينكه تحت پوشش خدما

مواقع براي درمانهاي ضروري به بيمارستان و يا مركز بهداشتي درماني مراجعه نمي نمايند و زايمان در منزل انجام مي دهند كه اين عمل 
لذا توجه به اين موضوع از . تحت پوشش بودن بيمه ومسائل فرهنگي است  مرگ و مير نوزادان و مادران را در پي داردو علت آن عدم

ديدگاه انساني و اجتماعي داراي اهميت است و از آنجائيكه مرگ و مير مادران باردار يكي از شاخصهاي مهم بهداشتي مي باشد و عدم 
افكار عمومي مي گردد از فرمانداري و ادارات ذيربط  توجه به اين موضوع باعث تضييع خدمات ارائه شده توسط دانشگاه در سطح جامعه و

جلوگيري از حمل و نقل مواد غذايي بدون ) ج . خواستار رسيدگي به مسئله و كمك براي شناسائي و تأمين هزينه هاي درماني شدند
مركز سالمت محيط  مشخصات و فسادپذير آقاي مهندس فتحي مقدم ، كارشناس مسؤول بهداشت محيط ضمن قرائت نامه رئيس محترم

و كار وزارت متبوع مبني بر جلوگيري از حمل و نقل مواد غذائي بدون مشخصات در ورودي و خروجهاي شهر از طريق عدم صدور بارنامه 
جهت حمل اين محموله ها به خصوص نمك هاي غير تصفيه خواستار تعميم اين موضوع در مورد گالب و عرقيات كه در كارگاهها به 

ي توليد مي گردند از طريق ادارات ذيربط به خصوص صدور بار نامه با تأييديه معاونت بهداشتي از طرف سازمان حمل و نقل و صورت تقلب
  آلودگي هوا و عوامل مؤثر بر آن ) د. پايانه هاي شهرستان را شدند

حفاظت از محيط زيست ضمن تبريك هفته هواي پاك مطالبي در خصوص طبقه بندي آلودگي آقاي مهندس انصاري رئيس محترم اداره 
 هوا ، اثرات فيزيولوژيك آلوده كننده هاي هوا و همچنين زيانهاي اقتصادي آلودگي هوا به صورت پاور پوينت براي حضار ارائه نمودند و با

موظف نمودن عبور ومرور ماشين  - 1: مطالب ذيل را پيشنهاد نمودند  توجه به مضرات آلودگي هوا درشهر كاشان و ضرورت كنترل آن ،
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ايجاد زمينه ها و فرهنگ سازي و تشويق مردم جهت استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي شهري  -2هاي سنگين از كمربندي و اتوبان 
شناسائي وسائط نقليه دودزا  - 5زباله ها جلوگيري از آتش زدن پسماندها و  - 4توسعه و تجهيز سازمان حمل و نقل عمومي شهري  -3

جلوگيري از استقرار صنايع در طرح جديد جامع  - 7آموزش شهروندي براي جلوگيري از آلودگي هوا  -6وجلوگيري از تردد آنها در شهر 
برنامه  -10ول سال انجام معاينه فني خودرو ها درتمام فص -9ايجاد فضاي سبز در حد فاصل شهرستان كاشان و آران و بيدگل  -8شهر 

پيش بيني هاي الزم جهت برآورد  -12كاشت درختان مقاوم به شرايط اكولوژيك كاشان  -11ريزي جهت روان سازي ترافيك در شهر 
  .استفاده از انرژي ها تجديد شونده -13حذف كوره هاي آجر پزي اطراف شهر  1388هزينه هاي ايجاد كمربند سبزدر بودجه سال 

  رش ممانعت از كشتار يا ذبح دام د رمعابر وانظار عمومي توسط هيأت مذهبي ارائه گزا) هـ 

در ابتدا آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسؤول بهداشت محيط فيلمي از صحنه نحر شتر در ميدان جهاد براي حضار نمايش دادند و 
ص اقدامات انجام شده جهت جلوگيري از ذبح دام در معابر در ادامه آقاي سرگرد كبريائي از اداره اطالعات نيروي انتظامي نكاتي در خصو

برخورد جدي با  -1: توسط هيأت هاي مذهبي در ايام محرم را ارائه و براي پيشگيري و حذف اين عمل نكات ذيل را پيشنهاد نمودند 
نظارت بر ورود و خروج  -3مناسب آموزش همگاني و فرهنگ سازي  -2. هيأت مذهبي كه نسبت به كشتار دام در معابر اقدام مي نمايند

  نظارت برنحوة تهيه و توزيع گوشت  - 4دام و ايجاد بازار دام 

در پايان جناب آقاي رضوان نژاد ، معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان ضمن تشكر از حضار و سرپرست محترم دانشگاه ، 
... راي سالمت پيروزي جنبش حماس و مقاومت مردم غزه و فرار سيدن ايام اآقاي دكتر نيكبخت به جهت برگزاري بموقع و مطلوب شو

  . دهه فجر را تبريك گفتندو موضوعات را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان نمودند

  87/ 1/11مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
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 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مقرر گرديد كميته اي با مسؤوليت معاونت بهداشتي دانشگاه و با حضور نمايندگان نيروي 1

انتظامي ، دادسرا، دامپزشكي و معاونت خدمات شهري شهرداري و نماينده فرمانداري جهت
 .موضوع كشتار و ذبح در معابر تشكيل و اتخاذ تصميم و اقدام الزم را معمول نمايند

 هفته يكبار دو معاونت بهداشتي

در رابطه با ممنوعيت ذبح دام در معابر ، توسط معاونت بهداشتي پمفلتي آماده گردد و در 2
 .نماز جمعه ، مساجد و هيأت هاي مذهبي توزيع گردد

 در اسرع وقت معاونت بهداشتي

اتخاذ نمايند تا ائمه محترم جمعه وسازمان تبليغات اسالمي و ستاد اقامه نماز ترتيبي 3
جماعات در خصوص مسائل شرعي و بهداشتي ذبح دام در معابر عمومي براي نمازگزاران

 .صحبت نمايند

سازمان تبليغات 
 اسالمي

 به صورت مستمر

معابر نسبت به ارائةاداره آموزش و پرورش درخصوص موضوع ممنوعيت ذبح دام در 4
آموزش هاي الزم در راستاي فرهنگ سازي به دانش آموزان ، انجمن اولياء ومربيان

 .مدارس اقدام نمايند

 به صورت مستمر آموزش و پرورش

شهري شهرداري و اداره دامپزشكيمقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه ، معاونت خدمات 5
طرح راه اندازي سردخانه كشتارگاه را مورد بررسي قرارداده ودر جلسه بعدي شورا ارائه

 .نمايند

  معاونت بهداشتي

معاونت خدمات شهري
  شهرداري

 اداره دامپزشكي

 دو ماه

ا منشأ گياهي در روزمقررگرديد بازديدكلية اعضاء از كارخانه توليد ظروف يك بار مصرف ب 6
 . صبح از مقابل فرمانداري انجام گيرد 7ساعت  8/11/87سه شنبه مورخ 

معاونت بهداشتي 
  دانشگاه

 كلية اعضاء

 زمان تعيين شده

صبح 30/7ساعت  7/11/87مورخ مقرر گرديد كميته ي بسته بندي تخم مرغ روز دوشنبه 7
 . درفرمانداري تشكيل و نتايج در جلسه بعدي شورا ارائه شود

 زمان تعيين شده اداره دامپزشكي

مصوبات جلسه قبلي مقرر گرديد بازديد از طرح هاي انجام شده پايگاه 8با عنايت به بند  8
 . دانشگاه انجام شودتحقيقات جمعيتي با پيگيري معاونت بهداشتي

معاونت بهداشتي 
 دانشگاه

 در اسرع وقت

مقرر گرديد امور اتباع بيگانه فرمانداري نسبت به توجه امر آموزش و تذكرات الزم به 9
 .مادران باردار مهاجر اقدام نمايند

 به طور مستمر فرمانداري

مقرر گرديد امور اتباع بيگانه فرمانداري در خصوص هزينه هاي بيمارستاني افراد بيگانه با 10
 . مسؤولين ذيربط مكاتبه نمايد

 در اسرع وقت فرمانداري

هاي انجام شده در بازرسي ازمقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه گزارشي از فعاليت 11
 . مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در نه ماهه سالجاري در جلسه بعدي شورا ارائه نمايد

 دو ماه معاونت بهداشتي

مقررگرديد غائبين در جلسه شورا علت عدم حضور خود را با پيگيري دبير جلسه به 12
 . فرمانداري كتباً اعالم نمايند

 در اسرع وقتايب در جلسهاعضاء غ

مقرر گرديد اداره محيط زيست نسبت به ارائه مطالب مربوط به آلودگي هوا و عوامل مؤثر 13
 . بر آن درجلسه آينده شوراي اداري شهرستان اقدام نمايد

زمان تشكيل جلسه محيط زيست

آموزشي رعايت مسائل بهداشتي در مقرر گرديد سازمان تبليغات اسالمي جهت ارائه برنامه 14
هيئت هاي مذهبي درجلسات مسؤولين و رؤساي هيئت مذهبي از معاونت بهداشتي
دانشگاه دعوت بعمل آورد تا با ارائه آموزشهاي جذاب و تأثيرگذار توسط معاونت بهداشتي

 . اقدام گردد 

سازمان تبليغات 
 اسالمي

 به طور مستمر
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 امضاء-محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 معاون فرماندارآقاي رضوان نژاد 1
 سرپرست دانشگاهدكتر محمدرضا نيكبخت 2
 معاون پشتيباني دانشگاهدكتر حسين نيك زاد 3
 سرپرست معاونت بهداشتي و رئيس مركز بهداشتدكتر حسن افضلي 4
 سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاهدكتر علي خندان 5
 كارشناس پيگيري بهزيستيحيدر ايمانيان 6
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 كارشناس مديريت درمان تأمين اجتماعيمسعود گيوي 13
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 كارشناس بهداشت آموزش و پرورشغالمرضا جلوداري 18
 بازرس كشتارگاهمحمود خاكي 19
 رئيس حفاظت محيط زيستانصاري...مهندس سيف ا 20
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 كارشناس بهداشت محيطاحسان زارعي 24


