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   28/8/87صورتجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

به رياست  18رأس ساعت  87چهارمين جلسه شوراي سالمت شهرستان در سال  25/8/87پ مورخ /1/29-1314دعوتنامه شماره پيرو 
جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و با حضور ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان 

مجيد تالوت و سپس آقاي دكتر افضلي ، سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه از ... ا آياتي از كالم اابتد. پانزده خرداد تشكيل گرديد
طرح نامه  -بررسي مصوبات جلسه قبل  - . طرف رياست دانشگاه ضمن خير مقدم به حضار دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

 -موضوع عرضه تخم مرغ بصورت بسته بندي  -اهي و اهميت آن در سالمت جامعه ترويج استفاده از ظروف يكبار مصرف با منشأ گي
طرح نامه رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي در رابطه با فروش  -موضوع مسائل ومشكالت زيست محيطي شهرستان 

آقاي خاكي از اداره :  1قبل مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه ) گزارش پايگاه تحقيقاتي جمعيتي الف  -كپسولهاي تحت فشار گازكلر 
دامپزشكي اقدامات انجام شده را براي حضار بيان نموده و مشكل اصلي را در شهرك هاي اطراف شهر باالخص در منطقه راوند به علت 

مصوبه . جمعيتي بيان شود با توجه به دستور كار جلسه مقرر گرديد در گزارش پايگاه تحقيقات: 2مصوبه بند . بعد مسافت كشتارگاه دانستند 
نسبت به تشكيل جلسه اقدام شده و  17/7/87آقاي فتحي مقدم كارشناس مسؤول بهداشت محيط اعالم نمودند كه درتاريخ :  3بند 

پ /10777/7/29گزارش توسط معاونت بهداشتي دانشگاه تهيه و طي نامه شماره : 4مصوبه بند . مصوبات جلسه براي حضار قرائت گرديد 
آقاي دكتر سليمي از نيروي انتظامي :  5مصوبه بند. به معاونت محترم برنامه ريزي استانداري اصفهان ارسال گرديده است  8/7/87خ مور

بيان نمودند كه نيروهاي پليس اطالعات و امنيت در وروديهاي شهر موضوع را پيگيري مي نمايند و مقرر گرديد گزارش فعاليت هاي انجام 
آقاي نعمتيان ، كارشناس مسؤول واحد بيماريها اظهار نمودند توسط معاون : 6مصوبه بند. شوراي سالمت ارسال شود شده به دبيرخانه

: 7مصوبه بند. سياسي ، اجتماعي فرمانداري جلسه اي در فرمانداري تشكيل گرديده و اقدامات مثبتي در اين زمينه نيز انجام شده است 
ي شهرداري در گزارش خود خاطر نشان گرديدند كه پنج نقطه در سطح شهرشناسايي شده و آقاي مدرس زاده ، معاون خدمات شهر

پيمانكار آن مشخص و ظرف مدت يك ماه نسبت به بهره داري اين نقاط اقدام خواهد شد و همچنين درخصوص نخاله هاي ساختماني دو 
در شهرداري به عنوان ستاد تخليه نخاله جهت ساماندهي گشت موتوري موظف شده اند كه اين موضوع را پيگيري نموده ضمناً ستادي 

آقاي دكتر افضلي در رابطه با بيماري آنفلوانزاي پرندگان و راههاي پيشگيري از آن براي حضار :  8مصوبه بند. بيشترتشكيل شده است
موده و خواستار تشكيل كميته اي با ارگانهاي مطالبي بيان فرمودند و در ادامه آقاي مدرس زاده اقدامات انجام شده در اين زمينه را بيان ن

طرح نامه ترويج استفاده از ظروف يكبار مصرف با منشأ گياهي و اهميت آن در سالمت جامعه آقاي دكتر ) ب . ذيربط در اين زمينه شدند
ظروف يكبار مصرف با منشأ افضلي ، سرپرست محترم معاونت بهداشتي ضمن قرائت نامه استانداري اصفهان در خصوص ترويج استفاده از 

سازمانها و شركتهاي دولتي مطالبي جامع به صورت پاورپوينت براي حضار ارائه و پيشنهاد نمودند بمنظور آشنائي بيشتر  گياهي در ادارات ،
بكه دامپزشكي عرضه تخم مرغ بصورت بسته بندي آقاي دكتر باغباني رئيس محترم ش) ج . كليه اعضا از كارخانه توليدي بازديد نمايند

ايشان ابتدا با توجه به نامة اداره كل دامپزشكي استان مبني بر اجراي طرح ساماندهي . مطالبي در اين خصوص براي حضار ارائه نمودند
مراكز بسته بندي ، نگهداري ، حمل و نقل و توزيع تخم مرغ خوراكي در سطح شهرستان و همچنين توليد باالي تخم مرغ در مرغداريهاي 

در اين خصوص پيشنهاد ايجاد كارگاههاي بسته بندي تخم مرغ و يا واحدهاي بسته بندي تخم مرغ در مرغداريها ) تن در روز  40( شان كا
 مسائل و مشكالت زيست محيطي شهرستان ) د. با مجوز از دامپزشكي را داشتند

 - 1: يطي شهرستان را بشرح ذيل عنوان نمودند آقاي مهندس انصاري رئيس محترم اداره حفاظت از محيط زيست مشكالت زيست مح
وضعيت  -2دفع نامناسب پس ماندهاي صنايع فرش كاشان و سوزاندن آن در شب و دفع نامناسب زباله هاي بيمارستاني در چاله زباله 

واي ناشي از فعاليت آلودگي ه - 4تخليه نخاله هاي ساختماني و پس ماندهاي كارخانجات  -3نامناسب پساب هاي صنعتي در كارخانجات 
وجود كارگاههاي مزاحم و  -6آلودگي خاك در اثر دفع نامناسب فاضالب و بن گل هاي كارخانجات توليد گالب و عرقيات  -5كارخانجات 

زمينه  تردد وسائط نقليه سنگين در سطح شهر كه با توجه به موارد بيان شده ايشان خواستار تدابير الزم در اين -7دامداريها در سطح شهر 
  .شدند
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طرح نامه رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي در رابطه با فروش كپسولهاي تخت فشار گاز ) هـ 
   كلر

آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسؤول بهداشت محيط ضمن قرائت نامه محرمانه مدير كل محترم سالمت محيط و كار وزارت 
هشدار در زمينه خطرات و حوادث شيميايي به شركت ها و افرادي كه مبادرت به خريد بهداشت و درمان در خصوص اطالع رساني و 

  . كپسول هاي تحت فشار گاز كلر مي نمايند براي حضار مطالبي ارائه نمودند

   گزارش پايگاه تحقيقات جمعيتي) هـ 

تحقيقات جمعيتي و طرح هاي انجام در منطقه تحت مسؤول محترم پايگاه تحقيقات جمعيتي گزارشي از فعاليت پايگاه   آقاي دكتر الماسي ،
طرح تحرك جسماني بانوان و طرح كنترل تصادفات موتوري را بيان نمودندو خواستار  –پوشش پايگاه از قبيل طرح بازيافت زباله در منزل 

ايشان آمار تصادفات موتوري  گسترش طرح كنترل تصادفات موتوري در كل شهرستان و همچنين در روستاهاي اطراف را داشتند در ادامه
  .و سنوات قبل را براي حضار ارائه نمودند 87اعم جرحي و فوتي را در سال 

در پايان جناب آقاي حاجي ، فرماندار محترم ضمن تشكر از حضار موضوعات را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان و زمان 
  .اعالم نمودند 20ساعت  24/10/87جلسه بعدي شورا را روز سه شنبه مورخ 
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 28/8/87ليست حاضرين درجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مقرر گرديد شهرداري نسبت به راه اندازي سردخانه كشتارگاه اقدام نموده و گزارش1

 . پيشرفت كار را به دبيرخانه شورا ارسال نمايد
 دو ماه شهرداري

مقرر گرديد شهرداري موضوع پيشنهادي واگذاري حمل گوشت به بخش خصوصي2
 . را مورد بررسي قرارداده و در اين خصوص اقدام نمايد

 دو ماه شهرداري

استانداري و ضمائم آنمقررگرديد معاونت بهداشتي دانشگاه نسبت به ارسال نامه3
در خصوص ترويج ظروف يكبار مصرف با منشأ گياهي به كليه ادارات شهرستان
اقدام و همچنين موجبات بازديد كليه اعضاء از كارخانه توليد اين ظروف را فراهم

 . نمايد

 در اسرع وقت معاونت بهداشتي

در رابطه با بسته بندي تخم مرغ مقرر گرديد كميته اي با مسؤوليت اداره دامپزشكي4
و با حضور نمايندگان ادارات جهاد كشاورزي ، صنايع ؛ تعزيرات و اتحاديه صنف
مرغ وتخم مرغ تشكيل و اقدامات الزم در اين زمينه شروع گردد و نتايج و پيشرفت

 . كار در جلسه بعدي شورا ارائه شود

 دو ماه اداره دامپزشكي

مقرر گرديد از اداره تعزيرات جهت شركت در جلسات شوراي سالمت دعوت بعمل5
 .آيد

 - دبير خانه كارگروه

خصوص برخورد با افرادمقرر گرديد اداره محيط زيست اقدامات قانوني خود را در6
خاطي كه نسبت به آلودگي محيط زيست اقدام مي نمايند انجام دهد و در صورتيكه
مجموعه اداري در اين امر دخيل باشد در مرحله اول تذكر كتبي ، و در مرحله دوم

 .به منظور رسيدگي به فرمانداري گزارش نمايند

 به طور مستمر اداره دامپزشكي

مقرر گرديد ساختمان مركز سنجش آلودگي هوا توسط معاونت خدمات شهري7
شهرداري ظرف مدت يكماه ساخته شود و اداره محيط زيست طي مدت دو هفته

 .تجهيزات الزم را نصب نمايد و پيشرفت كار در جلسه بعدي شورا مطرح گردد

معاونت خدمات شهري
شهرداري و اداره محيط

 زيست

 دو ماه

مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه نسبت به ارسال نامه رئيس محترم مركز8
سالمت محيط و كار و ضمائم آن در رابطه با فروش كپسول هاي تحت فشار گاز

 . كلر شركت آب و فاضالب شهري و امور آب و فاضالب روستايي اقدام نمايد

معاونت بهداشتي 
 دانشگاه

 يك هفته

مقرر گرديد مسؤول محترم پايگاه تحقيقات جمعيتي از فرماندار محترم و مسؤولين9
ادارات ذيربط جهت بازديد از طرح هاي انجام شده و همچنين اتخاذ تصميم هاي

 .الزم در پايگاه دعوت بعمل آورد

مسؤول پايگاه تحقيقات
 جمعيتي

 روز 15
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 امضاء-محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 فرماندار و معاون استاندارحسينعلي حاجي 1
 سرپرست معاونت بهداشتي و رئيس مركز بهداشتدكتر حسن افضلي 2
 معاون فني معاونت بهداشتيدكتر سيد عليرضا مروجي 3
 معاون پشتيباني دانشگاهدكتر حسين نيكزاد 4
 رئيس شبكه دامپزشكيدكتر امراله باغباني 5
 مدير آبفاراحمد منتظر 6
 معاون خدمات شهري شهرداريسعيد مدرس زاده 7
 معاون بهره برداري شركت آبفاي شهريكريمي..مهندس حبيب ا 8
 رئيس حفاظت محيط زيستانصاري...مهندس سيف ا 9
 مسؤول بهداري نيروي انتظاميدكتر مهدي سليمي 10
 كارشناس بهداشت آموزش و پرورشغالمرضا جلوداري 11
 زندانمسؤول بهداشت و درمان اداره دكتر مجتبي خاكسار 12
 مدير جهاد كشاورزياحمد ناصر حدادي كاشاني 13
 كارشناس مديريت درمان تأمين اجتماعيمسعود گيوي 14
 معاونت بهداشت ودرماني بنياد شهيد و امور ايثارگرانمحمود رضا شعباني 15
 علوم پزشكيرئيس پايگاه تحقيقات جمعتيت دانشگاه دكتر حسن الماسي 16
 بازرس كشتارگاهمحمود خاكي 17
 معاون پرورش و تربيت بدني آموزش و پرورشغالمرضا گلستانه 18
 هيئت مديره پايگاه تحقيقات جمعيتيمحمد تقي غالمي 19
 رئيس اداره استانداردمحمد رضا آرين 20
 مسؤول روابط عمومي دانشگاهعليرضا كاشاني نژاد 21
 مشاور رئيس جمعيت هالل احمر كاشاندكتر احمد رضا چناري 22
 تصوير بردار صدا و سيمامحمد ميرزا بيگي 23
 خبرگزاري فارسمريم چاوشي 24
 كارشناس مسؤول مبارزه با بيماريهامحمود نعمتيان 25
 كارشناس مسؤول بهداشت محيطمحسن فتحي مقدم 26
 كارشناس آموزش بهداشتحسنعلي بحريني 27
 كارشناس بهداشت محيطاحسان زارعي 28


