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اّن هزاکشات:
٘ٛصدٕٞیٗ خّس ٝوبسٌش ٜٚسالٔت  ٚأٙیت غزایی استبٖ آرسثبیدبٖ ضشلی ث ٝسیبست سشداس ٘ػشتی ٔؼبٔ ٖٚحتشْ سیبسی
أٙیتی استب٘ذاس ساس سبػت  10غجح چٟبسضٙجٛٔ ٝسخ 1392/5/2 ٝثب تالٚت آیبتی اص والْ اهلل ٔدیذ دس ٔحُ سبِٗ وٙفشا٘س حٛصٜ
سیبست دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی تجشیض آغبص ٌشدیذ  .اثتذا ٔؼب ٖٚثٟذاضتی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی تجشیض ضٕٗ ػشؼ خیش ٔمذْ
خذٔت حضبس ث ٝپیٍیشی ٔػٛثبت خّس ٝلجّی ثطشح صیش پشداختٙذ:
دستَس جلسِ اٍل  :پیگیشی هصَبات جلسِ قبلی کاسگشٍُ
هصَبِ اٍل  :آلبی ٟٔٙذس ٔٛحذ ٘یب ٔذیشوُ ٔحتشْ أٛس ضٟشی  ٚضٛساٞبی اسالٔی استب٘ذاسی ثب اضبس ٜثش آخشیٗ دستٛساِؼُٕ
ٚصاستی  ٚتبویذ ثش ص٘ذٌ ٜیشی سٍٟبی ٍِٚشد ٔطىُ ػٕذ ٜسا دس ایٗ صٔی٘ ٝٙجٛد سالح ٞبی ثیٟٛضی دا٘ستٙذ .ایطبٖ ث ٝخشیذ ٚ
تحٛیُ تؼذاد  8لجض ٝاسّح ٝثیٟٛضی ث ٝضٟشستبٖ ٞبی ثضسي استبٖ دس آیٙذ٘ ٜضدیه اضبس ٜداضتٙذ.
هصَبِ دٍم  :آلبی اسٕبػیّی ٔذیشوُ ٔحتشْ أٛس اختٕبػی تٛضیحبت ٔجسٛعی دس خػٛظ ٔػٛثبت خّس ٝوبسضٙبسی تؼییٗ
تؼشف ٝثشای ثشسسی دٚدوص ٞب  ٚسیستٓ ٌشٔبیطی ٔٙبصَ  ٚأبوٗ اسائٕٛ٘ ٝد٘ذ.
هصَبِ سَم جلسِ قبلی :پیطٟٙبد ادغبْ وٕیت ٝخبٔؼ ٝایٕٗ ثب ٔحٛسیت حٛادث تشافیىی ثب وٕیت ٝایٕٙی حُٕ ٘ٚمُ  ٚسٛا٘ح سا٘ٙذٌی استبٖ
ثٔ ٝؼب٘ٚت ٔحتشْ ػٕشا٘ی استب٘ذاسی اسخبع داد ٜضذ ٚ ٜدس دستٛس وبس آٖ ٔؼب٘ٚت لشاس ٌشفت ٝاست.
هصَبِ چْاسم جلسِ قبلی :آلبی دوتش سٔضب٘ی ثٚ ٝظبیف  ٚالذأبت سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی  ،اداس ٜوُ دأپضضىی ٔ ٚؼب٘ٚت غزا ٚ
داسٚی دا٘طٍب ٜدس استجبط ثب وٙتشَ سٕ ْٛثبلیٕب٘ذ ٜدسٔحػٛالت وطبٚسصی ٛٔ ٚاد غزایی اضبس ٚ ٜث ٝثیبٖ ساٞىبسٞبی ػّٕی آٖ
پشداختٙذ
هصَبِ پٌجن جلسِ قبلی :آلبی دوتش خّیّی ٔذیشوُ ٔحتشْ ا٘تمبَ خ ٖٛاستبٖ ٌضاسضی اص ٔطىالت ٔٛخٛد ثشای سا ٜا٘ذاصی پبیٍبٞ ٜبی
خٍ٘ٛیشی سیبس اسائ ٚ ٝث ٝػذْ ٔٛفمیت دس ٔىبٖ یبثی ثشای سبختٕبٖ ٔشوضی اضبسٕٛ٘ ٜد٘ذ.
دستَس جلسِ  - 2بیواسی ّاسی ٍ هعضالت هشبَط بِ کوبَد ٍاکسي ّاسی

ٔؼب٘ٚت ثٟذاضتی دا٘طٍب ٚ ٜآلبی دوتش ٔحٕذ صاد ٜسئیس ٌش ٜٚثیٕبسی ٞبی ٚاٌیش ضٕٗ ثیبٖ إٞیت ثیٕبسی ٞبسی ٚ ٚضؼیت
آٖ دس استبٖ دس چٙذ سبَ اخیش ٘ ،جٛد ٚاوسٗ ٞبسی دس استبٖ  ٚوطٛس سا ٔتزوش ٌشدیذ٘ذ ٚثب تٛخ ٝث ٝوطٙذٌی ثبال ایٗ ثیٕبسی
خٛاستبس الذأبت ػّٕی  ٚفٛسی دستٍبٟٞبی ٔسئ َٛدس صٔی ٝٙاتالف سٍٟبی ٍِٚشد ٔ ٚمیذ ٕ٘ٛدٖ سً ٞبی غبحجذاس ضذ٘ذ.
دستَس جلسِ ً- 9یاصسٌجی سالهت استاى

دس اثتذا آلبی دوتش وٛضب تٛضیحبت خبٔؼی دس خػٛظ ٔجب٘ی  ،اٞذاف  ،سٚش وبس ٘یبصسٙدی سالٔت  ٚالذأبت ا٘دبْ یبفت ٝدس
سغح سٚستبٞب  ٚضٟشٞب دس سبِٟبی اخیش ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ  ٚاص ٕٞىبسی ٔ ٚطبسوت غٕیٕب٘ٔ ٚ ٝدذا٘ٔ ٝذیشاٖ وُ أٛس اختٕبػی،

أٛس ضٟشی ٚضٛساٞب  ،أٛس سٚستبیی استب٘ذاسی ٚسیبست ضٛسای اسالٔی استبٖ اص ایٗ ثش٘بٔ ٝتطىش  ٚلذسدا٘ی ٕ٘ٛد٘ذ  .دس
ادأ ٝثب اضبس ٜثٔ ٝطىالت اسخبع ضذ ٜاص سغٛح ٔحیغی  ٚضٟشستبٟ٘ب ث ٝاستبٖ ٚ ٚضؼیت ضبخع ٞبی سالٔت استبٖ  ٚػٛأُ
ٔٛثش ثش آٟ٘ب ( سیسه فبوتٛس ٞب ) ٔطىُ اِٛٚیت داس استبٖ ثب سٚش ٌش ٜٚاسٕی ٔ ٚطبسوت تٕبٔی اػضبء وبسٌش" ٜٚچبلی ٚ
اضبفٚ ٝصٖ " ثب  252أتیبص ا٘تخبة ٌشدیذ .
دستَس جلسِ  - 4ساهاًذّی هیادیي دام استاى

آلبی دوتش ص٘ذی ٝثب اضبس ٜثٔ ٝطىالت ٔتؼذد ٔیبدیٗ داْ خٛاستبس ٔذیشیت ٚاحذ ایٗ ٔیبدیٗ ضذ٘ذ  .دس ادأ ٝاػضبء خّس ٝثٝ
ثیبٖ ٘مغ٘ ٝظشات خٛد دس صٔی ٝٙپیطٟٙبدات اسائ ٝضذ ٜپشداختٙذ.
دستَس جلسِ  - 5بشسسی ٍضعیت بیواسی افسشدگی ٍ اّویت استقشاس سٌذ هلی سالهت سٍاى دس استاى

آلبی سحیٕی سئیس ٌش ٜٚثٟذاضت سٚاٖ ٔشوض ثٟذاضت استبٖ ٌضاسضی اص إٞیت ٚ ٚضؼیت ثیٕبسٞبی سٚا٘ی دس استبٖ  ٚسٙذ
ّٔی سالٔت سٚاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ .
 ٚدس خبتٕ ٝخٙبة آلبی دوتش یؼمٛثی ضٕٗ آسصٚی لجِٛی عبػبت  ٚػجبدات اػضبء خّس ٝدس ٔب ٜپش فضیّت سٔضبٖ ث ٝتبثیش چبلی
 ٚاضبفٚ ٝصٖ ثش ثشٚص ثیٕبسیٟبی لّجی  ٚػشٚلی  ٚدیبثت  ،ا٘تخبة ٔطىُ اِٛٚیت داس استبٖ سا غحیح  ٚوبسضٙبسی دا٘ستٙذ .
سشداس ٘ػشتی ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ سیبسی ٚأٙیتی استب٘ذاسی دس خػٛظ لشاس ٌشفتٗ دس ٔب ٜپش خیش ٚثشوت ٔغبِجی ثیبٖ ٕ٘ٛدٜ
سپس ثب تبویذ ثش إٞیت ٘مص وبسٌش ٜٚسالٔت  ٚأٙیت غزایی استبٖ ثش سالٔتی ٔشدْ خبٔؼ ٚ ٝاص تالش ٔدٕٛػٕٞ ٝىبساٖ
دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی  ٚاػضبء وبسٌش ٜٚتطىش ٕ٘ٛد٘ذ  .دس پبیبٖ خّس ٝاص خذٔبت  ٚتالضٟبی آلبی دوتش ٔٙبفی سیبست ضٛسای
اسالٔی استبٖ دس صٔبٖ تػذی خٛد تمذیش ٌشدیذ  ٚخّس ٝدس سبػت  12/30ثب روش غّٛات خبتٕ ٝیبفت .

هصَبات جلسِ:
ٔ -1ذیشوُ ٔحتشْ ضٟشی  ٚضٛساٞبی اسالٔی استب٘ذاسی ٕٞبٍٙٞی الصْ ثب فشٔب٘ذاساٖ ٚضٟشداساٖ استبٖ ثؼُٕ آٚسد ٜتب ضٕٗ تطىیُ
ٔشتت خّسبت وٕیت ٝوٙتشَ خٕؼیت حیٛا٘بت ٘بلُ ثیٕبسی ث ٝا٘سبٖ  ،سشیؼب ٘سجت ث ٝاخشای دستٛساِؼُٕ وٙتشَ خٕؼیت سٍٟبی
ٍِٚشد ِ ٚضٔ ْٚمیذ وشدٖ سٍٟبی غبحت داس الذاْ ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜتبیح ثذست آٔذ ٜسا ث ٝغٛست ٞفتٍی ث ٝدثیشخب٘ ٝوٕیت ٝاستب٘ی
(ٔذیشوُ ضٟشی  ٚضٛساٞبی اسالٔی استب٘ذاسی )ٌضاسش ٕ٘بیٙذ .
 -2چٍٍ٘ٛی ٚاٌزاسی اتالف سٍٟبی ٍِٚشد ث ٝثخص خػٛغی  ٚا٘دٕٗ حٕبیت اص حیٛا٘بت تٛسظ ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ ػٕشا٘ی استب٘ذاسی،
ثشسسی ٘ ٚتید ٝآٖ دس خّس ٝآتی اسائٌ ٝشدد.
ٔ -3ؼب٘ٚت ٔحتشْ ثٟذاضتی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی تجشیض الذأبت خٛد دس صٔیٕٞ ٝٙبٍٙٞی ثب غذا  ٚسیٕب ثٙٔ ٝظٛس فش ًٙٞسبصی ٚ
حسبس سبصی ٔشدْ دس صٔیٔ ٝٙشالجت اص ثیٕبسی ٞبسی سا ٌضاسش ٕ٘بیٙذ.
 -4ثبػٙبیت ث ٝایٙى ٝاوثش ٔٛاسد حیٛاٖ ٌضیذٌی دس استبٖ تٛسظ سٍٟبی غبحت داس ثب سفتبس ٍِٚشد اتفبق ٔی افتذ  ٚغبحجبٖ ایٗ سٍٟب
ػّی سغٓ تبویذات  ٚآٔٛصضٟب ی ثؼُٕ آٔذ٘ ٜسجت ث ٝلالدٌ ٜزاسی ٔ ٚمیذ ٕ٘ٛدٖ سٍٟبی خٛد اِتضاْ ػّٕی ٘ذاس٘ذ ِزا اص
دادٌستشی استبٖ دسخٛاست ٔی ٌشدد دس غٛست ٌضاسش ضجىٞ ٝبی ثٟذاضت  ٚدسٔبٖ ٔجٙی ثش ػذْ ٔمیذ سبصی سٍٟب  ٚتٟذیذ
سالٔت خبٔؼ ٝضٕٗ ٕٞبٍٙٞی ثب لضبت ٔحتشْ استبٖ ،ثب ِستفبد ٜاص لٛا٘یٗ ٔشثٛع ٝثب افشاد خبعی ثشخٛسد لبعؼبٕ٘٘ ٝبیٙذ.
ٔ -5ذیش وُ ٔحتشْ دأپضضىی استبٖ ضٕٗ ثشسسی ٚضؼیت ٔیبدیٗ داْ استبٖ  ،ثش٘بٔٔ ٝذ ٖٚوٛتبٔ ٜذت ٔ ٚیبٖ ٔذت تذٚیٗ ٚ
پیطٟٙبدات خٛد سا ثغٛس وبُٔ  ٚضفبف دس خّس ٝثؼذی اسائٕ٘ ٝبیٙذ.
 -6خّس ٝای ثب ٔحٛسیت اداس ٜوُ ا٘تمبَ خ ٖٛاستبٖ ٔ ٚذیشاٖ وُ أٛس اختٕبػی ،أٛس ضٟشی ٚضٛساٞب  ،ثحشاٖ ٔ ٚؼب٘ٚت ٔحتشْ ثش٘بٔٝ
سیضی استب٘ذاسی ٚدا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی تطىیُ ٛٔٚضٛع افضایص پبیٍبٟٞبی خٍ٘ٛیشی سیبس ٔ ،ىبٖ یبثی ثشای سبختٕبٖ ٔشوضی ٚ
الذأبت الصْ دس خػٛظ افضایص اٞذاء خ ٖٛثشسسی ٌشدد.

 -7اداس ٜوُ ٔحتشْ ضٟشی  ٚضٛساٞبی استب٘ذاسی ٘سجت ث ٝاثالؽ ٔػٛث ٝوبسٌش ٜٚسالٔت ٚأٙیت غزایی استبٖ ث ٝضٟشداسیٟب دس
خػٛظ لشاس دادٖ آیتٓ ثشسسی ٚضؼیت دٚدوص ٞب دس ضٙبسٙبٔ ٝسبختٕبٖ الذأبت الصْ سا ٔؼٕٕ٘ َٛبیٙذ.
 -8اداس ٜوُ ٔحتشْ أٛس اختٕبػی ٘سجت ثب اثالؽ ٔػٛث ٝوبسٌش ٜٚسالٔت ٚأٙیت غزایی استبٖ ث ٝاتحبدی ٝحك اِؼُٕ وبساٖ ٘سجت ثٝ
لشاسدادٖ یه ثٙذ دس ٔتٗ لشاسداد ٞبی خٛد دس خػٛظ ثبصدیذ ٚضؼیت دٚدوطٟب اصسٛی ٔٛخشیٗ  ٚتحٛیُ سبِٓ دٚدوطٟب ثٝ
ٔستبخشیٗ الذأبت الصْ سا ٔجزٕ٘ َٚبیٙذ.
 -9ضشوت ٌبص استبٖ ثب ٔطبسوت اداس ٜوُ آٔٛصش  ٚپشٚسش ٘سجت ث ٝاعالع سسب٘ی ٚآٔٛصش خب٘ٛاسٞب ثٛسیّ ٝاسائ ٝثشٚضٛس  ٚچه
ِیست خٟت اسصیبثی ٚضؼیت دٚدوص ٞب  ٚسیستٓ ٌشٔبیطی ٔٙضَ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ دس ضشٚع سبَ تحػیّی الذاْ ٕ٘بیٙذ.
 -10ثش٘بٔ ٝاخشایی( ٔذاخالت ) ٔطىُ اِٛٚیت داس چبلی  ٚاضبفٚ ٝصٖ ثب ٔحٛسیت ٔؼب٘ٚت ثٟذاضتی دا٘طٍب ٜتذٚیٗ  ٚدس خّس ٝثؼذی
خٟت تػٛیت ٟ٘بیی ٌضاسش ٌشدد .
ٔ -11حػٛالت وطبٚسصی تِٛیذی  ،ثب تِٛیت سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی داسای ثشٌ ٝحبٚی اعالػبت  ٚسٛاثك ٔػشف ٛ٘ ،ع ٘ ٚبْ وٛد
ضیٕیبیی  ٚسٕ ْٛخٛاٙٞذ ثٛد  ٚوّیٙیه ٞبی ٌیب ٜپضضىی ثشای ایٗ وبس ٘ظبست خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد.
 -12وّیٙیه ٞبی ٌیب ٜپضضىی ثشای ٔحػٛالتی ٌٛاٞی سالٔت غبدس خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد ؤ ٝحػ ، َٛتحت ٘ظبست یه وّیٙیه ٌیب ٜپضضىی
ٔطخػی تِٛیذ ضذ ٚ ٜداسای ضٙبسٙبٔ ٝتِٛیذی ثبضذ ث٘ ٝحٛی و ٝدس ٔٛاسد وٙتشَ دس سغح ػشض ، ٝثتٛاٖ سٛاثك استفبد ٜسٕٚ ْٛ
وٛدٞب سا دس آٖ ٔحػ َٛثشسسی ٕ٘ٛد .
 -13دس وٙتشَ ٞبی ادٚاسی اص ٔشاوض ػشضٔ ٝحػٛالت وطبٚسصی تٛسظ سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی  ،دس غٛست ِض ٕٝ٘ٛ٘ ْٚثشداسی  ٚثب
اػالْ ٘ٛع سٕٛٔ ْٛسد استفبد ٜث ٝآصٔبیطٍب ٜغزا ٚداس ٚدا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی اسسبَ خٛاٞذ ضذ.
 -14اص آ٘دب ؤ ٝؼٕٛال ٔحػٛالت تِٛیذی استبٖ فػّی ثٛد ٚ ٜحضٛس ٔحػٛالت وطبٚسصی سبیش استبٟ٘ب دس ثبصاس استبٖ اختٙبة ٘بپزیش
ٔی ثبضذ ِزا ضشٚسی است دس وطٛسی ٕ٘ٛدٖ عشح  ،تٛسظ سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی استبٖ ٕٞبٍٙٞی ٞبی الصْ ثؼُٕ آیذ.
 ٕٝ٘ٛ٘ -15ثشداسی اص ٔحػٛالت پیبص – ٌٛخ – ٝسیت صٔیٙی – خیبس تٛسظ سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی دس سبِدبسی دس اِٛٚیت وبسی لشاس
ٌشفت ٚسؼی ثش ایٗ خٛاٞذ ثٛد و ٝسبال٘ ٝث ٝتؼذاد ٔٛاسد اسصیبثی افضٚد ٜضٛد.
 -16سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی تٟٙب ٔشخغ غذٚس پشٚا٘ ٝثشای فشٚضٍبٞ ٜبی ػشض ٝسٕ ْٛخٛاٞذ ثٛد ٔ .شاوض ػشض ٝسٕ ْٛدس سغح
استبٖ تٛسظ سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی سبٔب٘ذٞی ٔ ٚتِٛی ثشخٛسد ثب ٔشاوض غیش ٔدبص  ٚتخّفبت احتٕبِی دس ٔشاوض ػشض ٝوٙٙذٜ
سٕ ْٛسبصٔبٖ ٔزوٛس خٛاٞذ ثٛد.
٘ -17ظش ث ٝایٙى ٝاخیشا دس ٔحّٟبی ٔشغذاسی ،ص٘جٛسداسی  ،استخشٞبی پشٚسش ٔبٞی ٌٚبٚداسیٟب ثٙٔ ٝظٛس ٘ظبست ٞبی ثٟذاضتی دس
ٔشحّ ٝتِٛیذ ٘ ،بظش ثٟذاضتی تِٛیذ تؼییٗ ضذ ٜاست  ،دس غٛست ٚخٛد ثمبیبی داس ٚ ٚسٕ ْٛدس ٔحػٛالت ٔزوٛس دس ثبالتش اص حذ
ٔدبص ٔ ،سئِٛیٗ فٙی ایٗ ٚاحذ ٞب پبسخٍ ٛخٛاٙٞذ ثٛد الصْ است ٔػٛث ٝفٛق ث٘ ٝحٛی ٔمتضی تٛسظ اداس ٜوُ دأپضضىی استبٖ
ث ٝاعالع ٔشاوض تِٛیذی ٔزوٛس سسب٘ذ ٜضٛد .
 -18دس ٔٛضٛع ٘مُ  ٚا٘تمبَ داْ ٞب عشح پالن وٛثی تٛسظ دأپضضىی استبٖ ٔغشح  ٚاخشا خٛاٞذ ٌشدیذِ ،زا ٔٙجؼذ ثبیستی داْ ٞب ثب
ضٕبسٞ ٜبی ثبسوذ داس لبثُ سٍٞیشی ثبضٙذ.
 -19عشح ضٙبسٙبٔ ٝداس ٕ٘ٛدٖ تخٓ ٔشؽ تٛسظ اداس ٜوُ دأپضضىی استبٖ تب آخش سبَ ثغٛس وبُٔ اخشایی خٛاٞذ ضذ.
 -20خٟت تؼییٗ ٔیضاٖ فّضات سٍٙیٗ اداس ٜوُ دأپضضىی استبٖ ٔٛظف خٛاٞذ ثٛد ثب ٕ٘ ٝ٘ٛثشداسی اص ٔحػٛالت استخشٞبی پشٚسش
ٔبٞی سا ٔٛسد اسصیبثی لشاس دٞذ .
 -21اص ضص ٔب ٝٞد ْٚسبِدبسی ثب دسج وذ سٍٞیشی  ،عشح سدیبثی ٌٛضت ٔشؽ تٛسظ اداس ٜوُ دأپضضىی استبٖ ثٛٔ ٝسد اخشا
ٌزاضت ٝخٛاٞذ ضذ .

-22دس ساستبی تشٚیح فش ًٙٞاستفبد ٜاص ٔحػٛالت سبِٓ ( ٌٛضت ٔشؽ ثذ ٖٚآ٘تی ثیٛتیه ٔ ،حػٛالت وطبٚسصی سبِٓ) الصْ است
تٛسظ اداس ٜوُ أٛس اختٕبػی استب٘ذاسی ٔىبٟ٘بیی ٔطخع دس ٔحُ ٞبی پشتشدد سغح ضٟش دس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد تب ضٕٗ اعالع
سسب٘ی الصْ  ،تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٔحػٛالت غزایی سبِٓ ٘یض ثتٛا٘ٙذ ٔحػ َٛتِٛیذی خٛد سا ثفشٚش ثشسب٘ٙذ.
ٔ -24ؼب٘ٚت ثٟذاضتی دا٘طٍب ٜضٕٗ ا٘دبْ تٕٟیذات الصْ خٟت تطىیُ وٕیت ٝاستمبء سالٔت سٚا٘ی  ٚاختٕبػی ٘ ،مص اداسات ٚ
دستٍبٟٞبی ٔختّف استبٖ سا ثش اسبس سٙذ ّٔی استمبء سالٔت سٚاٖ دس خّس ٝآتی وبسٌش ٜٚاسائٕ٘ ٝبیذ .

