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طرح بهداشت قالي بافان ايران (بقا) 
دستورالعمل بهسازي كارگاه هاي قالي بافي غيربهداشتي روستايي 

بهسازي كارگاه هاي قالي بافي غيربهداشتي روستايي كه در قالب طرح بقا با مشاركت و همكاري  -1
 به اجرا گذاشته شده  و با 1374وزارت بهداشت، جهادكشاورزي، سيستم بانكي و خود قالي بافان از سال 

تسهيالت بانكي تبصره اي و منابع داخلي بانك ها صورت گرفته، نتايج مطلوبي داشته و تداوم اجراي طرح را 
بيش از پيش قابل توجيه ساخته است. نظر به اين كه برخي قالي بافان كارگاه هاي غيربهداشتي به علت فقر 

مالي،  فاقد توان اخذ و بازپرداخت اقساط تسهيالت مربوطه مي باشند و علي رغم ضرورت و اولويت،  وضعيت 
نامساعد كارگاه هاي ايشان بالتغيير باقي مانده و به تبع آن وضعيت سالمت شاغلين مربوطه كه غالباً از زنان 
و نوجوانان هستند، را تهديد مي نمايد. لذا مركز سالمت محيط و كار با مشاركت مردمي، اعتبار محدودي را 

از محل اعتبارات متمركز به امر مساعدت اين گونه كارگاه هاي محروم با مشاركت و خودياري قالي بافان 
 اختصاص داده،  تدابير الزم را براي توسعه طرح پيش بيني نموده است.

بديهي است اعتبار تخصيصي هرچند قدمي به سوي خدمات رساني به اقشار نيازمند و آسيب پذير  -2
جامعه ي روستايي مي باشد، ليكن جواب گوي نياز نخواهد بود و لذا ضمن رعايت صرفه جويي و اولويت بندي و 

زمان بندي مناسب براي اجرا، تالش گسترده اي از طريق دانشگاه  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
درماني براي توجيه شوراهاي اسالمي شهر و روستا،  شوراهاي برنامه ريزي فرمانداري و استانداري به منظور 

 فراهم كردن زمينه هاي تقويت برنامه و اعتبارات به عمل آمده است. 

به علت اهميت موضوع از لحاظ بهداشت و ضرورت كاهش بيماري ها و عوارض شغلي قالي بافان فقير  -3
و محروم در كنار انجام برنامه  هاي آموزش بهداشت و معاينات پزشكي ادواري با اعالم آمادگي مشاركت آنان،  

% هزينه 30ضمن ارائه ي مشاوره فني و توصيه هاي بهداشتي الزم كمك مالي محدود به طور متوسط درحد 
 عمليات پرداخت مي شود. 

توجيه كامل موضوع در كليه سطوح داخلي (بهورز، كاردان ها، كارشناسان، پزشكان مراكزبهداشتي  -4
درماني روستايي، مديران، مديران سازماني)  و عوامل اجرايي برون بخشي (مثل تصميم گيران محلي 

دركارگروه بهداشت، درمان و تامين اجتماعي، شوراهاي برنامه ريزي توسعه استان و شهرستان، شوراهاي 
اسالمي،  مسؤولين بخش مرتبط در اداره بازرگاني، تعاوني ها و اتحاديه هاي فرش، دفتر مناطق محروم،  

نيروهاي بسيج سازندگي، كميته امداد امام، حمايت ائمه جمعه، هداياي افراد خير، تامين كنندگان وسايط 
 حمل و نقل تجهيزات و مصالح و ساير تشكل هاي غيردولتي) در دست اقدام بوده است. 
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آموزش بهداشت عمومي و بهداشت كار روستاييان به ويژه قالي بافان به صورت چهره به چهره يا از  -5
طريق رسانه هاي جمعي براي ارتقاء آگاهي هاي بهداشتي و لزوم عمليات بهسازي محيط كار و احساس 
مسؤوليت نسبت به سالمت شاغلين و توجيه امكانات محدود بخش دولتي در موضوع از اولويت خاصي 

 برخوردار است. 

آموزش و توجيه گروهي برحسب مناسبت، تعداد و جايگاه شركت كنندگان به صورت جلسات،  -6
كارگاه ها و كالس آموزشي، سمينار و كارگاه كشوري و منطقه اي برگزار مي شود و هزينه هاي مربوط از محل 

اعتبارات متمركز مركز سالمت محيط و كار و همچنين اعتبار غيرمتمركز براساس دستورالعمل و شرح هزينه   
 ارسالي توسط معاونت محترم بهداشتي دانشگاه پيش بيني و تامين مي شود. 

اعتبار تخصيصي براي اجراي پروژه هاي لوكس بهسازي يا احداث نيست، با توجه به انتظاري كه از  -7
مشاركت هاي مردمي و همكاري هاي بين بخشي هست، متوسط سهم كمك اعطايي براي هر مورد بهسازي 

% هزينه است. تاكيد مي نمايد در اين طرح صرفاً خانواده  هاي قالي باف فاقد 30حدود يك ميليون ريال معادل 
توان مالي الزم براي بهسازي كارگاه غيربهداشتي تحت پوشش قرار مي گيرند و علي ايحال زمينه آمادگي 

 درصدي اعم از مالي يا نيروي انساني و ساير امكانات با بررسي هاي انجام شده و هم چنين 70مشاركت 
 تعيين اولويت  كارگاه هاي مشمول بهسازي مورد توجه خاص قرار مي گيرد. 

پروژه ها بايد حتي االمكان توسط خود عوامل محلي و روستاييان به اجرا درآيد و به هيچ وجه انجام  -8
پيمان كاري و استفاده از ضرايب مربوطه مدنظر نباشد. عوامل اجرايي حوزه معاونت بهداشتي به غير از تدارك 

 برنامه و امكانات الزم درحد مشاور و نظارت بر اجرا مسؤوليت دارند. 

درحال حاضر كليه بهورزان دست اندركار مسايل بهداشت حرفه اي در مناطق با برخورداري كم، در  -9
عمليات فعال مي باشند و با شناختي كه ايشان از وضعيت خانوارهاي تحت پوشش خود دارند در انتخاب 

 كارگاه  ها و اولويت بندي از وجود آن ها استفاده مي شود. 

مشخص نمودن وضع موجود و هدف گذاري براي رسيدن به شاخص هاي برنامه ريزي شده داراي  -10
 اهميت ويژه اي است. 

با عنايت به اين كه نظارت سلسله مراتبي بر روند اجراي عمليات تضمين كننده راندمان قابل قبول،  -11
كيفيت مطلوب، تداوم عمليات و تقاضاي بيشتري براي توسعه ي برنامه خواهد بود. معاونت هاي محترم 

 بهداشتي در تامين ماموريت پرسنل و وسيله نقليه و غيره اقدام مي نمايد. 
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براساس  گزارش و معرفي كارگاه  هاي واجد شرايط بهسازي توسط بهورزان، ضروريست به منظور  -12
تاييد مراتب و تعيين موازين بهداشتي مورد نياز هر كارگاه كارشناس بهداشت حرفه اي كارگاه هاي معرفي 

شده را بازديد و بررسي نموده و صالحيت و انتخاب نهايي كارگاه  ها را با نام و مشخصات كتباً به معاونت 
 بهداشتي گزارش مي نمايد. 

كاردان مركز بهداشتي درماني روستايي يا كارشناس بهداشت حرفه اي شهرستان عالوه بر مشاركت  -13
مستقيم در تعيين نيازها، برنامه ريزي ها،  برآورد مصالح و تجهيزات الزم و نوع و نحوه ي كمك  ها،  موظف بر 

نظارت كامل بر عملكرد بهورز در هدايت برنامه بهسازي كارگاه  هاي قاليبافي و همچنين كنترل دقيق و 
 تحويل كمك ها به صاحب كارگاه و اعالم تكميل عمليات مي باشد. 

تهيه و تدارك ملزومات و مصالح به صورت كلي با صرفه و صالح از مراكز عمده يا با حواله به نرخ  -14
رسمي براساس جمع بندي برآورد مصالح مورد نياز هريك از كارگاه ها كه توسط كارشناس مسؤول بهداشت 

حرفه اي شهرستان ذي ربط اعالم شده است، صورت گرفته و از هزينه  هاي اضافي حمل و نقل و جابجايي 
 بي مورد حتي المقدور جلوگيري مي شود. 

مسؤوليت پيگيري اقدامات انجام شده از سطح بهورز تا معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه به عهده  -15
كارشناس مسؤول بهداشت حرفه اي بوده و الزم است چگونگي صرف هزينه هاي تخصيص يافته اعتبارات 

متمركز يا غيرمتمركز و گزارش اقدامات انجام شده و فرم هاي ارسالي تكميل شده را به مركز سالمت محيط 
 و كار ارسال نمايد. 

درحال حاضر مشكالت اساسي طرح برطرف شده و اقدامات گسترده جهت انجام كامل طرح در سراسر كشور 
در دستور كار مركز سالمت محيط و كار مي باشد. بديهي است با ادامه تامين اعتبارات الزم براي انجام 

باقي مانده اقدامات طرح ،هرچه سريع تر مي توانيم به اهداف مورد نظر نايل شويم.  
 

تدوين: مهندس كريم عظيم زاده ايراني  

 


