
ن شت محیط رد کشیک ایام اربعین ساالر و سرور  شهیدا  گزارش عملکرد  کارشناسان بهدا
هلل الحسین    (ع)حضرت ابا عبدا

شت شهرستان قم    مرکز بهدا



 :مقدمه

  اباعبداهلل حضرت شهیدان سرور و ساالر شهادت اربعین ایام با همزمان

 برنامه یک در قم شهرستان بهداشت مرکز محیط بهداشت واحد (ع) الحسین

  از بهداشتي بازرسي های 95/9/1 لغایت 95/8/26 تاریخ از منسجم و بندی زمان

  آب بر بهداشتي نظارتهای .نمود تشدید را عزاداری هیات های و تکایا مساجد،

  آشپزخانه و مذهبي های هیات و تکایا مساجد، در شده توزیع غذایي مواد و

  نواقص کنترل محوریت با نمودند مي اقدام خصوص این در که هایي

  محیط بهداشت بازرسان کار دستور در که است مواردی جمله از بحراني

   .داشت قرار



 سیاست های اجرایي برنامه 

 
  مشارکت جلب و هماهنگي•

 رساني اطالع و آموزش•

 محیطي بهداشت بازرسي و کنترل•

 دهي گزارش•

 



 :هماهنگي و جلب مشارکت مردمي 
 
  فرمانداری و استانداری با هماهنگي•

  استان مساجد امور و امورخیریه و اوقاف کل ادارات با هماهنگي•

  فاضالب و آب ، ها شهرداری مرتبط های سازمان و ادارات با هماهنگي•

 ...و

 بیماریها واحد و دارو و غذا معاونت با هماهنگي•

   صنفي های اتحادیه و اصناف اتاق با هماهنگي•

 صدور منظور به ها هیأت و مذهبي و مردمي های تشکل با هماهنگي•

 در همکاری و ایام از قبل اولیه بازرسي و صلواتي ایستگاه پایي بر مجوز

 عزاداری ایام

 



 :آموزش و اطالع رساني 
 
 خادمین و ها هیأت مسئولین چهره به چهره آموزش•

 مساجد و تکایا

 نذورات و  غذا پخت مراکز شاغلین و مسئولین آموزش•

 توزیع و صلواتي های ایستگاه خادمین آموزش•

 نذورات

 ...و پمفلت پوستر، توزیع طریق از رساني اطالع•

 



 :کنترل و بازرسي بهداشت محیطي 
 

 غذایي مواد فروش و عرضه تولید، تهیه، مراکز کلیه از محیطي بهداشت بازرسي و کنترل•

 غذایي مواد بهداشت و فردی بهداشت اولویت با

 های محل و ایام این در فعال تکایا و مساجد کلیه محیطي بهداشت بازرسي و کنترل•

 بهداشت و بهداشتي های سرویس و محل محیطي و عمومي بهداشت اولویت با ها هیأت

 نذورات و غذا توزیع

 ایام این در فعال مراکز و ها محل آبرساني های سیستم بازرسي و کنترل•

 ایام این در فعال مراکز و ها محل پساب و پسماند مدیریت بازرسي و کنترل•

 با نذورات توزیع های محل و صلواتي های ایستگاه محیطي بهداشت بازرسي و کنترل•

 موادغذایي و  فردی بهداشت اولویت

 ایام این در نذورات و غذا مناسب توزیع و پخت امر بر مستمر نظارت•

 



 :گزارش دهي 
 

 به ها فعالیت و اقدامات رساني اطالع و دهي گزارش•

  بهداشتي محترم معاونت

 روابط طریق از ها فعالیت و اقدامات رساني اطالع•

 عمومي

 



 برنامه ریزی وچینش تیم ها
 کشیک ستاد (5)اکیپ (4)اکیپ  (3)اکیپ  (2)اکیپ  (1)اکیپ  تاریخ و ایام هفته

 چهارشنبه

26/8/95 

 میراحمدی-شورجه
 ملقن –ریاضی 

 شیفت شب
 باباخانی   کامرانی –صمدی  ذوالفقاری -اسدزاده 

 قلیزاده
   اطراف حرم منطقه مرکز فردوسی 3منطقه  8و  4منطقه 

 رضایی   افسر دست افکن جمشیدوند گماری راننده

 27/8/95پنجشنبه 
 ذوالفقاری –اسدزاده  میراحمدی -شورجه 

 نظری -آقامحمدی

 شیفت شب
 باباخانی   کامرانی   -صمد ی 

 قلیزاده
   اطراف حرم اطراف حرم بلوار خلیج فارس-جمکرن 8و  4منطقه 

 رضایی   افسر مرتضایی عبادگنجه گماری راننده

 جمعه

28/8/95 

 تعطیل

  

 کامرانی-صمدی

  

 دبیری-میر احمدی

 شیفت شب
 باباخانی      

 فراهانی
       8و  4منطقه  اطراف حرم

       عبدالحسینی گماری راننده
 محمدی

09107556771 

 شنبه

 29/8/95 

  

 محمدجانی -بیگدلو عباسی-موسوی  اسماعیلی -هاشمی
 کامرانی –صمدی 

 شیفت شب
  

 باباخانی

 اکبری
میدان   -میدان سعیدی
 مطهری

 سه راه خورشید

   اطراف حرم 6و  2منطقه  3و  1منطقه 

   عبادگنجه مرتضایی اسماعیلی رخشان راننده
 عبدالحسینی

09197474219 

 یکشنبه

30/8/95 

 تعطیل

 (اربعین)

 صمدی-شورچه 
 اسدزاده–ذوالفقاری 

 شیفت شب
 باباخانی اسماعیلی -قلیزاده ریاضی-زارع نیا  موسوی -آقامحمدی

 اکبری
 3و  1منطقه  6و  2منطقه  اطراف حرم 5جمکران و منطقه  اطراف حرم

 راننده
 عبدالحسینی

09197474219 

 عبادگنجه

09195191168 

 نبی رضایی

09015270464 

 خوشرو

09196634231 

 قلی پور

09192529983 

 گماری

09192526788 

 دوشنبه

1/9/95 

 عباسی -موسوی  ریاضی –آقامحمدی 
 محمدجانی -بیگدلو

 شیفت شب
   میراحمدی-دبیری

 باباخانی

 فراهانی
میدان   -میدان سعیدی
 مطهری

 سه راه خورشید

6و  2منطقه  3و  1منطقه  8و  4منطقه      

 راننده
 کریمی

09191526021 
 قلی پور نبی رضایی

 محمدی

09107556771 
 عبدالحسینی  



 صدور مجوز برای ایستگاه های صلواتي

 

 صلواتي های ایستگاه  برای مجوز 34 صدور•

 

 

 

 



 بازرسي از مساجد و تکایا و ایستگاه های صلواتي

بازرسي از عدد  96•

اماکن عمومي،  

سرویس های  

بهداشتي، ایستگاه 

 ..های صلواتي و 



 

 بازرسي از مساجد و تکایا و ایستگاه های صلواتي



 کنترل مخازن آب

 59   آب برداری نمونه•

 325   کلرسنجي•

 



 کنترل مخازن آب



 کشیک آزمایشگاه آب و فاضالب



 نظارت بر توزیع غذا مربوط به مراسم



 آموزش متصدیان و متولیان هیئت های مذهبي

 



 کنترل مواد غذایي

توقیف و معدوم •
  315سازی مقدار 

کیلوگرم مواد  
غذایي فاسد و 

 غیر بهداشتي
تعداد  توقیف•

ظروف  عدد 2700
که  پلي استایرن 

برای توزیع مواد 
 65غذایي باالی 

درجه سانتیگراد  
 شدنداستفاده مي 



 پیگیری شکایات مردمي

مورد شکایات بهداشتي ثبت شده در  13رسید گي به •

 و گزارشات مردمي 190سامانه 



 برای خودروها« فوریت های سالمت محیط» تهیه استیکر 



 1395عملکرد بازرسین بهداشت محیط در اربعین حسیني سال 
 (95/9/1لغایت  95/8/26)

 حجم فعالیت عنوان فعالیت ردیف 

 368 تعداد موارد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي 1

2 
تعداد موارد بازرسي از اماکن عمومي، سرویس های بهداشتي، ایستگاه های  

...صلواتي و   
96 

 20 تعداد موارد نمونه برداری از مواد غذایي از اماکن موضوع این دستورالعمل 3

 - تعداد مواردی که نتیجه نمونه برداری از مواد غذایي نامطلوب بوده است 4

از آب اماکن موضوع این دستورالعمل برداریتعداد موارد نمونه  5  59 

 325 تعداد کلرسنجي انجام شده 6

 - تعداد موارد مسمومیت مواد غذایي در مراسم 7

 315 مقدار مواد غذایي مشکوك معدوم شده به کیلوگرم 8

  
 65تعداد ظروف پلي استایرن توقیف شده که برای توزیع مواد غذایي باالی  

 درجه سانتیگراد استفاده مي شدند
عدد 2700  

9 
 تعداد کل بازدید های انجام شده از کلیه مراکز و اماکن

  
464 

 42 تعداد صدور مجوز برای ایستگاه های صلواتي 10

 13 تعداد موارد رسیدگي به شکایات بهداشتي 12

 125 اطالعیه آموزشي توزیع شده 14



 التماس دعا


