
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

 شهرستان دیر سالمت و امنیت غذایی  شورای اولینصورتجلسه 

 تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسه

شماره جلسه 

 در سال جاری
 محل برگزاری جلسه

مدت زمان 

 جلسه

3229/26/20 30/03/97 03/04/97 1 
سالن اجتماعات 

 فرمانداری
 ساعت 2

 مباحث مطرح شده :شرح 
 

  شبکهاجتماعات سالن در محل  03/04/97مورخ  شنبهیکدر روز شهرستان دیر شورای سالمت و امنیت غذایی جلسه  اولین

محترم شبکه بهداشت و درمان  رئیس ،  حضور فرماندار محترم شهرستانبا  صبح 9:00راًس ساعت شهرستان بهداشت و درمان 

 .گردید شهرستان و سایر اعضاء برگزار 

دبیر شورای  شبکه بهداشت و درمان و محترم احمد آخوندی سرپرستجناب آقای مهندس قرآن کریم ،پس از تالوت آیات 

و قدردانی از کلیه تشکر  ؛ کار جلسه بیان دستور  بهخیر مقدم به اعضا محترم  ضمن دیر سالمت و امنیت غذایی شهرستان 

قرار  مبنی بربا ارائه آمار و مستندات  و ندادارات  جهت  شرکت در بازدیدهای مشترک در راستای تامین سالمت جامعه پرداخت

 خواستار شدند.را  ، تعامل سازمانی برای حل مشکالت بهداشتی شهرستانهای منتقله از آب و غذا گرفتن در پیک بیماری 

را و غذا مطالبی آب شبکه بهداشت و درمان در خصوص مشکالت بهداشت محیط و بیماری های منتقله از  کارشناساندر ادامه 

 ارائه نمودند  . 

سپس جناب  آقای اعتماد فرماندار محترم و رئیس شورای سالمت و امنیت غذایی شهرستان به جمع بندی مطالب ارائه شده 

همه دستگاه ها به وظیفه ذاتی خود در قبال سالمت  تاکید کردند رستانتقدیر از خدمات حوزه سالمت شهضمن  پرداختند و

ایشان همچنین با اشاره به اهمیت  دیگر دستگاه های مسئول مشکالت این حوزه را رفع کنند. مردم بپردازند و با همکاری 

 سالمت کارکنان خواستار برگزاری کمیته ارتقاء سالمت کارکنان در ادارات شدند . 

جناب آقای اعتماد با اشاره به اهمیت سالمت آب افزودند ؛ سالمت آب شرب در اولویت کار قرار دارد و ادارات آبفا و آبفار عالوه 

با اشاره به هفته مبارزه با ایشان بر کمیت آب نسبت به کیفیت آن و کلرزنی روزانه مخازن آب اهتمام ویژه ای داشته باشند . 

ین باید بدانند که بسیاری از نوجوانان اعتیاد را در منزل دوستانشان آغاز نموده اند . لذا باید شناخت : والد ندمواد مخدر گفت

 کافی نسبت به دوستان فرزندانشان داشته باشند و در این زمینه حساس باشند . 

 رد ذیل مصوب گردید . در پایان اعضاء محترم به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص موضوعات مطروحه پرداخته و موا

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان پذیرفت . 11:00جلسه راس ساعت 

  

 

 

 

 



 مصوبات :

 زمان اجرا مسئول پیگیری مسئول اجرا مصوبات ردیف

 .و اتالف سگهای ولگرد  حیوانات زیانکاربرگزاری کمیته اتالف  1
نیرو -هاشهرداری 

 انتظامی
 دبیرخانه شورای سالمت

پایان تیر ماه 
97 

  فله مرغی از ورود و استفاده کودهای جلوگیری  2
 -جهادکشاورزی

 پلیس راه
 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت

 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت شهرداری ها ایمنسازی محیط بازی کلیه پارکهای سطح شهرستان 3

 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت شهرداری ها ساماندهی کلیه دکه های فاقد مجوز 4

 حصار کشی و ایمنسازی کلیه چاه های مصرفی آب شهرستان 5
شبکه بهداشت و 

 درمان
 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت

 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت شهرداری ها ساماندهی معدن دفن زباله 6

 جلوگیری از عرضه محصوالت دخانی در خیابان ساحلی   7
-صنعت و معدن 

 شهرداری
 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت

 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت شهرداری ساماندهی بازار روز شهر دیر 8

9 
آموزش  نحوه صحیح استفاده کودهای مرغی به مزرعه داران 

 دامپزشکیبا همکاری شبکه بهداشت و 

-جهاد کشاورزی

 شبکه بهداشت
 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت

 ارسال پیوست های سالمت  10

 جهاد کشاورزی

 صنعت و معدن

 شیالت

 در اسرع وقت دبیرخانه شورای سالمت

 

 اعضاء حاضر در جلسه :

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 شورای سالمت و امنیت غذاییفرماندار شهر دیر و رئیس  آقای حمزه اعتماد  1

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دبیر شورای سالمت و امنیت غذایی رئیس احمد آخوندیآقای مهندس  2

 بخشداری مرکزی دیر صفدر صالح کار 3

 معاون بهداشتی شبکه بهداشت حسین ناظمیان پور 4

 بخشدار بخش آبدان ابوالحسن گنخکی 5

 نماینده ادراه فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آقای غالمرضا شعرانی 6

 نماینده اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آقای محمد بردستانی 7

 رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آقای اسماعیل محمودی  8

 رئیس اداره محیط زیست شهرستان آقای عبداله نجفی 9

 پرورش بخش  بردخوننماینده اداره آموزش و  آقای حیدر مغدانی 10

 شهری شهرستان اداره آب و فاضالب  نماینده  آقای غالمحسین غالمپور 11

 پلیس اطالعات و اماکن-نماینده  نیرو انتظامی آقای محسن بحرینی 12

 نماینده شهرداری دوراهک  عقیل گنخکی آقای  13

 رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سیدابراهیم سعیدی 14

 رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان آقای عیسی محمد دوست 15

 ورزش و جوانان شهرستان اداره نماینده  آقای مجید احمدی 16

 نماینده ادراه شیالت و رئیس شورای پیام گذارسالمت شهرستان آقای علی یوسفی 17

 شهردار آبدان آقای مصطفی تفضلی 18



 رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان  آقای احمد عبداله زاده  19

 نماینده اداره تامین اجتماعی شهرستان آقای عبداله عباسی 20

 رئیس اداره آبفارشهرستان آقای عباس جاوید 21

 نماینده شرکت پخش ملی فراورده های نفتی شهرستان آقای سلمان بحرینی 22

 بردستاننماینده شهرداری  آقای سید احمد موسوی کراماتی 23

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستان آقای داریوش محمدی 24

 نماینده اداره بندر شهرستان آقای اکبر صالحی 25

 رئیس اداره مخابرات شهرستان آقای بهمن سیفی 26

 نماینده  اداره گاز شهرستان آقای وحید شاه بابایی 27

 شهرستانرئیس اداره بهزیستی  آقای محمد کرمی 28

 نماینده محترم شهرداری بردخون عبدالهادی حصیری 29

 رئیس خانه مشارکتهای مردمی شهرستان محسن خیراندیش 30

 رئیس محترم شورای اسالمی شهرستان دیر آقای محمد خاکی 31

 کارشناس مسئول محترم واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان آقای سجاد جعفری  32

 کارشناس مسئول محترم بهداشت مبارزه با بیماریها شبکه بهداشت و درمان حسین ابراهیمی وحدت 33

 

 غائبین جلسه :

 روسای ادارت  ردیف

 دادگستری شهرستان 1

 دیر -پلیس راه کنگان  2

 کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 3

 بندر دیر شهردار 4

 تعاون کار و رفاه اجتماعی 5

 اصناف  شهرستاناتاق  6

 شورای اسالمی دوراهک 7

 اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 8

 اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان 9

 اداره ثبت احوال شهرستان 10

 شهرستان جمعیت هالل احمر 11

 بردخون شهردار 12

 شورای  اسالمی شهرآبدان 13
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