
با حضور  صبح9رأس ساعت 7/08/90مورخ شهرستان كميته جامعه ايمن جلسه  03/08/90پ مورخ /1/29-1767پيرو دعوتنامه شماره 
  . محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد رئيس

وتبريك روز اول ماه ذيحجه محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم  رئيس مجيد آقاي دكتر اعرابي... پس از تالوت آياتي چند از كالم ا ابتدا
  .دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند به حضار

    بررسي مصوبات جلسه قبل -1
  وارتباط آن  باارگان هاي ذيربطهمراه با كارشناسي گزارش وضعيت نقاط حادثه خيز شهرستان -2

 ماهه دراثر سوانح وحوادث1-59بررسي وضعيت مرگ ومير كودكان  -3

    بررسي مصوبات جلسه قبل  -الف
آقاي دكتر پنجه شاهي كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير بيان فرمودند كه شرح وظايف اعضاءكميته وآمار ملي وبومي : 1مصوبه شماره 

  .از سوي دبيرخانه به كليه اعضا ارسال شده است 29/7/6240/حوادث طي نامه شماره پ
اين مصوبه در دستور كار همين جلسه قرار داشت كه جانشين مديريت راهور شهرستان گزارش نقاط حادثه خيز : 2مصوبه شماره 

  .شهرستان را ارائه خواهد نمود 
اند ضمن اعالم كتبي  ادارات به  كردهآقاي دكتر پنجه شاهي بيان نمودند با توجه به مكاتباتي كه  اعضا به دبيرخانه ارسال  :3مصوبه شماره 

به به  29/7/8688/شماره پ نموده اند ضمنا دانشگاه علوم پزشكي طي نامهاعالم كاركنان خود اين موضوع را و ششمجموعه هاي تحت پو
ايمني در از كاله  موتورسيكلت سواران استفادهوسختگيري نيروهاي انتظامي  براي  اجراي قانون خواستار  معاون محترم استاندار

  .ه است گرديدشهر
درصد از اعضا نقاط حادثه 70آقاي دكتر پنجه شاهي بيان نمودند كه پس از مكاتبه از سوي دبيرخانه با اعضاي كميته حدود  :4مصوبه شماره

  .خيز سطح شهرستان را ارسال نموده اند كه مقرر شد دبيرخانه گزارشات وتجزيه وتحليل آن را در جلسه بعد انجام دهد 
وبا توجه به با توجه به گزارشات رسيده به دبيرخانه اولويت هاي پيشگيري از حوادث از سوي ادارات اعالم گرديده است  :5 مصوبه شماره

: رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان گفتاينكه يكي از اولويت هاي پيشنهادي آموزش موتورسواران بود 
ن، فرهنگ سازي و اجراي جريمه هاي مالي و قضايي سنگين مي تواند تاثير بااليي در كاهش تصادفات و خسارات آموزش به موتور سوارا

آقاي دكتر پنجه شاهي اعالم كردند كه آموزش موتورسواران براي سه گروه از موتور سواران در ادامه .ناشي از آن براي جامعه داشته باشد
در مركز بهداشتي )متقاضيان اخذ گواهينامه ،راكبيني كه موتورسيكلت آنها به دليل تخلف توقيف گرديده ومتقاضيان تعويض پالك (

حوادث وفوريتها ومديريت راهور برگزار مي شود وايشان اعالم كردند  با همكاري مركز مديريتتوسط معاونت بهداشتي و درماني اكرميان 
  .نفر در اين مركز آموزش ديده اند 4410تعداد90ماهه اول سال6در 

  اين مصوبه با ارسال دعوتنامه وحضور رئيس محترم سازمان آتش نشاني  درجلسه اجرا شد :6مصوبه شماره
  ارگان هاي ذيربط همراه با كارشناسي وارتباط آن  باگزارش وضعيت نقاط حادثه خيز شهرستان -ب

نقطه حادثه خيز  20داراي  سروان محمودي كارشناس راهور گزارشي از نقاط حادثه خيز شهر كاشان را ارائه نمودند واظهار داشتند كاشان
،ميدان مدخل شهر )اصالح هندسي وتعريض(بهمن ،جاده قديم حسن اباد 22،خ)بايد تعريض شود (كه شامل خيابان اميركبير  مي باشد

ناجي آباد 2به بلوار ساحلي ،بلوار بوستان فاز  ييت اهللا سعيدآ ،بلوار قطب راوندي ،بلوار مالصدرا ،تقاطع)اصالح هندسي ،چراغ فرماندهي (
  )نياز به راست گرد (وخيابان بلوار قطب به صنعت ) نصب سرعت گير(المومنينخرداد،خ امير15،ميدان 

  كم رنگ مي باشند  آن خط كشي ايشان همچنين به اين نكته اشاره كرد كه اكثر خيابان هاي سطح شهر خط كشي وسط ندارد يا اينكه

  ماهه دراثر سوانح وحوادث1-59بررسي وضعيت مرگ ومير كودكان   -ج
هر ساله ميليونها كودك دردنيا در اثر عنوان نمودند  بهداشت خانواده معاونت بهداشتي در ادامه سركار خانم دكتر نخي كارشناس مسئول 

اين كودكان  قربانيان بيگناه شرايطي هستند كه خود هيچ نقشي در بوجود آوردن آن . مي دهند  عواملي قابل پيشگيري جان خود را از دست
  بر اثر سانحه  كودك طور متوسط هر دو روز يك  به خطاي بزرگساالن استگ و معلوليت در اين گروه در اغلب مواقع حاصل ندارند ومر

  .شود مي  كشته



علت اصلي حوادث غير عمد در كشورهاي در حال  4  ايشان است  و نوجوانان  خردسال  و مير كودكان مرگ  علت  شايعترين  و حوادث  سوانح 
مورد 38ايشان اعالم نمودند كه در سال گذشته تعداد  .اعالم كردند  تصادفات جاده اي،سقوط،غرق شدگي و مسموميت به ترتيب را توسعه

  .بوده است  و حوادث  سوانحمورد آن از 7در دانشگاه وجود داشته كه ماهه1-59 مرگ كودك 
  .ساير ادارات مرتبط راخواستار شدندآموزش به خانواده ها با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و   ي در خصوصدر ادامه ايشان پيشنهادات

پس از جمع بندي موضوعات مطروحه ، مصوبات جلسه را به  دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكير پايان جلسه جناب آقاي د
 .شرح ذيل بيان نمودند

    .خواهد بود  اول اسفند ماهزمان برگزاري جلسه بعدي جامعه ايمن نيمه  7/08/90مورخ  شهرستانصوبات كميته جامعه ايمن م

  5420029و5420027-نمابر 208داخلي 5420002-5 مستقيم 03615420010)ت بهداشتينمعاو(تلفن دبيرخانه كميته جامعه ايمن شماره 

  

  

  

  

 زمان اجرا مسئول اجراعنوان مصوبه
جلسه مصوبات 3تحليلي از گزارشات ارسال شده در خصوص بند  دبيرخانه كميته مقرر گرديد

 قبل را ارائه دهد 
 جلسه آتي كميته  معاونت بهداشتي 

مصوبات جلسه 4تحليلي از گزارشات ارسال شده در خصوص بند  مقرر گرديد دبيرخانه كميته
 قبل را ارائه دهد

 پايان بهمن ماه  معاونت بهداشتي 

اولويت هاي پيشگيري از سوانح وحوادث با تشكيل كميته كارشناسي متشكل از مقرر گرديد 
فرمانداري،دانشگاه علوم پزشكي  ،مديريت راهور ،راه وترابري ،شهرداري 

،بهزيستي،كارواموراجتماعي ،آتش نشاني،اداره استاندارد ومسكن وشهرسازي بررسي ونتيجه 
 آن در جلسه آتي ارائه گردد 

 بهمن ماه پايان ادارات مربوطه

اموزش موتورسواران در بخشهاي شهري قمصر ،نياسر ،برزك ومشكات هم مقرر گرديد
 برگزارگردد

  معاونت بهداشتي
مديريت راهور ومركز مديريت
 حوادث وفوريتهاي پزشكي

 آذر ماه سال جاري 

 در طول سال راهورمديريت  اطالع رساني قضايي حوادث  جهت موتورسواران انجام شود   مقرر گرديد

جلسه اي متشكل از مديريت راهور ،دادستاني وشركت هاي بيمه درمقرر گرديد
خصوص مسائل قضايي وموارد بازدارنده حوادث تشكيل وگزارش آن در جلسه آينده 

 ارائه گردد 

  دادگستري
  مديريت راهور 

 سازمان بيمه ايران 

  

 بهمن ماه

پليس راهور در خصوص رفع نواقص  نقاط حادثه خيز را از فرمانداري پيشنهادات مقررگرديد 
  .نمايندآن رادر جلسه بعد گزارش  نتيجهو طريق كميته هاي ذي ربط به ادارات مربوطه نمايد

  فرمانداري

 مديريت راهور

 بهمن ماه

مقررگرديددر خصوص آموزش موارد ايمني براي كودكان كارگروهي متشكل از آموزش وپرورش
تشكيل وگزارش آن را در جلسه آتي )ومديريت راهور ،معاونت بهداشتي ،شهرداري،بهزيستي 

  .گزارش نمايند 

  معاونت بهداشتي 

  وساير ادارات مرتبط

  بهمن ماه

مقرر گرديد سازمان آتش نشاني گزارشي از وضعيت ايمني در شهرستان رادر جلسه بعدي 
  گزارش دهد 

  اسفند ماه  سازمان آتش نشاني 



  07/08/1390شهرستان كاشان مورخ كميته جامعه ايمن ليست حاضرين درجلسه 

  

  غايبين در جلسه 

 مدير محترم آموزش وپرورش - 1

 رئيس محترم مركز تحقيقات تروما - 2

 امضاء –محل كار  نام و نام خانوادگيرديف

  رئيس دانشگاه علوم پزشكي  دكتر محمد حسين اعرابي  1
  معاونت بهداشتي  دكتر حسن الماسي  2
  درمان معاونت  عباس ارجدكتر   3
  مديريت راهور  سجاد محموديستوانيكم   4
  سياسي اجتماعي فرماندارياداره   احمدرضا طحاني  5
  هالل احمر  محمدرضا عبدالكريمي  6
  اداره استاندارد  غالمحسين بخردي  7
  بيمه ايران  علي قطبي  8
  بخشداري قمصر  سيد حسين رضوي پنداس  9
  نياسر يبخشدار  اميرحسين رضازاده  10
  شهرداري كاشان  علي اصغر نجفي تبار  11
  روابط عمومي دانشگاهمدير  عليرضا كاشاني نژاد 12
  اداره بهزيستي مريم توكلي 13
  پزشكي قانوني فريبا احمدي فرد 14
  روابط عمومي دانشگاه زهرا ساكني 15
  بخشداري مركزي  غالمحسين جعفري  16
  اداره راه وترابري  حسام تجويدي  17
  معاونت بهداشتي  دكترمرتضي پنجه شاهي  18
  معاونت بهداشتي  دكتر زهرا نخي  19
  معاونت بهداشتي  حميده غفاريان  20
  مدير ترافيك شهرداري  ابوالفضل ساروقيان   21
  شهردار مشاور  هوشنگ برومند  22
  دفتر خبري صداوسيما  محمد ميرزابيگي  23
  دادگستري  ي تمجتبي زارع  24
  معاونت بهداشتي  مهردادجزائريسيد   25
  برزكي بخشدار  غالمرضا محمدي  26
  مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي عليرضا راحتي 27
   وامور اجتماعياداره كار جواد الهي 28


