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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان 

با  30/19راس ساعت  26/7/89مورخ  89چهارمين جلسه شوراي سالمت در سال  21/7/89پ مورخ /1/29-1110پيرو دعوتنامه شماره 
معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل حضور 
  . گرديد

مجيد آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن عرض تبريك ميالد با سعادت امام ... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
  ق./و خير مقدم به معاون استاندار و حضار خبرهايي از دانشگاه علوم پزشكي را به شرح ذيل عنوان فرمودند) ع(ضا  هشتم حضرت امام

دستگاه دولتي استان اصفهان در جشنواره شهيد رجائي از لحاظ عملكرد ، ارتقاء شاخص هاي بهداشتي  71كسب رتبه اول دانشگاه بين  -1
  ...موزشي ، اداري ، مالي و ، درماني ، پژوهشي و فرآيندهاي آ

افتتاح بخش آنژيوگرافي بيمارستان شهيد بهشتي و راه اندازي بخش جراحي قلب حداكثر تا اسفند ماه سالجاري و افتتاح بخش تروما و  -2
  سلف سرويس دانشگاه در آذر ماه سالجاري 

  اي دانشگاه به پزشكان متخصصمتخصص جديد به جمع پزشكان دانشگاه در جهت برآورده نمودن نيازه 10جذب  -3

ضرب و شتم و فحاشي يكي از متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي به احدي از بازرسان بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه  -4
ي حاجي در حين انجام وظيفه ، بررسي مواد غذائي فاسد و تاريخ گذشته و تنظيم صورتجلسات مربوطه كه در اين خصوص ايشان از آقا

معاون محترم استاندار و اعضاي شوراي سالمت تقاضاي برخورد جدي با فرد متخلف را نموده و در ادامه دستور كار جلسه را به قرار ذيل 
  . قرائت نمودند

  :دستور كار جلسه 

هادي دستگاهها به بيان اولويت هاي پيشن -بررسي وضعيت سالمت دانش آموزان  - گزارش كميته آب  -بررسي مصوبات جلسه قبل  -
  منظور تعيين كميته كاري 

اين مصوبه جهت اجرا از طريق معاونت درمان به كليه بيمارستانهاي دانشگاه ابالغ شده :  1بررسي مصوبات جلسه قبل مصوبه بند ) الف 
  . است

  .شده است اين مصوبه جهت اجرا از طريق معاونت درمان به كليه بيمارستانهاي دانشگاه ابالغ:  2مصوبه بند 

  . تاكنون موردي در اين خصوص گزارش نشده است:  3مصوبه بند 

خانم خاندايي كارشناس واحد سالمت جوانان و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند كه با توجه به شناسنامه :  4مصوبه بند 
  .ك متخصص هزينه هاي مربوطه دريافت مي گرددسالمت دانش آموزان و نوآموزان اول ابتدائي در صورت ارجاع دانش آموز به پزش

  .در اين خصوص مقرر گرديده كه در مواقع ثبت نام از افراد بيگانه ، چك آپ كامل بعمل آيد:  5مصوبه بند 

  .اين مصوبه توسط دبيرخانه شورا انجام شده است:  6مصوبه بند 

  .دوم جلسه قرار گرفته استاين مصوبه در دستور كار :  7مصوبه بند 
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آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند جلسه اي با حضور :  8مصوبه بند 
مسئولين بهداشت شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل و اداره محيط زيست تشكيل گرديده و كليات مشكل مورد بررسي قرار 

  .ته است و مقرر گرديده موارد در اسرع وقت پيگيري و در جلسه آتي شورا جمع بندي مسائل مطروحه ارائه گرددگرف

  گزارش كميته آب ) ب 

در ابتدا آقاي مهندس اسدي معاون محترم بهره برداري شركت آبفاي كاشان گزارش كاملي از وضعيت منابع آب ، ميزان بارندگي ، وضعيت 
  .صرف سرانه آب در شهرستان كاشان به صورت پاورپوينت به شرح ذيل براي حضار بيان نمودندآبرساني و ميزان م

ميليمتر بوده كه اين وضعيت بسيار  99ميليمتر است كه در سال آبي گذشته اين مقدار حدود  120تا  110متوسط بارندگي در كاشان  -
حلقه چاه تأمين مي شود كه رعايت حريم آنها اعم  66نمود آب كاشان از  نگران كننده بوده كه در اين خصوص بايستي از منابع آب حفاظت

افزايش سطح استاتيك  –از حريم درجه يك ، دو و سه بايستي انجام گردد چالش هاي موجود عبارت است از تجاوز به حريم قانوني چاهها 
  ) ، سولفات و كلرور EC( چاهها و افزايش ميزان پارامترهاي شيميائي آب 

  : كارهاي موجود راه

  جلوگيري از تخريب منابع آب  -1

  بهره برداري بهينه و كنترل در تمامي زمينه هاي مصرف به رعايت حريم بهداشتي -2

  تغيير الگوي مصرف در بخش كشاورزي  -3

ر خواستار حمايت تمامي جلوگيري از ايجاد صنايعي كه نياز به آب فراوان دارند و در آخر ايشان جهت عملياتي شدن موارد فوق الذك -4
مسئولين و اعضاء شوراي سالمت در اين زمينه شدند و پيشنهاد تشكيل شوراي عالي آب شهرستان به رياست معاون محترم استاندار و 

  .فرماندار را بيان نمودند

. ذيل براي حضار بيان نمودنددر ادامه آقاي مهندس صبوري معاون محترم آبفار كاشان مباحث مربوط به آب در بخش روستائي را به شرح 
روستا  13روستا تحت پوشش آب روستائي بوده و  47خانوار دارند و  20روستا باالي  54روستا مي باشد كه  60شهرستان كاشان داراي 

وستاها از آب ر. روستاي ديگر در سالجاري تحت پوشش قرار خواهند گرفت 8تحت پوشش قرار ندارند كه با توجه به پيگيريهاي بعمل آمده 
ليتر  100ليتر در ثانيه بوده كه در حال حاضر  200رشته قنات و چشمه تأمين مي گردد آب مورد نياز روستاهاي كاشان  21حلقه چاه و  38

دستگاه  2كلرزن مايع ،  33كمبود آب وجود دارد آب كليه روستاهاي تحت پوشش توسط % 50در ثانيه است كه به توجه به آمار مربوطه 
ميليارد تومان انجام شده است ، وضعيت آبرساني در  6پروژه آبرساني با اعتباري حدود  37دستگاه قطره اي ، كلرزني مي گردد  6و گازي 

مشكالتي كه در بخش آب روستايي . حال حاضر به روستاهائي كه آب ندارند و بحران شديد آب دارند توسط تانكر سيار انجام مي شود
مجتمع  –عدم تأمين اعتبار براي تكميل و راه اندازي چندين پروژه آبرساني از جمله مجتمع استرك و فتح آباد  -1 :وجود دارد عبارتند از 

  . ميليارد تومان اعتبار نياز دارد 5مجتمع نشلج و اسحاق آباد كه به  –مجتمع دره و مجتمع حسين آباد  –سايت 

  تحت پوشش قرار دادن كليه روستاها -2
  ب روستاها با ميزان مصرف آب در روستا به خصوص در روستاهاي خوش نشين شهرستانعدم موازنه آ -3
  نداشتن چاههاي مكمل براي اكثر روستاها  -4
  فرسودگي شبكه ها و پراكندگي روستاها و مشكالت آبداران روستاها -5
  ...واگذاري زمين هاي خارج از محدوده روستاها و  -6
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  :ا بدين شرح عنوان نمودندو در آخر ايشان پيشنهادات خود ر

  تأمين اعتبار الزم براي تكميل پروژه ها  -
  برنامه ريزي براي واگذاري زمين توسط ادارات وارگانهاي ذيربط -
  تأمين نياز آب روستاها از يك منبع آبي مطمئن -
  عدم صدور مجوزهاي ساخت و ساز در محدوده چاهها -
  و رعايت الگوي مصرففرهنگ سازي از طريق ائمه محترم جماعات  -

در ادامه آقاي فتحي مقدم كارشناس مسئول محترم بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از وضعيت واحدهاي تصفيه 
آب شيرين كن كه طي بازديد ضربتي در شهريور و مهر ماه سالجاري توسط واحد بهداشت محيط انجام شده بود به صورت پاورپوينت براي 

  .به شرح ذيل بيان نمودندحضار 

واحد جواز  9نفر در اين واحدها به عنوان متصدي و كارگر مشغول به كار هستند  42واحد است كه  25تعداد واحدهاي آب شيرين كن 
مورد داراي شرايط  22واحد فاضالب توليدي را به صورت بهداشتي دفع مي كنند  18. كسب دارند و مابقي فاقد جواز كسب مي باشند

مورد  2مورد از نتايج داراي باكتريهاي هتروتروف ،  10مورد آزمايش باكتريولوژي انجام شده  23طلوب ساختماني مي باشند با توجه به م
مورد داراي اشرشيا كلي گرما پاي بوده است كه با توجه به جميع شرايط و وضعيت اين واحدها ، ايشان حمايت و پيگيري  1كليفرم و 

  .اداره بازرگاني و مجامع امور صنفي را خواستار شدند –كت آبفاي كاشان موضوع از طريق شر

در پايان جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ضمن عرض تبريك ميالد باسعادت امام هشتم شيعيان حضرت امام 
رم جمهور به لبنان و تبريك موفقيت هاي دانشگاه ، تبريك موفقيت هاي جمهوري اسالمي ايران خصوصاً در سفر رياست محت) ع(رضا 

علوم پزشكي به آقاي دكتر نيكبخت سرپرست محترم دانشگاه و معاونين دانشگاه ، به دليل اتمام زمان جلسه ، مابقي دستور كار جلسه را به 
  .بيان نمودندجلسه آتي شورا موكول نموده و پس از جمع بندي موضوعات مطروحه ، مصوبات جلسه را به شرح ذيل 

  

   26/7/89مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
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 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مقرر گرديد با توجه به اهانت آقاي خداورديان متصدي مغازه ميوه فروشي واقع در چهارراه1

معاونت بهداشتي دانشگاه طبق مقرراتآيت اله كاشاني به مأمور دولت در حين بازرسي ،
مربوطه نسبت به تمديد تعطيلي و پلمپ مغازه ايشان اقدام نمايد و آقاي نطاقي رئيس اداره
بازرگاني با همكاري مجامع امور صنفي نسبت به نصب اطالعيه و پالكارد درخصوص علت

صنفي ايشان راتعطيلي محل كسب ايشان در اسرع وقت اقدام و كارهاي مربوطه به امور
 . طبق مقررات نظام صنفي پيگيري نمايند

معاونت بهداشتي دانشگاه اداره 
  بازرگاني

 مجامع امور صنفي

-  

 در اسرع وقت

مقرر گرديد شركت آبفار كاشان به منظور تأمين آب روستاها ضرورت انشعاب آب از خط لوله2
خط لوله قرار دارند را به آب منطقه اي استان زاينده رود را براي روستاهائي كه در مسير اين

 .ابالغ نمايد تا اقدامات الزم در اين خصوص صورت گيرد

 در اسرع وقتآبفار

مقرر گرديد شركت آبفار كاشان گزارش ارائه شده در جلسه شورا ، درخصوص مسائل مربوط3
موده و پيگيريهاي الزم در اينبه آب روستائي را جمع بندي و به دستگاههاي ذيربط ارسال ن

 .زمينه را بعمل آورد

 دو هفتهآبفار

مقرر گرديد شهرداري به منظور رفع مشكل آلودگي آبهاي زيرزميني ، از تخليه زباله و نخاله4
هاي ساختماني و همچنين جمع آوري آنها در اطراف چاههاي تأمين آب شركت آبفا اقدام

 . نمايد

 در اسرع وقت شهرداري

اعم از واحدهاي تصفيه آب شيرين(مقرر گرديد درخصوص مصرف آبهاي تصفيه توسط مردم5
يك گروه كارشناسي به مسئوليت آقاي دكتر افضلي) كن و دستگاههاي تصفيه آب خانگي

اساتيد دانشكده بهداشت ومعاونت محترم بهداشتي دانشگاه و متخصصين مرتبط با موضوع ،
مهندسين شركت هاي آبفا و آبفار و نمايندگان دادستاني دادگاه عمومي و انقالب ، اداره
بازرگاني ، مجامع امور صنفي و مشاور فرماندار تشكيل و گزارش آن در جلسه آتي شوراي

 . سالمت مطرح گردد

معاونت بهداشتي دانشگاه اعضاء 
 مرتبط

 در اسرع وقت


