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ستاد دانشگاه  ،و شهرستان هاي تابعه

جلسه ويديو كنفرانس اعضاء محترم و روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سالممت اسالتان
و شهرستان هاي تابعه جهت توانمند سازي و آموزش و بررسي و تبادل نظالر و اراهاله االشارش و
فعاليت خانه هاي مشاركت در شهرستان هاي تابعه استان و همچنين با حضور اعضاء محتالرم
و روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سالممت اسالتان و شهرسالتان هالاي تابعاله در تالاريخ
 1399/10/09از ساعت  9صبح الي ساعت  12براشارارديد در اين جلساله ابتالدا جنالاآ آيالاي
ابدال رهيس شوراي مشاركت مردم در سممت استان به تشريح فعاليت ها ي شالوراي مشالاركت
مردم در سممت استان و نقش اين شوراء وتوانمندسازي و رسيدن به اهداف سممت اجتمالاعي
پرداختند و در ادامه جناآ آياي اميني نيش به تشريح اشارش بازخورد خانه مشالاركت مالردم در
سممت استان در برنامه عمليالاني وزارت مطبالو و اعالمم برناماله هالاي آتالي وزارت مطبالو در
خصوص توانمند سازي روساي محترم شوراي مشالاركت مالردم در سالممت بالراي حضارتشالريح
نمودند و درادامه هر يك از روساي محترم شوراي مشاركت مالردم در سالممت ضالمن تشالريح
فعاليت هاي صورت ارفته وايدامات در حال پيگيالري مطالبالات مردمالي در حالوزه جررافيالاي
تحت پوشش خود به تفصيل براي اعضاء حاضر در ويديو كنفرانس به ايراد سخنراني پرداختند

مشروح جلسه
جناب آقاي ابدال رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت استان
ضمن خوشامداويي به روساء و اعضاي محترم شوراي مشاركت مردم در سممت اسالتان و شهرسالتان هالاي
تابعه حاضر در جلسه كه به دليل شيو يروس كرونا به اجبار به صورت ويدهو كنفرانس براشار ارديد به شرح
وظايف و نقش شوراي مشاركت مردم به عنوان يكي از كاراروه ها وتشكل هاي مردمي كه در ارتقاء سممت
مردم و جامعه تحت پوشش نقش موثري دارند به تشريح اين وظايف و نقالش هالا و انتظالارات پرداختنالد .در
ادامه ايشان به نقش مهم روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سممت استان و شهرستان هالاي تابعاله
پرداختند كه با پيگيري صورت ارفته روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سالممت خاناله مشالاركت
بكي اعضاء اصلي كاراروه سممت و امنيت غذايي اسالتان و شهرسالتان هالاي اسالتان ميباشالند كاله در ايالن
كاراروه روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سممت خانه مشاركت ميتوانند مطالبات مردمي مطرح
و پيگيري نمايند در ادامه جناآ آياي ابدال تاكيد نمودند كه با توجه به اينكه شورا هاي مشاركت مردم در
سممت به عنوان يك نماد اجتماعي كه بيش از  80درصد جمعيت تحت پوشش منطقه خود دسترسي دارند
و با توجه به يدرت يانوني و كاريشماي اختصاصي شوراي مشاركت مردم كه ميتواند به نقش اصاللي خالود باله
عنوان پل ارتباطي بين مخاطبين مردمي و همچنين مسئولين به ايفاي نقش بپردازد و سپس در ادامه جناآ
حاج آياي ابدال به برخي فعاليت هاي صورت ارفته شوراي مشاركت مردم در سممت استان به شالرح ييالل
اعمم نمودند .
 -1هدايت و هماهنگي با خيرين محترم درمبارزه با كرونا ويروس در استان
 -2تشكيل جلسه جهت هماهنگي و هدايت اروه هاي مردمي و جهادي جهت مبارزه با كرونا
 -3با ايجاد كانال هاي آموزش در فضالاي مجالازي پيالام و درخواسالت مسالئولين از مالردم در خصالوص
پيشگيري از كرونا را به مردم اطم رساني ارديد
 -4عضويت در ستاد مديريت بيماري كرونا استان
 -5همچنين در خصوص سبوس نان وترذيه كودكان و مادران باردار
 -6پيگيري درخواست و مطالبات مردمي كه از سوي برخي از روساي محترم خانه هاي مشاركت مردم
در سممت شهرستان ها به اين دبيرخانه استان ارجا ارديده است

 -7پيگيري عضويت روساي محترم شالوراي مشالاركت مالردم در سالممت خاناله مشالاركت اسالتان و
شهرستان هاي تابعه استان بعنوان بكي اعضاء اصاللي كالاراروه سالممت و امنيالت غالذايي اسالتان و
شهرستان هاي تابعه استان
 -8همكاري در تشكيل و براشاري مجامع سممت شهرستان هاي استان
 -9هماهنگي در عضويت روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سممت شهرستان هاي تابعه اسالتان
در برخي از كميته هاي و كاراروههاي فرمانداري هاي تابعه استان
-10پيگيري عضويت در كميته صيانت از حقوق مردم در سممت و امنيت غذايي شهرستان و استان

جناب آقاي امیني مسئول محترم مولفه هاي اجتماعي موثر برسالمت دانشگاه
جناآ آياي اميني مسئول مولفه هاي اجتماعي موثر بر سممت و مسئول دبيرخانه شوراي مشاركت مردم در
سممت استان ضمن خوشامداويي به شركت كننالداان در ايالن وبينالار باله تشالريح االشارش بالازخورد خاناله
مشاركت مردم در سممت استان در برنامه عملياني وزارت مطبو و اعمم برنامه هاي آتي وزارت مطبالو در
خصوص توانمند سازي روساي محترم شوراي مشاركت مردم در سممت و همچنين اعمم و نحالوء چگالونگي
فعاليت هاي شوراي مشاركت مردم در سممت شهرستان هاي تابعه استان جهت رسيدن باله اهالداف برناماله
هاي سممت محور و چگونگي ارجا مطالبات مردمي وهمچنين توانمند سازي اعضاء محترم شورا شالوراي
مشاركت مردم و اروه هاي تخصصي شورا را تشريح نمودند و در ادامه از روساي محترم شالوراي مشالاركت
مردم در سممت خانه مشاركت در خواست نمودند كه براشاري منظم جلسات بصالورت فصاللي بالا اعضالاء
محترم را بر اساس برنامه تقويمي براشار نماينالد و همچنالين مطالبالات مردمالي را پالس از جمالع بنالدي باله
دبيرخانه استان ارسال نموده و تمامي فعاليت ها و ايدامات را مستند سازي نمايند .

جناب آقاي عسگري رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان تفرش :
 -1در خصوص نحوء چگونگي مقابله با سگ هاي ولگردكه مشكمت زياد براي شهروندان ايجاد كرده
بود با همكاري شهرداري جمع آوري ارديد.
 -2با توجه به اينكه يكي از مشكمت شهروندان كيفيت پايين نان شهر تفرش ميباشد كه در نانوايي ها
كيفيت و سبوس نان بسيار پايين بوده و آردهاي ديگر در پخت انوا نان استفاده ميشود همچنين
هيچ نظارتي بر روي نان سنتي در خانه ها كه پخت ميشود وجود ندارد و ايدامات خانه شوراي
مشاركت در بهبود و كيفيت و نظارت بر پخت نان در شهر تفرش تشريح نمودند
 -3مشكل كمبود دارو براي بيماران مبتم به ديابت و مخصوصا از نو تشريقي انسولين در شهرستان
تهيه آن مشكل مي باشد كه نياز به مساعدت و همكاري براي بيماران است كه در حال پيگيري
ميباشد.
 -4پيگيري تكريم ارباآ رجو در جلسه كاراروه كه مقرر ارديد توسط دستگاه ها صورت پذيرد
 -5بازسازي ساختمان جديد شبكه بهداشت و درمان از ديگر مطالبات مردمي اين شهرستان ميباشد.

جناب آقاي دكتر جمالي رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان آشتیان :
 -1زيبا سازي و نورپردازي ورودي شهرآشتيان كه با همكاري شوراي شهر صورت ارفته است
 -2احداث ايستگاه تاكسي در بلوار امام حسين كه با همكاري شوراي شهر انجام ارفته است
 -3شستشو و ضدعفوني كردن سطل هاي زباله با همكاري شهرداري انجام شده است .
 -4نظارت جدي به عملكرد نانوايي ها و فروشگاه هاي بشرگ مواد غذايي و سوپر ماركتي هالا در سالطح
شهرستان در زمان شيو ويروس كرونا با همكاري پرسنل شبكه بهداشالت و درمالان صالورت ارفتاله
است
 -5رفع مشكل انسولين شهرستان با همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان انجام شد

 -6با همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان بررسالي وضالعيت خالدمات دهالي درمانگالاه حضالرت
زينب س پيگيري و ايدام شد .
 -7پيگيري جهت احداث نانوايي در خيابان دشت و آيازيارت با توجه به مشكمت به وجود آمالده بالراي
شهروندان
-8

خاک برداري منطقه پارک شهر آشتيان كه با همكاري شوراي شهر انجام ارفته است

 -9رفع مشكل فاضمآ برخي از محمت با همكاري شهرداري از ايدامات انجام شده
 -10نصب چراغ برق در لبه ي رودخانه
 -11پيگيري براشاري كميته صيانت از حقوق مردم و رسيداي به ديگر مطالبات مردمي
 -12انجام جشنواره شهيد سليماني كه با هماهنگي دانشگاه آزاد اسممي واحد آشتيان انجام ارفت.

سركار خانم فرمهیني رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان فراهان :
 -1رفع مشكل آآ شرآ شهرستان كه با نصب دستگاه الكترودياليش توسط آبفا انجام شد
 -2تامين دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان فرهنگ خسرواني و امكانات اتاق آي سي يو3كه با همكاري و
هدايت خيرين محترم انجام ارديد
 -3پيگيري استخر در شهرستان با همكاري شوراي شهردر حال انجام ميباشد.
 -4پيگيري پارک بانوان كه يكي از مطالبات اصلي بانوان شهر فرمهين ميباشد
 -5تاسيس موسسه خيريه بيمارستاني
 -6پيگيري باند اورژانس هوايي و تامين هشينه آن با همكاري خيرين محترم در حال انجام است .

جناب آقاي شفیعي رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان كمیجان :
-1
-2

جمع آوري سگهاي ولگرد و بيمار و انتقال به محل نگهداري امان آباد
پيگيري جهت تشكيل كمس هاي آموزشي ازدواج

-3

مكاتبه با شهرداري خصوص كوچه هايي كه سطل زباله ندارند

-4

هماهنگي الزم جهت تشكيل اولين مجمع خيرين شهرستان كه انجام ارفت

-5

هماهنگي با نيروهاي همل احمر و سمن ها و ادارات جهت اجراي طرح شهيد سليماني

-6

جلب مشاركت هاي مردمي در زمان شيو كرونا ويروس

-7

حل مشكل جوي آآ مقابل محله انار

-8

پيگيري جهت رفع مشكل كمبود بودجه جهت اجراي ساماندهي فاضمآ خروجي به رودخانه ها
جهت روستاهاي وفس،يساول،ياسپمغ

سركار خانم هاشمي رئیس شوراي محترم مشاركت مردم در سالمت
شهرستان محالت :
 -1هماهنگي با شهرداري جهت ساخت خانه كاراري براي استقرار كاراران فصلي
 -2هماهنگي با شهرداري جهت ساخت حوضچه ضدعفوني در كشتارااه دام شهرستان
 -3اصمح هندسي ورودي شهرک امام خميني ره جهت كاهش حوادث ترافيكي شهر محمت
 -4هرس بوته هاي ميدان سرداران و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و سوانح ترافيكي
 -5همكاري با جهاد كشاورزي جهت كاهش مصرف سم ها و كودهاي شيميايي با اطم رساني و
براشاري جلسات آموزشي براي كشاورزان
 -6پيگيري و جمع آوري كمك از خيرين جهت تهيه سبد كاال و پرداخت هشينه هاي آزمايش و
سونوارافي براي مادران باردار و شيرده مبتم به سوء ترذيه
 -7پيگيري جهت احداث پارک بانوان و جانمايي پارک فوق با همكاري شوراي شهر محمت
 -8پيگيري تعطيلي پارک ها با هماهنگي سازمان هاي مربوطه در زمان افشايش مبتميان به ويروس
كرونا و توزيع ماسك و مواد ضدعفوني و پمفلت هاي آموزشي از ايدامات انجام شده
 -9پيگيري جهت احداث جاده ي سممت سمت فرمانداري كه انجام ارفته است

 -10با همكاري شوراي شهر تجهيش كوچه شهيد شباني شهر محمت به وسايل ورزشي در حال پيگيري
مي باشد

سركار خانم جعفري رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان شازند :
 -1تجهيش غسالخانه شهر شازند به وسايل بهداشتي با همكاري شهرداري شهر شازند
 -2پيگيري جمع آوري سگ هاي ولگرد با همكاري شهرداري
 -3پيگيري در خصوص اختصاص زمين جهت پد فرود بالگرد اورژانس هوايي
 -4پيگيري تكميل جاده ي سممتي شهر شازند منتهي به پارک عباس آباد در جهت افشايش
فرهنگ ورزش همگاني در شهرستان
 -5با پيگيري صورت ارفته و همكاري شهرداري كليه سطل هاي زباله شهر روزانه شستشو ميگردد

جناب آقاي جانجانه رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان خنداب :
 -1براشاري  9جلسه خانه مشاركت مردم در سممت شهرستان خنداآ تعداد مصوبات جلسات شوراي
مشاركت مردم  21مصوبه بوده و تعداد مصوبات جرا شده14مصوبه ،تعداد مصوبات اجرا نشده 6
مصوبه ميباشد و تعداد مصوبات در حال اجرا  1مصوبه است
 -2پيگيري و آسيب شناسي خودكشي و بيماري هاي رواني در شهرستان كه با همكاري فرمانداري ،
سازمان بهشيستي و شبكه بهداشت و درمان در حال مطالعه است
 -3پيگيري جمع آوري سگهاي ولگرد در سطح شهرها و روستا هاي تحت پوشش شهرستان

 -4جلب مشاركت هاي مردمي و همايت خيرين محترم بخش دياليش بيمارستان مهر خنداآ تكميل و
تحويل شبكه بهداشت و درمان شهرستان ارديد
 -5با پيگيري جهت دفع فضوالت دامي به عنوان مطالبات مردمي در كاراروه سممت و امنيت غذايي
شهرستان تصويب شد
 -6جلوايري از ازدواج زود هنگام دختران و كودک همسري در حال بررسي و پيگيري مبيباشد.

جناب آقاي محمدي رئیس محترم شوراي مشاركت مردم در سالمت
شهرستان دلیجان :
 -1پروژه پد اورژانس هوايي و رايشني كه با همياري موسسه خيريه چالش مهرباني و خيرين محترم
شهرستان هاي ساخته شد كه مقرر است در ايام دهه فجر به بهره برداري برسد و ضمنا با توجه به
 -2اينكه نشست فرود بالگرد از پرواز دليجان – تهران

تا به امروز تمامي پرواز ها دليجان – اراک

بوده است در حال پيگيري ميباشد.
 -3بازديد ميداني از دو نقطه حادثه خيش بلوار شهيد فهميده و ميدان عباسپور جهت كاهش سوانح و
حوادث و نصب سرعت اير و خط كشي در اين دو نقطه حادثه خيش شهرستان با همكاري
شهرداري در حال انجام است
 -4بازديد از منطقه چمران با حضور رِهيس اداره برق و كارشناس شهرداري و كارشناسان واحد سممت
اجتماعي بر اساس مطالبات مردمي مبني بر سريت هاي مكرر كوچه كاج كه نهايتا با پيگيري
صورت ارفته روشنايي معابر صورت ارفت

 -5براشاري جلسات آموزشي پيشگيري از اعتياد در منطقه سرچشمه بر اساس مطالبات مردمي مبني
جهت كاهش اعتياد در جوانان و نوجونان شهرستان دليجان
 -6پيگيري و مكاتبه با شهرداري جهت احداث يا در نظر ارفتن خانه كاراري و استقرار كاراران فصلي
 -7مشاركت در طرح حمايت از زنان شيرده و باردار داراي سو ترذيه و رايشني با خيرين و معرفي به
موسسات خيريه و دريافت بسته هاي حمايتي براي اين افراد از ايدامات انجام شده
 -8ايجاد حساآ اختصاصي شوراي مشاركت مردم در سممت جهت دريافت مشاركت هاي خيرين
محترم
 -1پيگيري جهت عقيم سازي سگ هاي ولگرد و همچنين جمع آوري حيوانات نايل بيماري هاي
مشترک انسان و حيوان با همكاري شهرداري كه در حال پيگيري ميباشد

مهدي اميني
مسئول مولفه هاي اجتماعي موثربرسممت
دانشگاه علوم پششكي استان

محسن ابدال
رهيس شوراي مشاركت مردم در سممت
خانه مشاركت استان

