
با  صبح9رأس ساعت 09/05/90مورخ شهرستان كميته جامعه ايمن جلسه  اولين 04/05/90پ مورخ /1/29- 951پيرو دعوتنامه شماره 
... پس از تالوت آياتي چند از كالم ا . محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد رئيسحضور 
ايران و كاشان را بيان  ،اهميت سوانح وحوادث در جهان  محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به حضار رئيس آقاي دكتر اعرابيمجيد 

ميليون نفر در دنيا از حوادث ترافيكي فوت مي 1.2ساليانه حدود مرگ در دنيا را شامل مي شود و % 3/9نموده و عنوان نمودند كه حوادث 
در صورت عدم انجام اقدام مناسب افزايش كه ند ايشان تصوير آينده وروند كلي حوادث درجهان را روبه افزايش عنوان نمودو  كنند

در صد هزار  براي  38مرگ  حدود  ايران با داشتن ميزانو را خواهيم داشت 2020درصدي مرگ ناشي از آسيب هاي ترافيكي تا سال 67
  .مصدوميت هاي ترافيكي وضعيتي منحصر به فرد در جهان دارد

از جمله برگزاري جلسات  1389در ادامه آقاي دكتر الماسي سرپرست محترم معاونت بهداشتي  اقدامات انجام شده در برنامه جامعه ايمن در سال 
، تشكيل جلسات كميته ايمن در  وشهرهاي مجري برنامه ثبت حوادث در بيمارستانها نرم افزار پوستر و پمفلت ، نصب  توزيعآموزشي ، 

 همچنين كردندرا ارائه  آمار حوادث شهرستان در سال گذشته شهرهاي مشكات ، برزك ، قمصر و نياسر ، برگزاري همايش جامعه ايمن و
  ودر ادامه اقدامات انجام شده ارستان هاي شهرستان ثبت شده استمورد حادثه در بيم12100ايشان عنوان نمودند  در اين سال حدود 

  .را همراه با مستندات ارائه نمودند با همكاري پليس راهور ومركز مديريت حوادث   جهت كاهش تصادفات ترافيكي در موتورسواران

  ارائه شاخص هاي جامعه ايمن وشرح وظايف اعضاء

شهر در ايران به شبكه جهاني جامعه ايمن پيوسته اند 6شهر در دنيا و155جامعه ايمن واينكه درخصوص  مفهوم آقاي دكتر پنجه شاهي 
وهدف از تشكيل كميته جامعه ايمن را كاهش بروز حوادث ،پيشگيري از آسيب ها وكاهش مرگ ومير اعالم نمودند ودر ادامه شاخص هاي 

و دانشگاه علوم پزشكي به عنوان كميته جامعه ايمن  رياست به عنوان يفرمانداركه وشرح وظايف اعضاي كميته رابيان نمودند برنامه 
سال گذشته را ارائه 5آقاي دكتر فاضل رئيس مركز تحقيقات تروما دانشگاه آمار تروماهاي بيماران بستري در  .دبير اين كميته مي باشند 

،خيابان اميركبير ،خ نطنز را جاده راوند ،بلوار قطب راوندي  نفر اعالم نمودند ايشان پرحادثه ترين نقاط شهر40223نمودند وتعداد آنرا
  .مي باشند....وناجي آباد و

  

 زمان اجرا مسئول اجراعنوان مصوبه
به اداراترا اطالعات وآمار ارائه شده در جلسه ونيز شرح وظايف اعضادبيرخانه كميته  مقرر گرديد

 كند مربوطه ارسال
 ماه مردادپايان  معاونت بهداشتي

مقرر گرديد پليس راهور نقاط حادثه خيز شهرستان را در جلسه آينده همراه با كارشناسي
 ارگان هاي ذيربط  را ارائه نمايد  با وارتباط آن

 پايان شهريور ماه پليس راهور

آموزش كاركناندر خصوص جامعه ايمن ومقرر گرديد ادارات اطالع رساني وفرهنگ سازي
داشتن گواهينامه موتور سيكلت را انجام وگزارشاستفاده از كمربند ايمني ،كاله ايمني و زمينهدر

 آن را به دبير خانه ارسال نمايند 

 پايان شهريور ماه كليه ادارات

راشناسايي وبه دبيرخانهمقرر گرديد اعضاءكميته جامعه ايمن نقاط حادثه خيز در سطح شهرستان
 ارسال نمايند

 پايان شهريور ماه كليه ادارات

اولويت هاي اجرايي پيشگيري ازحوادث ونيز مشكالت وموانع موجود توسط اعضا بهمقرر گرديد
 دبيرخانه ارسال گردد

 ماه شهريورپايان  كليه ادارات

در شهرهاي مشكاتمقرر گرديدبخشداران محترم ضمن ادامه مستمر برنامه جامعه ايمن
ماهه در جلسات جامعه ايمن شهرستان6،قمصر ،نياسر وبرزك گزارش اقدامات به صورت

 .ارائه نمايند  وهماهنگي بادبيرخانه

  بخشداران

مركزي ،قمصر،نياسر 
 وبرزك
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پيگيري دبيرخانه سازمان آتش نشاني به دليل اهميت موضوع در جلسات بعدي دعوتمقررگرديد با
  گردد

  معاونت بهداشتي



  

 


