
 بسمه تعالي
 »شهرستان كاشان وامنيت غذاييشوراي سالمت   صورتجلسه«     

مورخ  1391پنجمين جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي در سال  21/12/1391پ مورخ /2570/1/29پيرو دعوتنامه شماره 

شهرستان كاشان، رئيس محترم دانشگاه و  ويژه با حضور معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري 19راس ساعت  23/12/1391

 .ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد

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

فشارخون «روز پرستار را تبريك گفتند و با توجه به شعار هفته سالمت  و) س(فرارسيدن سال نو و سالروز تولد حضرت زينب كبري

در ادامه آقاي دكتر . خواستار شدند را برگزاري جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي ويژه موضوع در فروردين ماه» را جدي بگيريم

 .ت نمودندمحترم معاونت بهداشتي دانشگاه دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائ معاونمروجي 

 :دستور كار جلسه

 بررسي مصوبات جلسه قبل -

 گزارش اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء سالمت منطقه كوي مفتح -

 نظارت و هماهنگي بر واحدهاي مواد غذائي، بهداشتي و دارويي -

 91گزارش عملكرد ديابت شهري در سال  -

 نوروزطرح موضوع هماهنگي و نظارت بر اماكن بين راهي در ايام  -

 :بررسي مصوبات جلسه قبل) الف

 .و مسائل و مشكالت چاله زباله مورد بررسي قرار گرفته است انجام شدهدر تاريخ مقرر بازديد : 1مصوبه بند 

 . اين مصوبه با همكاري شركت آب و فاضالب كاشان در حال اجرا مي باشد: 2مصوبه بند 

 .جلسه هماهنگي برگزار شده است: 3مصوبه بند 

مصوبات آن به نحو احسن انجام شود و در اسرع وقت جلسه اي ديگر با حضور  همقرر گرديد شده وجلسه برگزار : 4به بند مصو

 .دبخشدار جديد نياسر برگزار گرد

 راه اندازي 1490با شماره  دانشگاه بنرهاي اطالع رساني آماده گرديده است و تلفن گويا مربوطه به معاونت بهداشتي: 5مصوبه بند 

 . شده است

آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي عنوان نمودند جلسه اي بدين منظور : 6مصوبه بند 

تشكيل گرديده و مقرر شده امور آب درخصوص چاههاي دو هتل اعالم نظر نمايد و همچنين اخطاريه هاي الزم به دو هتل داده 

 . شده است

 . اين مصوبه توسط ادارات مرتبط در طول سال در حال اجرا مي باشد: 7مصوبه بند 



 لذاشده است كميته مربوطه در حوزه معاونت درمان تشكيل شده است و منشور اجرائي و دستورالعمل آن تدوين : 8مصوبه بند 

 .شود صادر از طرف فرمانداري ابالغ ،اجراي آن توسط ارگانهاي شهرستان بمنظورمقرر گرديد 

 .جلسه توسط دبيرخانه تشكيل شده است: 9مصوبه بند 

 . ادارات شهرستان مكاتبه نموده است هآبفا انتظارات خود را به صورت نامه به فرمانداري جهت ابالغ ب: 10مصوبه بند 

ي هاي انجام شده، پرونده آقاي دكتر خورشيدي سرپرست محترم معاونت غذاو دارو بيان نمودند با توجه به بازرس: 11مصوبه بند 

 . اداره تعزيرات ارسال گرديده است بهجهت برخورد قانوني متخلف داروخانه هاي 

 . با توجه به عدم برگزاري شوراي اداري شهرستان اين مصوبه اجرا نشده است: 12مصوبه بند 

جلسه تشكيل شده است و مقرر گرديده كه  محترم معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند معاونآقاي دكتر مروجي : 13مصوبه بند 

 .به معاونت بهداشتي اختصاص داده شود شهيد كليابييك ساعت از برنامه آموزشي براي موتورسواران در آموزشگاه 

 گزارش اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء سالمت منطقه كوي مفتح) ب

گزارش كاملي از اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء سالمت  آقاي دكتر دهقاني رئيس محترم مركز بهداشت شهرستان كاشان

وضعيت بهداشتي منازل و  -وضعيت واكسيناسيون -ساكنين منطقه كوي مفتح از جمله تهيه آمار و شاخص هاي بهداشتي

 Power Pointحساس سازي مركز و ثبت مراقبت هاي بهداشتي و رسيدگي به شكايات مردمي به صورت  ،سرشماري از منطقه

 . براي حضار ارائه و در پايان حمايت ساير ارگانها در ارتقاء سالمت منطقه را خواستار شدند

 نظارت و هماهنگي بر واحدهاي مواد غذائي، بهداشتي و داروئي) ج

بدين منظور  آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه با توجه به لزوم نظارت بر واحدهاي بهداشتي و داروئي اقداماتي كه دانشگاه

 :انجام داده است به شرح ذيل بيان فرمودند

 .تشكيل جلسات هماهنگي با معاونين و كارشناس مسئول معاونت بهداشتي و معاونت غذا و دارو دانشگاه -1

انجام بازرسي گروهي و ضربتي از فروشگاههاي بزرگ و زنجيره هاي مواد غذايي توسط كارشناسان بهداشت محيط و معدوم  -2

 .زي مواد غذايي تاريخ گذشتهسا

 .بازديد و نظارت بر داروخانه ها و كنترل تاريخ داروها و برخورد با داروخانه هاي متخلف -3

و در ادامه ايشان درخصوص مشكالت بهداشتي مشاهده شده در سطح شهر از جمله توزيع شير فله اي خام در مغازه ها، استفاده از 

نين درخصوص بيماري سالك و تخصيص اعتبار استاني جهت پيشگيري و مبارزه با آن سخناني جوش شيرين در نانوائي ها و همچ

 . براي حضار عنوان نمودند

 مذكورخواستار پيگيري و انجام اقدامات الزم درخصوص رفع مشكالت از تمامي ادارات و اعضاء محترم شوراي سالمت و در پايان 

 . شدند



 1391سال گزارش عملكرد ديابت شهري در ) د

 . اين دستور كار به علت آماده نبودن گزارش به جلسه بعدي شورا موكول گرديد

 طرح موضوع هماهنگي و نظارت بر اماكن بين راهي در ايام نوروز) هـ

آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول محترم واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي در ابتدا گزارش كاملي از اقدامات انجام 

توسط كارشناسان بهداشت محيط از جمله بازديد و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي و اماكن عمومي در سطح عرضه و  شده

كلرسنجي و نمونه برداري (كنترل كيفي مواد غذائي، نمونه برداري از مواد غذائي، كنترل كيفي آب آشاميدني  ،مراكز بين راهي

براي حضار بيان  Power Pointبه صورت  1490دازي سامانه رسيدگي به شكايات مردمي و راه ان) ميكروبي و شيميايي آب

همكاري و هماهنگي هاي الزم ساير ادارات شهرستان درخصوص نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد خواستار نمودند و در پايان 

 . غذايي و اماكن بين راهي در ايام نوروز شدند

رضوان نژاد معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه شهرستان كاشان ضمن تقدير و تشكر از در پايان جلسه جناب آقاي 

و روز پرستار درخصوص اصالح دعوتنامه شوراي سالمت نكاتي بيان نموده و ) س(حضار و تبريك روز ميالد حضرت زينب كبري

 .فرمودند موضوعات ارائه شده را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23/12/1391مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

 زمان اجرا مسئول اجراعنوان مصوبهرديف

1 
-زبالهخطرسازي مقررگرديد دانشگاه علوم پزشكي اقدامات انجام شده درخصوص بي

را بنحو مقتضي براي  خطرساز در بيمارستانها بي هاي عفوني توسط دستگاههاي
 .عموم اطالع رساني نمايد

 در اسرع وقت دانشگاه علوم پزشكي

2 

ها در چاله زباله اقدام و مقرر گرديد شهرداري نسبت به دفن بموقع زباله
اقدام نمايد و همچنين بازديد مشترك  كمپوستدرخصوص احداث كارخانه 

توسط نمايندگان شهرداري، فرمانداري، معاونت بهداشتي و محيط زيست از 
 . چاله زباله بعمل آيد

 فرمانداري -شهرداري
 معاونت بهداشتي دانشگاه

 محيط زيست
 در طول سال

3 

 هاي عفوني مطبها،مقرر گرديد بمنظور رسيدگي به وضعيت دفع بهداشتي زباله
اي با مسئوليت اداره محيط آزمايشگاهها ودرمانگاهها و بيمارستانهاي خصوصي جلسه

زيست و با حضور نمايندگان معاونت بهداشتي دانشگاه، نظام پزشكي، شهرداري، 
معاونت درمان دانشگاه، معاونت درمان تامين اجتماعي و مسئولين مراكز فوق ظرف 

 .گردد روز تشكيل و تصميمات الزم اتخاذ 20مدت 

معاونت  -محيط زيست
 -بهداشتي و درماني دانشگاه

تامين  -نظام پزشكي -شهرداري
 اجتماعي

 روز 20

4 

حوزه (مقرر گرديد اداره دامپزشكي با همكاري اداره صنعت، معدن و تجارت
معاونت بهداشتي دانشگاه، محيط زيست، شهرداري و نيروي انتظامي ) تجارت

جلسه اي در خصوص چگونگي برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذائي 
 . برگزار و تصميمات الزم اتخاذ نمايند

عدن اداره صنعت، م -دامپزشكي
محيط  -)حوزه تجارت(و تجارت
معاونت  -يرشهردا -زيست

 نيروي انتظامي-بهداشتي 

 روز 15

5 

مقرر گرديد دبيرخانه شوراي سالمت نسبت به جمع بندي مصوبات جلسات 
اقدام و در جلسه بعدي ارائه نمايد و  1391برگزار شده شورا در سال 

رتبط مكاتبه نموده و همچنين درخصوص مصوبات اجرا نشده با دستگاههاي م
 . رونوشت مكاتبه جهت پيگيري هاي الزم به فرمانداري ارسال نمايد

 روز 30 دبيرخانه شوراي سالمت

6 
مقرر گرديد شوراي اسالمي شهر كاشان موارد برخورد قانوني كشتار ذبح دام 
در معابر عمومي به عنوان سد معبر را مورد بررسي قرار داده و مصوبه اي در 

 . اين خصوص در شورا تصويب و به شهرداري جهت اجرا ابالغ نمايد
 روز 30 شوراي اسالمي شهركاشان

7 
ائي كميته ردانشگاه دستورالعمل و منشور اجمقرر گرديد معاونت درمان

پيشگيري از مرگ و ميركودكان در اثر حوادث غيرعمد و ترافيكي را جهت 
 .ابالغ به ادارات شهرستان به فرمانداري ارسال نمايد

 روز 20 معاونت درمان دانشگاه

8 
مقرر گرديد شركت آب و فاضالب كاشان درخصوص حفاظت از حريم منابع 

ت خود را از ساير ارگانهاي شهرستان را دوباره به فرمانداري جهت آب انتظارا
 .ابالغ به ادارات ارسال و پيگيريهاي الزم معمول نمايد

 روز 15 شركت آب و فاضالب كاشان

9 
مقرر گرديد توسط دبيرخانه شورا از اعضاء فعال درجلسات تقدير و تشكر 

 .گرديد
 در اسرع وقت دبيرخانه شورا



10 

» فشار خون را جدي بگيريم«گرديد با توجه به شعار هفته سالمتمقرر
بمنظور فرهنگ سازي درخصوص فشار خون و پيشگيري از بيماريهاي قلب و 
عروق جلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي ويژه موضوع فوق در فروردين ماه 

 .برگزار شود 1392

 1392فروردين  دبيرخانه

11 

مراكز توزيع شير خام كميته اي با مسئوليت مقرر گرديد بمنظور ساماندهي
و با حضور ) معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشتي(دانشگاه علوم پزشكي

، مجامع )حوزه تجارت(دامپزشكي، جهاد كشاورزي، صنعت معدن و تجارت 
 .امور صنفي تشكيل گردد

 -دانشگاه علوم پزشكي
اداره  -امور كشاورزي -دامپزشكي

حوزه (تجارتصنعت، معدن و 
 مجامع امور صنفي -)تجارت

 روز 40

12 
اي ها جلسهمقررگرديد درخصوص استفاده غيرمجاز از جوش شيرين در نانوائي

، معاونت بهداشتي  و )حوزه تجارت(اداره صنعت، معدن و تجارتبا مسئوليت 
 .غذا و دارو دانشگاه، مجامع امور صنفي، اتحاديه صنف نانوا برگزار گردد

حوزه (صنعت،معدن و تجارتاداره 
، معاونت بهداشتي و غذا و )تجارت

 -مجامع امور صنفي -دارو دانشگاه
 اتحاديه صنف نانوا

 روز 40

13 
اعضاء شوراي سالمت و ،مقرر گرديد بمناسبت فرارسيدن روز پرستار

مسئولين ادارات شهرستان بمنظور تقدير از پرستاران در مراسمي كه دانشگاه 
 . گزار مي گردد شركت نماينددراين خصوص بر

 اعضاء شوراي سالمت
 روز پرستار

 

14 
مقرر گرديد عمليات مبارزه با سالك توسط دانشگاه علوم پزشكي وبا همكاري 

 و حمايت  ادارات مرتبط طبق سنوات گذشته انجام گيرد  
ادارات  – دانشگاه علوم پزشكي

 مرتبط 
 92سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 23/12/91شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان مورخ ليست حاضرين در جلسه 

 امضاء-محل كار نام و نام خانوادگيرديف
 معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري شهرستان آقاي محمد رضوان نژاد1
 رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكيدكتر محمدحسين اعرابي2
 معاون محترم بهداشتي دانشگاهدكتر سيدعليرضا مروجي3
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه دكتر احمد خورشيدي4
 معاون محترم درمان دانشگاه دكتر داود خيرخواه5
 معاون محترم توسعه و منابع مهرداد فرزندي پوردكتر6
 سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگلدكتر سيدمحمد حسين مكي7
 معاون محترم شركت آبفا علي دلخواه8
 رئيس محترم سازمان محيط زيست  محمود قهرماني 9

 رئيس محترم مركز بهداشت  دكتر مسعود دهقاني 10
شوراي شهر دكتر حسن الماسي 11
 رئيس محترم سازمان انتقال خون حسين اعتمادي12
 معاون محترم كميته امداد امام خميني امير حسين شيخ استركي13
مديريت درمان تامين اجتماعي مسعود گيوي 14
 خبرگزاري جمهوري اسالمي  يوسف صائب15
 مجامع امور صنفي  مهدي عليمي 16
 اداره ورزش و جوانان سيدمحمد شريف17
 )تجارت(رئيس محترم اداره صنعت معدن و تجارت  علي نطاقي18
 اداره بهزيستي البنين متقي نژادام19
 مدير محترم اداره آموزش و پرورش حسين حنطه اي 20
 پليس اطالعاتسروان پاسدار سلطانعلي جوكار21
 اداره آموزش و پرورش  محبوبه بلور كاشاني22
 معاونت بهداشتي دانشگاه محسن فتحي مقدم23
 معاونت بهداشتي دانشگاه  احسان زارعي24

غائبين
 رئيس محترم امور زندان 7 شهردار محترم 1
 رئيس محترم سازمان تبليغات اسالمي 8دادستان محترم دادگاه عمومي و انقالب2
 رئيس محترم نظام پزشكي9رئيس محترم اداره حج و زيارت3
 رئيس محترم راه و شهرسازي10مديريت محترم جهاد كشاورزي4
 مدير محترم شركت اب و فاضالب روستايي 11رئيس محترم شبكه دامپزشكي5
 رئيس محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران 12رئيس محترم اداره تعزيرات حكومتي 6
 


