
 

1 
 

 هر كه از خودراضي باشد، خشم بر وي بسيار گردد.                 

 
 
 
 

 
  

        رياسـت  بـه   13/9/1391مـورخ   شـنبه دوروز  12:30راس سـاعت  جلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غـذايي اسـتان،    دومين

فرماندار محترم قم، پـس   زارعي كوشا ب آقاي حجت االسالم و المسلمين انصاري معاون محترم سياسي امنيتي استاندار و با حضور جنا

  استانداري برگزار گرديد. اهللا مجيد در محل تاالر امام رضا(ع)از تالوت آياتي چند از كالم
  

o :معرفي طرح جامعه ايمن و بررسي وضعيت تصادفات موتوري و خسارات ناشي از آن درسطح استان  دستور اول:دستور اول:دستور اول:دستور اول. 
  

ضمن عرض خير مقدم حضور معـاون محتـرم     انشگاه علوم پزشكي و دبيركارگروه سالمت استانآقاي دكتر حجازي رياست ددر ابتدا 

كه عليرغم سفر زائرين و حضور جمعيت  نمودند اظهارتوضيحاتي در سياسي امنيتي استاندار، فرماندار محترم و مدعوين گرامي جلسه، 

ـ شاخص هاي حول و قوه الهي به  در استان مقدس قم، زيادي ازاتباع نگين اسالمت استان به لحاظ بهداشتي و درماني بسيار باالتر از مي

   .شاخص هاي كشوري مي باشد

حـوادث در  كه  توضيح دادند  ، در خصوص دستور جلسه اول،مركز بهداشت استان محمودي مدير گروه بيماريهاي واگيرآقاي دكتر 

را به خود اختصاص داده است. ايشان طرح جامعه  در ايران رتبه دومنه متاسفاو را در ميان داليل بروز مرگ و مير دارد  دنيا رتبه نهم

مي رسد را از جمله راهبردهاي قانوني تصويب شده جهت حل ايـن معضـل در كشـور     1376به سال  آن در كشور ايمن را كه سابقه

هدف اصلي جامعه ايمن ي باشد. ايشان دراستان قم نيز در حال پيگيري م و شده استاستان كشور اجرا  6برشمردند كه كه تاكنون در 

جامعه ايمـن بـراي حـوادث و     را محورهاي اصلي آن دانستند كه بهبود شرايط ايمني محيط را پيشگيري و كنترل سوانح و حوادث و

  ترافيك، مدارس، حرفه و شغل، منازل و ... برشمردند. 

از طرح ايـن موضـوع مهـم، تاكيـد     ضمن تشكر  يتي استانداردر ادامه حجت االسالم و المسلمين انصاري معاون محترم سياسي امن

، كليه نهاد ها و كميتـه هـايي كـه در سـطح     در خصوص جامعه ايمن و محورهاي ذيل آن نمودند به منظور جلوگيري از موازي كاري

اجرايي كارگروه تخصصي  و كارگروه سالمت شهرستان مي تواند بعنوان بازوي استان فعاليت هاي مشابهي را انجام ميدهند احصا گردد

  سالمت استان تشكيل گردد و كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان  اقدام به سياستگذاري نمايد.

اظهار نمودند بحث هزينه هاي سنگين درمان مصدومين و حادثه ديدگان  بهزيستي استان محترمدكتر حاجي مظفري مدير كل آقاي 

آمار رو به رشد معلوليت هاي و نقص عضو ناشي از حوادث و سوانح بحث مهمتري است كه لزوم از يك طرف وجود دارد و از طرفي 

 NGOدوچندان مي كند. ايشان استفاده از سازمانهاي مردم نهاد را بسيار مهم برشمردند و تربيت مربي از طريق توجه به جامعه ايمن را 

  د.ها را جهت خدمت در قالب برنامه را بسيار اثربخش دانستن
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هزار خانوار وابسته به كاركنان دستگاههاي اجرايـي   30با اشاره به وجود حدود  استان دكتر الهي رييس سازمان انتقال خونآقاي 

  استان، در گام اول آموزش همين جامعه هدف را گامي مهم در راستاي فرهنگ سازي عمومي استان برشمردند.

، اعالم آمادگي نمودند هاي آموزشيدر تاييد راهكار كي و دبيركارگروه سالمت استانآقاي دكتر حجازي رياست دانشگاه علوم پزش

    د.دانشگاه علوم پزشكي نسبت به برگزاري كالس هاي آموزش ضمن خدمت با موضوع جامعه ايمن اقدام نماي

در  سـيكلت موتورناشي تصادفات وضعيت در ادامه  اسـتان  رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي  باقريآقاي دكتر 

طبق اين گزارش كه حاوي تصاوير واقعي بسـيار دلخراشـي از    .را ارائه نمودند و تلفات جاني ناشي از آن 1390طي سال  سطح استان

نفـر   86در حوزه شهري و جـاده اي   1390تصادفات راكبين موتورسيكلت بود، ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات موتوري طي سال 

بطـور   1390نسبت به مدت مشابه سـال   1391ماهه نخست سال  6در  115د و در مقايسه اي تعداد ماموريت هاي اورژانس اعالم گردي

       درصد ظرفيت تخت هاي مراقبت  ويژه اسـتان توسـط مصـدومين سـوانح موتـوري اشـغال       50نگران كننده اي دو برابر شده است و 

    ن تحميل مي كنـد. ايشـان آمـوزش و فرهنـگ سـازي عمـومي، اعمـال قـانون و توسـعه         مي گردد كه هزينه بسيار سنگيني را بر استا

  زيرساخت هاي خدمات اورژانس و بيمارستاني را بترتيب از راهبردهاي اساسي مديريت اين معضل برشمردند.

مت اسـتان، تاكيـد   سالتخصصي استقبال از طرح اين معضل در كارگروه  ضمنآقاي دكتر قدير رييس سازمان نظام پزشكي استان 

تامين نيـاز همشـهريان، فرهنـگ سـازي وتوسـعه       وسيلهبعنوان يك  سيكلتدر كنار اعمال محدوديت ها براي استفاده از موتور نمودند

  تسهيالت جهت اقبال عمومي به استفاده از دوچرخه بعنوان جايگزين مي تواند يك راهبرد مهم و اثربخش باشد.

  اعمال قانون در خصـوص راكبـين موتـور سـيكلت بـه       تاكيد نمودند حترم پليس راهور استان،جناب سرهنگ  تركاشوند رييس م

نگهداري موتورسيكلت هاي توقيف شده روبرو هستيم. در راستاي فرهنگ سـازي   دازه اي بوده كه در استان با كمبود پاركينگ جهتنا

برگزار گرديد و جوايزي به منتخبين تقديم گرديـد. ايشـان الـزام     همايش قدرداني از موتورسواران قانونمند از سوي پليس راهور استان

از توليدكنندگان موتورسيكلت به ارائه تجهيزات ايمني همراه موتورسيكلت، ايجاد پيست موتورسواري، استفاده از پليس دانش آمـوز را  

در نظر گرفته شـده جهـت   ان را از برنامه هاي همچنين ايجاد استوديو خبر پليس توسط پليس راهور در است .برشمردند راهبردهاي موثر

     ارتقاء فرهنگ عمومي باشد. ارائه گزارشات موثر به مردم شريف استان برشمردند كه مي تواند گام مهمي در راستاي

ار گيرد، هر ، اظهار نمودند بايستي نياز خانواده ها به استفاده از موتورسيكلت مدنظر قرقمجناب آقاي زارعي كوشا فرماندار محترم 

احـداث  در اين راستا ايجاد مسير ويژه دوچرخه سواران توسط شـهرداري الزم اسـت،    اقدام اصالحي مي تواند اثرات خود را بگذارد.

پيست موتورسواري از سوي فرمانداري پيگيري شده و مقدمات اجرايي آن فراهم شده است. ايشان تسهيل در حمل و نقل عمومي هـم  

  عامل مهمي در كاهش استفاده از موتورسيكلت مي باشد. 
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موضوع مهم جامعه ايمن  در خصوص معاون محترم سياسي امنيتي استاندار ،حجت االسالم و المسلمين انصاريبا توجه به تاكيدات 

  ذيل مصوب گرديد:موارد و تصادفات موتوري 

  مصوبات:

تصادفات موتوري به همراه نكات ايمني در هيات  مستندآموزش عمومي و توزيع فيلم هاي ، خانواده ها يتيترب ليپتانس استفاده از   -1

 لذا بايستي مدنظر قرار گيرد. بسيار موثر خواهد بود ها، مساجد و مكان هاي عمومي
 

 و مداوم نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد. روشن ريزي آموزش و پرورش استان مي تواند از طريق يك برنامه -2
 

، سازمان صنعت معدن تجـارت،  115، دانشگاه علوم پزشكي، اورژانس سيكلتموتور استفاده از  جه به محور بودن استان قم دربا تو -3

در خصوص مـواردي مثـل ارتقـا    و موتور سيكلت در استان مذاكره كنند  توليدكنندگاناداره كل استاندارد و سازمانهاي مرتبط با 

 توافق و اقدام گردد. ات و كاله ايمني همراه موتورسيكلتكيفيت و ايمني محصوالت و عرضه تجهيز
 

آمارتلفات و گزارشات مصور ومستند مربوط به تصادفات موتـوري را   تلفات ناشي از تصادفات موتوري، رييگجلو با توجه به اهميت -4

 معضل بوجود يابد.بايستي در كارگروههاي مختلف كه متصدي امور مي باشند ارائه شود تا يك بسيج همگاني در حل اين 
 

با محوريت دانشگاه علوم پزشكي و مشاركت كليه دستگاههاي اجراي استان، بسته اطالعاتي كـاملي در خصـوص آمـار تلفـات و      -5

تصادفات موتوري، راهبردهاي مقابله اي و امكانات مورد نياز جهت كنترل تصادفات موتوري در استان تهيه و جهت بررسي و اقدام 

 آتي كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان قرار گيرد. در دستوركار جلسه
 

ن بـه رياسـت فرمانـدار و دبيـري     شهرستادر سطح كميته اي حداكثر ظرف مدت يك ماه  جهت اجرايي شدن برنامه جامعه ايمن،  -6

صصـي سـالمت و   و گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده را به دبيرخانه كـارگروه تخ رياست مركز بهداشت استان تشكيل گردد 

 امنيت غذايي استان ارسال گردد.
 

شرح وظايف دستگاههاي مختلف به همراه آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي ابالغي از سوي رياسـت محتـرم    -7

 جمهور توسط مركز بهداشت استان به دستگاههاي ذيرزبط ارسال گردد.
 

o :در استان » ي فوق حاد پرندگانآنفلوانزا«  بيماري بررسي وضعيت دستور دوم:دستور دوم:دستور دوم:دستور دوم   

ضمن ارائه گزارش كاملي از انواع ويروس هاي عامل بيمـاري آنفلـوانزاي فـوق حـاد      رفيعي مديركل  دامپزشكي استانآقاي دكتر 

وايـل  و مرحلـه دوم آن از ا  طي سال جاري مرحله اول پايش بيماري در شهريورماه انجام اظهار داشتندو نقاط آلوده در دنيا   پرندگان

   آذر ماه در حال انجام مي باشد و خوشبختانه تاكنون موردي از بيماري مشاهده نشده است.
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ايشان تراكم مرغداريهاي استان، ريسك فاكتورهاي استانهاي همجوار و قرار گرفتن قم در مسير ترانزيتي شمال بـه جنـوب از جملـه    

تعطيلي واحدهاي مرغداري غيرقانوني و فاقد مجوز همچنيم تاكيد نمودند . دندبرشمرعوامل تهديد كننده استان از لحاظ شيوع بيماري 

    در دستور كار اداره كل دامپزشكي قرار دارد. 

   مصوب گرديد:

مشـاركت فعـال را بعمـل     آمادگي كامل داشته باشند وآنفلوانزا دستگاههاي اجرايي استان جهت مقابله با شيوع احتمالي بيماري  -1

 آورند.

شده است بـه   نياستان تدو يآنفلوآنزا كه از سوي اداره كل دامپزشك يمارياستان در مقابله با ب يياجرا يدستگاهها فيشرح وظا -2

 رخانـه يگزارش عملكرد خود را بـه دب  ،ياستان ضمن انجام حداكثر همكار يياجرا يابالغ و دستگاههامحترم  يياجرا يدستگاهها

 .نديكارگروه ارسال فرما

     هـاي اعتبـارات تملـك دارايي  همچنين تخصيص بسيار پايين  ،استمرار اقدامات پيشگيرانه و بهداشتي دامپزشكيبا توجه به لزوم  -3

 سال جاري،  اعتبارات مذكور بطور كامل تخصيص يابد. ازشده  طي نسبت به زمان دامپزشكي اداره كل

اسـتان   برنامه ريزي محترم ، معاونت1390و  1389 هاي سال طي با توجه به عدم پرداخت بدهي مرغداران خسارت ديده فاقد بيمه  -4

  .بعمل آوردرا از محل اعتبارات حوادث  ديدگانجهت پرداخت خسارت  الزم را پيگيري

  &&&&. با صلوات برمحمد و آل محمد(ص) پايان يافت. 14:30جلسه راس ساعت              
  

مديرگروه بيماريهـاي  مركز بهداشت استان(نشگاه علوم پزشكي(مسئول دبيرخانه كارگروه)، دادانشگاه علوم پزشكي(رييس)،  :در جلسه حاضرمدعوين محترم 

(مديركل)، بيمه خـدمات درمـاني نيروهـاي مسـلح(رييس)،       سالمت استاناداره كل بهزيستي استان (مديركل)، اداره كل بيمه مركز فوريت هاي پزشكي(رييس)، )، واگير

)،  شـركت آب و  مديركلاداره كل امـور اجتمـاعي و شـوراهاي اسـتانداري(    درمان)،  مديريت درمان تامين اجتماعي(مدير  )،اونمع -جمعيت هالل احمراستان(مديرعامل

)، اداره كل استاندارد و تحقيقـات صـنعتي(مديركل)، اداره   معاون)، سازمان صنعت، معدن و تجارت(مديرعامل)، شركت آب و فاضالب روستايي(مدير كنترل(ستانافاضالب 

سازمان ميراث فرهنگـي و  سازمان نظام پزشكي استان (رييس)، ) ، كميته امداد امام خميني(قائم مقاماداره كل آموزش و پرورش( مديركل)، )، مديركلل جهاد كشاورزي(ك

جهـاد   مان نظام دامپزشكي اسـتان(رييس) )، اداره كل محيط زيست (مديركل)، اداره كل دامپزشكي(مديركل)، سازعاون)، اداره كل زندانها (ممعاون گردشگريگردشگري(

  &&&&.دانشگاهي واحد استان(قائم مقام)

ـ ن يفرمانـده  ،اداره كل ورزش و جوانـان ، صدا و سيماي استان مديريت بحران استان، قم، يشهردار :نيافته در جلسه مدعوين محترم حضور ي، انتظـام  يروي

 &&&&. رات حكومتي استاناداره كل تعزي دادسراي محترم عمومي و انقالب شهرستان، 

&&&&& 


