
 شهرستان كاشان كميته جامعه ايمن صورتجلسه 

رأس 15/12/90مورخ شهرستان كميته جامعه ايمن جلسه  06/12/90پ مورخ /1/29-2552پيرو دعوتنامه شماره 
 . محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد رئيسبا حضور  صبح10ساعت 

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 حضار

  بررسي مصوبات جلسه قبل -1
  اين شهرگزارش وضعيت نقاط حادثه خيز شهرنياسر همراه با كارشناسي ونحوه اجراي برنامه جامعه ايمن -2

 )ارائه توسط  آقاي منيري بخشدارمحترم نياسر( 
 ارائه گزارش وضعيت ايمني شهرستان كاشان -3

 )ارائه توسط آقاي مهندس چاهيچي رئيس محترم سازمان آتش نشاني (
 ارائه گزارش وضعيت حوادث مربوط به چهارشنبه پايان سال وانتظارات از اعضاءكميته-4

 بهداشتي دانشگاه محترم الماسي معاونارائه توسط آقاي دكتر (
 

  بررسي مصوبات جلسه قبل  -الف
اطالع آقاي دكتر پنجه شاهي كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير بيان فرمودند : 1مصوبه شماره 

رساني ازطريق ارسال نامه به كليه واحد هاي دانشگاه در خصوص استفاده از كاله ايمني وكمربند ايمني  
انجام اجراي قانون سختگيرانه در شهردستور به ارسال نامه به فرماندار جهت انجام شده است وهمچنين 

 گرديده است 
كليه نقاط حادثه خيز كاه از طريق مكاتبه با ادارات ومراكز بهداشتي درماني تحت : 2مصوبه شماره 

در جلسه ارائه گرديد آقاي تجويدي نماينده اداره راه وترابري درخصوص جاده مشهد پوشش دانشگاه 
 اردهال وتقاطع هاي مربوط به آن را محدوديت اعتبار عنوان نمودند 

عضو شوراي اسالمي شهر كاشان بيان فرمودند كه در خصوص بلوار  معاون بهداشتي و آقاي دكتر الماسي
بين بلوار مادر ومعمار شده است وايشان در خصوص خيابان اميركبير قطب راوندي پيش بيني پل روگذر 

طرح در سفر عنوان نمودند كه با توجه به هزينه باالي اين خيابان جهت آزادسازي پيش نويس آن جهت 
 رياست محترم جمهوري ،تهيه شده است 

پيشنهاد نمودند موارد مربوط به نقاط حادثه خيز در جلسه ترم دانشگاه حرئيس مآقاي دكتر اعرابي 
 . شوراي ترافيك كارشناسي شده ونتايج آن در جلسه بعد گزارش گردد 

گرديد اولويت هاي پيشگيري از سوانح وحوادث با آقاي دكتر پنجه شاهي بيان نمودند :3مصوبه شماره 
در معاونت بهداشتي با حضور اعضا تشكيل 20/11/90در تاريخ  كارگروه تعيين اولويتتشكيل جلسه 

 گرديد واولويت هاي شهرستان به شرح ذيل مشخص گرديد وبه اعضا ارسال گرديد 
 مستند سازي حوادث -4حوادث محيط كار و-3حوادث خانگي -2 سوانح وحوادث ترافيكي-1

 
كارگروه كميته جامعه ايمن شهرستان كاشان  جهت آقاي دكتر پنجه شاهي بيان نمودند كه  :4مصوبه شماره  •

در دفتر معاونت 23/9/90بررسي راهكارهاي اجرايي آموزش موتورسواران در بخشهاي شهرستان كاشان مورخ 



كالس آموزشي جهت موتورسواران بخش برزك با همكاري مديريت راهور ،مركز مديريت و. بهداشتي برگزارشد
برگزار شده وطبق گزارشات در  نفر از موتورسواران متقاضي اخذ گواهينامه 46حوادث وفوريت ها براي تعداد 

بخشهاي مشكات ،قمصر ونياسر اطالع رساني جهت ثبت نام موتورسواران انجام شده به محض به حد نصاب 
 .مربيان جهت آموزش اعزام خواهند شد )نفر 35حداقل (رسيدن تعداد شركت كنندگان 

 
سرهنگ كريميان مقرر گرديد اطالع رساني قضايي حوادث  جهت موتورسواران انجام شود   :5 مصوبه شماره

مدير راهور در خصوص آموزش به موتورسواران در زمان اخذ گواهينامه در مركز اكرميان را اشاره نمود وعنوان 
 .ام شود كرد كه در نظر است با استفاده از جناب آقاي خوانساري اين آموزشها  به نحو بهتري انج

جلسه اي متشكل از مديريت راهور ،دادستاني وشركت هاي بيمه در مقرر گرديد :6مصوبه شماره
 خصوص مسائل قضايي وموارد بازدارنده حوادث تشكيل وگزارش آن در جلسه آينده ارائه گردد

واجراي قوانين جديد بيمه ثالث  آقاي قطبي رئيس بيمه ايران درخصوص اجراي اين مصوبه 
مقررگرديد نتايج حاصل از اين  به كميته اعالم گرديد كه90/845366برگزارگرديده طي نامه شماره 

 .جلسات در جلسه بعدي ارائه گردد 

مقررگرديد فرمانداري پيشنهادات پليس راهور در خصوص رفع نواقص  نقاط حادثه خيز را  :  7مصوبه شماره 
 رادر جلسه بعد گزارش نمايندبه ادارات مربوطه اعالم  نمايد ونتيجه آن 

 سرهنگ كريميان اعالم نمودند كه نقاط حادثه خيز شهرستان از طريق نامه به فرمانداري ارسال گرديده است 

 8مصوبه شماره 

اولين جلسه كارگروه ايمني كودكان مصوبه كميته جامعه ايمن شهرستان دكتر پنجه شاهي اعالم نمودند 
با حضور نمايندگان اداره آموزش و پرورش، اداره بهزيستي و شهرداري درمعاونت  18/10/90در تاريخ 

واين جلسه مصوباتي داشت كه درحال اجرا است ودر خصوص يكي از مصوبات كه .بهداشتي برگزار شد
كليه پيش دبستاني ها ،مهدهاي كودك بايستي از نظر ايمني مجوز معاونت بهداشتي را اخذ نمايند مطرح 

خانم بلور نماينده اموزش وپرورش اعالم نمودند از سال تحصيلي جديد اين مصوبه اجرايي  وسركار
 خواهد شد 

 :9مصوبه شماره 

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

اهيچي رئيس سازمان آتش اجراي اين مصوبه در دستور كار همين جلسه مي باشد كه توسط مهندس چ
 .نشاني ارائه گرديد 

مهندس چاهيچي رئيس محترم سازمان آتش نشاني آمار واطالعات مربوط به حوادث اين حوزه رااعالم  
مورد حادثه حريق در كاشان بوديم كه آمار قابل توجهي است وايشان بحث حوادث 1042نمودند و شاهد

مربوط به گزش جانوران زهري ،نشت گاز وبرق گرفتگي ،آتش سوزي خودروهاي گاز سوز خصوصا 
LPG  كه بطور گسترده رواج پيدا كرده است را عنوان نمودند 



ايشان عنوان نمودند در هنگام تاسيس واحدهاي صنعتي هيچ گونه استعالمي در خصوص ايمني واحد 
هاي صنعتي از سازمان صورت نمي گيرد همچنين در خصوص ايمني ادارات ،واحد هاي اموزشي ودرماني 

  ايشان همچنين تردد ويژه حملومهدهاي كودك ومدارس غيرانتفاعي هم متاسفانه انجام نشده است 
تانكر هاي سوخت  در آزادراه كاشان را نا ايمن خواند وخواستار رسيدگي به اين موضوع از طريق ارگان 

 هاي ذيربط گرديد 
آقاي منيري بخشدار بخش نياسر گزارشي از نحوه اجراي برنامه جامعه ايمن را ارائه نمودند وعنوان 

راين برنامه ثبت حوادث انجام وآمار حوادث در نياسر شروع شده ود1378كردند اين برنامه از اواخر سال 
اين بخش را عنوان نمودند در ادامه در خصوص نقاط حادثه خيز اين شهر كه نياز به اعتبارات ويژه اي 

 داشت صحبت نمودند 
همچنين اعالم نمودند كه در اين سالها كارهاي خوبي در بخش درراستاي برنامه جامعه ايمن در بخش 

 .ست نياسر انجام شده ا
به ادارات زيربط حوادث به ) ريس كميته (صدور ابالغ كتبي از بخشداري ودرپايان انتظارات ازكميته را 

 عنوان مشخص شدن اعضاء ثابت كميته جهت حضور در جلسات 

 مستقل شدن كميته جامعه ايمن از كميته سالمت و امنيت مواد غذايي و برگزاري فصلي جلسات  
) رئيس كميته جامعه ايمن شهرستان(به فرماندارمحترم شهرستان  بخش كميتهارسال عملكرد ساليانه  

 )دبير كميته شهرستان(ورئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي 
 عنوان نمودند برطرف كردن نقاط حادثه خيز بويژه در مسير مشهد اردهال  

رشنبه پاياني سال آقاي دكتر الماسي معاون محترم بهداشتي دانشگاه در خصوص حوادث مربوط به چها
وراهكارهاي پيشگيري را را ارائه نمودند 89آمار واطالعات مربوط به حوادث كشور وكاشان در سال 

عنوان نمودند وخواستار اين شدند كه ارگان هاي مربوطه با همكاري وبرنامه ريزي از آسيب هاي مربوط 
 به اين روز بكاهند

  والدين دانش آموزان و دانش آموزان ،آموزش جوانان ونوجوانان •
 محل هاي غير مجازدرجلوگيري از فروش مواد محترقه توسط افراد دوره گرد و •
 امداد به مصدومين احتمالي  •
 .از راهكارهاي پيشگيري از اين حوادث مي باشند ثبت حوادث مربوطه به چهارشنبه پاياني سال •

 ودر ادامه ايشان انتظارات از اعضائ كميته در خصوص پيشگيري را چنين عنوان نمودند 
 همكاري آموزش وپرورش در آموزش دانش آموزان 

 همكاري سازمان آتش نشاني درآموزش واطالع رساني 
همكاري مركز مديريت حوادث وفوريتها ي پزشكي در امر آموزش وامداد مصدومين وارسال  

 معاونت بهداشتي  آمار مصدومين به
  همكار شهرداري در آموزش واطالع رساني 
 همكاري هالل احمردرآموزش واطالع رساني  



 
 

 

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

 15/12/90مورخ  شهرستانمصوبات كميته جامعه ايمن 

  .خواهد بود  اول خردادماه زمان برگزاري جلسه بعدي جامعه ايمن نيمه 



 )ت بهداشتينمعاو(شماره تلفن دبيرخانه كميته جامعه ايمن 

  مستقيم 03615420010

 208داخلي 5-5420002

 5420029و5420027-نمابر

 

 

 زمان اجرا مسئول اجراعنوان مصوبهرديف
پيشنهادات مربوط به نقاط حادثه خيز كه در اين جلسه  مقرر گرديد 1

وكميته ترافيك  مطرح گرديد از طريق فرمانداري به ادارات مربوطه 
ارسال ودر جلسه بعد گزارشي از روند عملياتي شدن آن ارائه گردد 

 91پايان فروردين  فرمانداري 

اطالع رساني قضايي حوادث  جهت موتورسواران  مجددا  مقرر گرديد 2
مصوبه شماره (پيگيري وگزارش انجام آن در جلسه بعد ارائه شود  

 )جلسه قبل5

 مديريت راهور

 دادگستري

 91پايان فروردين 

مديريتدر خصوص اقدامات انجام شده توسط مقرر گرديد 3
مسائل قضايي و  زمينهراهور ،دادستاني وشركت هاي بيمه در 

مصوبه شماره (بازدارنده حوادث در جلسه آينده ارائه گردد 
 )جلسه قبل3

 دادگستري
 مديريت راهور 
سازمان بيمه ايران

 

 91پايان فروردين 

واحدهاي قبل از صدور مجوزدر خصوص استعالم ايمنيمقرر گرديد 4
با حضور سازمان آتش نشاني وادارات مرتبط در فرمانداري  ،صنعتي

 بحث ونتيجه آن در جلسه بعد گزارش شود 

 فرمانداري
سازمان اتش نشاني

 91پايان فروردين 

غير انتفاعي وپيشدولتي ،مهدكودك هاي مقرر گرديد سنجش ايمني  5
 بررسي وگزارش آن درجلسه بعد ارائه گردد دبسناني 

 نشانيسازمان اتش 

 

91نيمه اول ارديبهشت 

اعضاء نظرات وپيشنهادات پيرامون موضوعات قابل  مقرر گرديد 6
 ارسال نمايند  دبيرخانه  آتي را بهسال طرح در  

 معاونت بهداشتي
كليه اعضاي كميته

 

 91پايان فروردين 

جلسه اي با حضور فرماندار واعضائ كميتهمقرر گرديد 7
ومسئولين ترافيك در فرمانداري تشكيل وگزارش عملكرد 

 كميته وانتظارات مطرح گردد 

 آقاي قپاني پور 

 

نيمه اول ارديبهشت 
1391 

صدور ابالغ اعضاي كميته جامعه ايمن در مقررگرديددر خصوص  8
 بخشهاي مجري برنامه از طريق فرمانداري پيگيري صورت گيرد 

 .نمايند 

 1391پايان فروردين  آقاي قپاني پور

مقررگرديد در خصوص تردد خودروهاي حمل سوخت در آزادراه  9
 . كاشان از طريق اقاي شيشه فروش پيگيري الزم صورت گيرد

 فرمانداري 

 پليس راه

 نيمه اول ارديبهشت 



 

 15/12/1390شهرستان كاشان مورخ كميته جامعه ايمن ليست حاضرين درجلسه 

 

 غايبين در جلسه 

 رئيس محترم مركز تحقيقات تروما -1

 امضاء –محل كار  نام و نام خانوادگي رديف

 رئيس دانشگاه علوم پزشكي دكتر محمد حسين اعرابي 1
 معاونت بهداشتي دكتر حسن الماسي 2
 مديريت راهور سرهنگ غالمرضا كريميان 3
 پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي شهرستان كاشان  محمد حسين زاهد2سرهنگ  4
 كاشان  فرمانداري عباسعلي قپاني پور  5
 مركز بهداشت شهرستان كاشان  دكتر مسعود دهقاني  6
 اداره استاندارد غالمحسين بخردي 7
 بيمه ايران علي قطبي 8
 بخشداري قمصر سيد حسين رضوي پنداس 9
 نياسر يبخشدار حامد منيري 10
 شهرداري كاشان عباس رحمت پناه 11
 معاونت درمان دكتر ناصر تحقيقي 12
 اداره بهزيستي انسيه فالح 13
 پزشكي قانوني فريبا احمدي فرد 14
 آموزش وپرورش محبوبه بلور كاشاني  15
 بخشداري مركزي جعفريغالمحسين  16
 اداره راه وترابري حسام تجويدي 17
 معاونت بهداشتي دكترمرتضي پنجه شاهي 18
 مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي دكتر ابوالفضل شجاعي  19
 معاونت بهداشتي حميده غفاريان 20
 پژوهشي معاونت  علي نقي عبدي 21
 برزكي بخشدار غالمرضا محمدي 22
 هالل احمر محمدرضا عبدالكريمي 23
 معاونت بهداشتي مجيد موجودي 24
  وامور اجتماعياداره كار محسن حميدي 25
 روابط عمومي دانشگاه خانم طاهري 26
 مسكن وشهرسازي حميدرضا ضيغم 27
 معاونت بهداشتي سيد مهردادجزائري 28
   


