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 دستًرکبر جلسه:

  (یسادٌوًزادان )تًسّط دکتر بُساد عل یمادرزاد یَا یماریب یىٍدر زم یشگیراوٍاز اقدامات پ یتضريرت حما 

 (ی)تًسّط دکتر احمد دستجرد یستمس یهاز ا یاجتماع یبُرٌ بردار یبرا یساز یىٍدرمان از راٌ دير ي زم یستمس بکارگیری 

 ٍ(یَاشم یدحسهاست )تًسّط مُىدس س یخرد ضرير یکريوا در کسب ي کارَا یرتأث یلکٍ بٍ دل یجیتالبٍ اقتصاد د تًج 

 

ػٔی ز دًت ثب حضٞر 99در عبّ  یخزاعبٙ رضٞ یٗؼبدٙ ٝ ًؾبٝرس غ،یفٜب ،یاتبم ثبسرُبٛ ٗغئٞٓیت ١بی اخت٘بػی ٞٙیغیً٘ ٛؾغت اٝٓیٚ

خٞرعٜذ رئیظ ثی٘برعتبٙ اٗبٕ رضب ٝ ٗؼبٝٛیٚ ایؾبٙ ٝ ١٘چٜیٚ آهبی دًتز ػجذاهلل ث٢زاٗی ٝ عزًبر خبٖٛ ؽ٢ٜبس رٗبرٕ ٝ دیِز اػضبی ٗحتزٕ 

  .ثزُشار ؽذ ثی٘برعتبٙ اٗبٕ رضبًتبثخب٠ٛ  اخت٘بػبتدر عبٓٚ  ً٘یغیٞٙ

  معبدن ي کشبيرزی خراسبن رضًیرئیس کمیسیًن مسئًلیت هبی اجتمبعی اتبق ببزرگبوی، صىبیع، حمیدی 

ثٜذ حبً٘یت عبسٗبٛی، حوٞم اٛغبٙ ١ب،  ٠ً7 ؽبْٗ  ISO26000عبسٗبٙ اعتبٛذارد ایزاٙ، ٗغئٞٓیت اخت٘بػی را ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اس افّٞ  _

كؼبٓیت ١بی ٗزتجظ ثب ٗحیظ ًبر ًبرًٜبٙ، ٗغبئْ ٗحیظ سیغتی، كؼبٓیت ١بی اهتقبدی ػبدال٠ٛ، رػبیت حوٞم ٗقزف ًٜٜذُبٙ ٝ ٗؾبرًت در 

 تٞعؼ٠ ٗلیذ خبٗؼ٠ ٗی ثبؽذ؛ ٗغزح ًزدٟ اعت.

ثخؼ ػ٘ذٟ ای اس تخٔلبت ٝ خزایٖ ١غتٜذ، ركغ كوز ٝ كغبد در خبٗؼ٠ اس خ٠ٔ٘ ثزرعی ١بی ٛؾبٙ ٗی د١ذ ٗؾٌالت ٗبٓی ٝ كوز ریؾ٠ ی  _

 ٗغبئٔی ١غتٜذ ٠ً در راعتبی اٛدبٕ ٗغئٞٓیت ١بی اخت٘بػی ثبیذ ثز آٙ ١ب ت٘زًش ؽٞد.

٢ٗبرت ع٢ٖ آٗٞسػ كٜی ٝ حزك٠ ای در ٗد٘ٞع عیغتٖ آٗٞسؽی ًؾٞر، عی عبّ ١بی ُذؽت٠ ٌٗزر رٝ ث٠ ًب١ؼ ثٞدٟ ٝ ایٚ اٗز رٝیٌزد   _

ب پزٝری را در ٗیبٙ ٗحقالٙ تؤیْ دادٟ اعت. ٗبحقْ ایٚ رٝٛذ، اٛجٟٞ كبرؽ آتحقیالٙ داٛؾِب١ی اعت ٠ً ٗذرى دارٛذ اٗب اؽتـبٓی ثزای آٙ ١

 ٗٞخٞد ٛیغت.

 وبصر صبدقی، دبیر کمیسیًن مسئًلیت هبی اجتمبعی اتبق مشهد 

در سٗبٛی ٝارد حٞسٟ ٗغئٞٓیت ١بی اخت٘بػی ؽذٟ ٠ً ٗزدٕ ث٠ دؿذؿ٠ ١بی كزاٝاٛی دچبر ؽذٟ اٛذ. ٗؾٌالت ثیٌبری ٝ  ثبسرُبٛی ٗؾ٢ذ اتبم_ 

ٗؼیؾتی، خغبرات ٝارد ؽذٟ ث٠ ًغت ٝ ًبر١ب، ُزاٛی ٝ تٞرٕ، عیْ خبثدبیی ٛوذیِٜی در ثبسار عزٗبی٠ ٝ ثٞرط ٝ ٛٞعبٛبت ؽذیذ ٝ ًٞتبٟ ٗذت 

ثجبت ادارٟ اٗٞر اهتقبی ًؾٞر، ػٌ٘ٔزد١بی عیبعت سدٟ، اكت اعتبٛذارد١بی خذٗبت عٜتی ٝ اهجبّ ث٠ حٞسٟ آٙ، ػٌ٘ٔزد رعب٠ٛ ١ب، ؽیٟٞ ثی 

ٝ اُز ٛتٞاٛیٖ در را ُزكت٠ اعت  در اٗٞر ٗختٔق درعت تذثیزكزفت اهتقبد دیدیتبّ ٝ عبیز ٗغبئْ آٗٞسؽی، كز١ِٜی ٝ عٜت ١بی اخت٘بػی، 

سٛذُی در عغٞح ؽخقی ٝ اخت٘بػی ٝ رٝاثظ داخٔی ٝ خبرخی را ث٠ درعتی افالح ًٜیٖ، آیٜذٟ  ًٞتبٟ ٗذت رٝی٠ ١ب ٝ ؽیٟٞ ١بی ادارٟ ًبر ٝ

 خٞؽبیٜذی در اٛتظبر كزسٛذاٛ٘بٙ ٛخٞا١ذ ثٞد.

خت٘بػی، آٗٞسؽی ٝ ًبر حزك٠ ای ثبیذ ث٠ ا سیغتی، ٗحیظ ١بی حٞسٟ در اخالم. ثؾٞد اعتٞار اخالم خبیِبٟ ٠ً اعت آٙ ٗب ٗغئٞٓیت ٠٘١ _

ًبر ثبسُزداٛذٟ ؽٞد ٝ چٞٙ در كضبی ثی اػت٘بدی ٛتید٠ ای ثذعت ٛ٘ی آیذ، ثبیذ راثغ٠ ثیٚ ثخؼ خقٞفی ٝ دٝٓت ٝ راثغ٠ ػزف٠ ًغت ٝ 

ی ١ز ثخؼ خقٞفی ثب ٗزدٕ ٝ راثغ٠ ٗزدٕ ثب دٝٓت ثبسعبسی ؽٞد ٝ ایذٟ ١بی خالهب٠ٛ ثزای ثزٝٙ ركت اس ایٚ ٝضؼیت ارائ٠ ُزدد ٝ ٢ٛبیتب ثبیذ ثزا

 ی اس اهذاٗبت اٛدبٕ ؽذٟ ارائ٠ ؽٞد.حزف یب ؽؼبری، ُشارؽ

 رسىد، رئیس بیمبرستبن امبم رضب)ع( مشهدًعلی خ 

١٘زا١ی ١بیی ٠ً اس عٞی ثخؼ ١بی ٗختٔق در ایبٕ ؽیٞع ًزٝٛب ثب ًبدر درٗبٛی ثزای تبٗیٚ ٛیبس١بی ایٚ ثخؼ اٛدبٕ ُزكت، هبثْ تحغیٚ ٝ  _

 توذیز اعت.
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تجذیْ ؽذٟ اعت، ثزخی اس ٗغئٞالٙ ٛیش دچبر ثزای خبٗؼ٠ پشؽٌی ٗتبعلب٠ٛ ػبدی اِٛبری ٗزدٕ در ٗٞاخ٠٢ ثب ٝیزٝط ًزٝٛب ث٠ یي دؿذؿ٠   _ 

عت ٠ً ؽیٞع ًزٝٛب ٝیزٝط ث٠ ات٘بٕ ٛزعیذٟ ٝ اٌٗبٙ اثتال ث٠ ایٚ ثی٘بری  ایٚ ت١ٖٞ ؽذٟ اٛذ ٝ ثز ایٚ ثبٝرٛذ ٠ً ؽزایظ ػبدی اعت. ایٚ در حبٓی

 ٜبٙ ثبال اعت.١٘چ

 ،هلدیىگ گریه ية مدیرعبمل سید حسه هبشمی 

ٗیتٞاٙ یي هذرت تخزیت خالهب٠ٛ در اهتقبد یب تـییز در ًغت ٝ ًبر١ب ثؼذ اس ًزٝٛب را ث٠ ٛٞػی یي خ٢ؼ صٛتیٌی در ثبسار١ب ٝ ًغت ٝ ًبر١ب  _

 .تٞفیق ًزد

یٚ ضزٝری اعت تب ٠٘١ كؼبالٙ اهتقبدی ثب ِٛبٟ ٝ ثزٛب٠ٗ ریشی ثزای ثحزاٙ كؼٔی، آیٜذٟ پظ اس ثحزاٙ را ٛیش تقٞیز ًٜٜذ، سیزا ثب ػجٞر اس ا _

ؽزایظ، ثبسُؾت ث٠ رٝاّ ػبدی ًغت ٝ ًبر ثزای ثغیبری اس آٙ ١ب دیِز یي ُشی٠ٜ ٛخٞا١ذ ثٞد ٝ ؽزایظ خذیذی در ٗحیظ رهبثتی حبًٖ خٞا١ذ 

 ذ.ُزدی

ٗیٔیٞٙ  11ٗیٔیٞٙ ٛلز ١غتٜذ ٠ً ثزای ١ز تجٔیؾ در ایٚ پیح ١ب تب حذٝد  6تب  1ر١بی ثیٚ ٛلز ٗبٓي پیح ایٜغتبُزإ ثب كبٓٞ 666در ایزاٙ  _

 تٞٗبٙ دریبكت ٗی ًٜٜذ.

خ٢بٙ دعت ًٖ ث٠ سٗبٛی ٗؼبدّ دٝ عبّ احتیبج دارد تب دٝثبرٟ ث٠ ؽزایظ پیؼ اس ًزٝٛب ثبسُزدد ٝ ایٚ ٗتض٘ٚ كزفت ١بی ثیؾتز اس ت٢ذیذ  _ 

 ثزای ایزاٙ اعت. كزفت خزیذ تٌٜٞٓٞصی، كزفت خزیذ ؽزًت ١بی ًٞچي ٝ ٗتٞعظ ٝ كزفت خزیذ ع٢بٕ ٗذیزیتی ؽزًت ١بی ثشرٍ.

 دیرٌ شرکت ابرسالمت هًشمىد سیىب احمد دستجردی، رئیس هیبت م 

اعتلبدٟ اس تٌٜٞٓٞصی ١بی خذیذ ٗبٜٛذ اع٘برت كٞٙ ١ب ارتجبط ثیٚ پشؽي ٝ ثی٘بر ثز رٝی ثغتز ایٜتزٛت را ثز ٗجٜبی سیزعبخت ١بی ٗٞخٞد  _

یٚ اثشار١ب ٗٞخت ُغتزػ عزیغ . اٗزٝسٟ اثشار١بی ٠ٛ چٜذاٙ ُزاٙ ثزای ُزكتٚ دادٟ ١ب اس ع٘ت ثی٘بر ٝ ع٢ٞٓت اعتلبدٟ اس ااعتٛ٘ٞدٟ كزا١ٖ 

ایٚ ٗٞضٞع ؽذٟ اعت. ثزخی اس ایٚ اثشار١ب ػجبرتٜذ اس: دٝرثیٚ ٗٞثبیْ، اعتتٞعٌٞح ٝ اتٞعٌٞح دیدیتبّ، دعتِبٟ ١بی ٗبٛیتٞریَٜ دیدیتبّ 

 ػالئٖ حیبتی ٝ اثشار١بی پٞؽیذٛی.

ٗتقْ ث٠ ثی٘بر ٗی تٞاٙ ارائ٠  ITع٘ت پشؽي ث٠ اثشار١بی  ١ٖ اًٜٞٙ دعتٞرات پشؽٌی را اس ثبیذ ُلت، 3ت٠ٔ ٗذیغٚ ١بی ٛغْ در راثغ٠ ثب  _

 داد. داد. ث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ، ٗی تٞاٙ دٝس دارٝی ثی٘بر را اس عزین رثبت ١ب اس راٟ دٝر ًٜتزّ ًزد یب ٗی تٞاٙ خزاحی ١بیی را اس راٟ دٝر اٛدبٕ

ث٠ عزاحی پزعؾٜب٠ٗ ؿزثبِٓزی ًزٝٛب « ١٘زاٟ دًتز»ؽت، در ایزاٙ ٝ هجْ اس اهذإ ٝسارت ث٢ذا 19در اٝٓیٚ رٝس١بی ثزٝس ثی٘بری ًٞیذ  _

پزداخت ٝ ثب داٛؾِبٟ ػٕٔٞ پشؽٌی ٗؾ٢ذ ٝ ٝسارت ث٢ذاؽت ٝ درٗبٙ در خقٞؿ ٓشٕٝ اعتلبدٟ اس عبختبر١بی ت٠ٔ ٗذیغیٚ در ًٜتزّ ثی٘بری 

 خٔغبتی ثزُشار ؽذ.

 درٗبٛی ٗزاًش ث٠ ١ب آٙ ؿیزضزٝری ٗزاخؼ٠ اس ٝ ًزد ١ذایت ٝ  ّثب اعتلبدٟ اس پٔتلزٕ ١٘زاٟ دًتز ٗی تٞاٙ ثی٘براٙ را اس راٟ دٝر ًٜتز _

 .ًزد پیؾِیزی

ثی٘براٙ در  ثبیذ خبعز ٛؾب ًزدِٛزػ خبٗؼ٠ خ٢بٛی ث٠ ت٠ٔ ٗذیغیٚ یٌجبر دیِز دعتخٞػ تـییز ؽذٟ،  19ای٠ٌٜ ثب ٝرٝد ًٞٝیذ  ثبتٞخ٠ ث٠ _

ػزٝهی ٝ عبیز اكزادی را ٠ً ٝرٝدؽبٙ ث٠ ٗزاًش پُزخغز ت٢ذیذ  -ٗؼزك خغز اس خ٠ٔ٘ ثی٘براٙ ٗجتال ث٠ دیبثت، كؾبر خٞٙ، ثی٘بری ١بی هٔجی

 .ؽٞٛذاس راٟ دٝر ًٜتزّ ٝ را١ٜ٘بیی  ٜذٗحغٞة ٗی ؽٞد ٗی تٞاٛ

ػذٕ ٗزاخؼ٠ حضٞری ثی٘براٙ ٗشٗٚ ث٠ ٗزاًش درٗبٛی، اتٌب ث٠ خذٗبت ت٠ٔ ٗذیغٚ ٠ً ٗٞخت  ٗیتٞاٙ ُلتًیذ ٝسیز ث٢ذاؽت أت ثب تٞخ٠ ث٠_

١بی ٗزاهجت ١بی ٝیضٟ ٝ اٛدبٕ  پزٝٛذٟ آٌتزٝٛیي عالٗت، توٞیت خذٗبت ١ٕٞ ًِز یب پزعتبری در ٜٗشّ، خُٔٞیزی اس اؽـبّ ؿیزضزٝری تخت

 ،ٗی ؽٞد غی تٞعظ پزعتبر یب كزد آٗٞسػ دیذٟ ٝ ارعبّ ٛتید٠ ثزای پشؽي ٗتخقـخذٗبتی ٗبٜٛذ تقٞیز ثزداری اس راٟ دٝر ثزای ثی٘براٙ اٝصاٛ

 اس خ٠ٔ٘ ٢ٖٗ تزیٚ ٗٞاردی ١غتٜذ ٠ً ٓشٕٝ توٞیت خذٗبت ت٠ٔ ٗذیغیٚ را ُٞؽشد ٗی ًٜٜذ.

 بهساد علیسادٌ، عضً کمیسیًن مسئًلیت هبی اجتمبعی اتبق ببزرگبوی مشهد 

ثخؼ ثی٘بری ١بی ٗبدرسادی هٔت ًٞدًبٙ داٛؾِبٟ ػٕٔٞ پشؽٌی ٗؾ٢ذ چٜذیٚ عبّ اعت ٠ً كؼبٓیت خٞد را آؿبس ًزدٟ اٗب ایٚ ثخؼ در  _

 اتبم ًٞدًبٙ، هٔت ٗبدرسادی ١بی ثی٘بری ،  ICUكؼبٓیت داؽت. ثخؼ ٗذًٞر ؽبْٗ خذٗبت ثغتزی،  96هبٓت یي دپبرت٘بٙ ٗدشا اس عبّ 

 .اعت... ٝ هٔت یٞٛذپ ًٞدًبٙ، هٔت خزاحی ػْ٘
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در ایٚ ٗذت تؼذاد سیبدی اس ثی٘براٛی ٠ً ٗجتال ث٠ ثی٘بری ٗبدرسادی هٔت ١غتٜذ، در ایٚ ٗزًش ثغتزی ؽذٟ اٛذ ٝ درٗبٙ ١بیی ٠ً سٗبٛی ث٠  _ 

ػٜٞاٙ ثی٘بری ١بی الػالج ؽٜبخت٠ ٗی ؽذٛذ، در حبّ حبضز ث٠ خٞثی اٛدبٕ ٗی ُیزد. عی ایٚ دٝرٟ ثب ٗؼضْ ١بی ٗختٔلی دعت ث٠ ُزیجبٙ 

٠ً ایٚ ثخؼ كٞم تخققی اعت ٝ ٛیبس ث٠ تد٢یشات خبفی در اتبم ١بی ػْ٘ ٝ آٛضیُٞزاكی ١ب داریٖ ٠ً ت٘بٗی ایٚ تد٢یشات  ثٞدیٖ، چزا

  تٞٓیذات خبرج اس ًؾٞر ١غتٜذ ٝ حبّ ثب تٞخ٠ ث٠ تحزیٖ ١ب در ایٚ ػزف٠ ثب چبٓؼ ٗٞاخ٠ ؽذٟ ایٖ.

شی٠ٜ تبٗیٚ تد٢یشات كزاٝاٙ اعت، ػالٟٝ ثز ایٚ ثی٘براٙ ٛیش ػ٘ذتب ثی ثب ت٘بٕ ح٘بیت ١بیی ٠ً اس ع٘ت ٝسارت ث٢ذاؽت اٛدبٕ ٗی ُیزد ١ _

 ثضبػت ١غتٜذ ٝ تٞاٙ پزداخت ایٚ ١شی٠ٜ ١ب را ٛذارٛذ.

ثی٘برعتبٙ اٗبٕ رضب )ع( ث٠ ػٜٞاٙ ٗزًشی ٠ً ایٚ ثی٘بری ١ب را پٞؽؼ ٗی د١ذ تب حذ اٌٗبٙ اس ظزكیت خیزیٚ اعتلبدٟ ًزدٟ تب ثتٞاٛذ ایٚ  _

 د١ذ اٗب ١٘چٜبٙ ٛیبس١بیی ٝخٞد دارد. ً٘جٞد١ب را پٞؽؼ

ث٠ ای٠ٌٜ ثبیغتی ثب ً٘ي اػضبی اتبم ثبسرُبٛی چ٠ ث٠ فٞرت اٛلزادی ٝ چ٠ در هبٓت ً٘یغیٞٙ ٗغئٞٓیت ١بی اخت٘بػی ٛغجت ث٠  ثب تٞخ٠_

 ١ٌ٘بری ثب ٝ اتبم ١بی ظزكیت اس ثبیغتی هٔت، ٗبدرسادی ١بی ثی٘بری ٛیًٌٞبری ثٜیبد ػٜٞاٙ ث٠  ٗب ثبیذ ُلت،تد٢یش ایٚ ٗزًش اهذإ ًٜیٖ، 

 .ٛ٘بییٖ اهذإ ثٜیبد ایٚ ثجت ث٠ ٛغجت اعتبٛذاری

ثب تٞخ٠ ث٠ ایٚ ٠ً ثخؼ ثی٘بری ١بی ٗبدرسادی هٔت ًٞدًبٙ در ؽزم ًؾٞر ٠ٛٞ٘ٛ ای ٛذارد، اس ٗزاًش ٗختٔق حتی اس ؿزة ًؾٞر ٛیش ثی٘بر   _

در ایٚ  داریٖ. ػالٟٝ ثز ایٚ اس ًؾٞر١بیی ١٘چٞٙ پبًغتبٙ، اكـبٛغتبٙ، تزًٜ٘غتبٙ، ػزام ٝ ... پذیزػ ثی٘بر داریٖ ٠ً آججت٠ ؽیٞع ثی٘بری ًزٝٛب

 ثخؼ خْٔ ١بیی ایدبد ًزدٟ اعت.

  طیبی، جبوشیه فرمبودٌ ستبد بحران کريوب 

 42كزٝردیٚ ٗبٟ ثب اػ٘بّ هزٛغی٠ٜ تب ٛی٠٘ ٗبٟ ٗجبرى رٗضبٙ ثب رٝٛذ ًب١ؾی ؽیٞع ًزٝٛب ٝیزٝط ٗٞاخ٠ ثٞدیٖ ٝ تؼذاد ٗجتالیبٙ در  6اس تبریخ  _

 ؽذ. ُزكت٠ عز اس ثٞد، ؽذٟ تؼغیْ ًزٝٛب ؽیٞع پی در ٠ً رضب اٗبٕ برعتبٙثی٘ تخققی ١بی كؼبٓیت ت٘بٕ ٝ عبػت ث٠ ً٘تز اس فذ ٗٞرد رعیذ

ٗتبعلب٠ٛ اس دٝ ١لت٠ پیؼ ؽب١ذ رٝٛذ رٝ ث٠ اكشایؼ ؽیٞع ًزٝٛب ١غتیٖ، ث٠ عٞری ٠ً تؼذاد ثغتزی ١ب اكشایؼ پیذا ًزدٟ اعت ٝ در اًثز  _

ٜذ، ثٜبثزایٚ ث٠ راحتی ایٚ ٝیزٝط ٗی تٞاٛذ تي تي اكزاد خبٗؼ٠ را ٗٞارد ثی٘براٙ ٛیبسٜٗذ ٗزاهجت در ثی٘برعتبٙ ٝ ؿیز هبثْ تزخیـ ٗی ثبؽ

 ٗجتال ًٜذ آجت٠ در فٞرتی ٠ً ٌٛبت ث٢ذاؽتی را رػبیت ٌٜٛیٖ.

 سید حسه خدادادیبن حسیىی، رئیس ريابط عمًمی ادارٌ کل تبمیه اجتمبعی استبن خراسبن رضًی 

ث٠ ٛظز ٗی رعذ ثبیغتی ث٠ ٜٗظٞر ٗوبث٠ٔ ثب ؽیٞع ًزٝٛب ثز رٝی آٗٞسػ تبًیذ ثیؾتزی فٞرت ثِیزد، چزا ٠ً ایٚ ٗغئ٠ٔ پیؼ ٛیبس افٔی ث٠  _

 ث٘ز ٛؾغتٚ ٗغئٞٓیت ١بی اخت٘بػی اعت.

اخالهی كؼبٓیت دارٛذ، اعتلبدٟ  اُز ثتٞاٛیٖ ثزای ایٚ ٜٗظٞر اس خبٗؼ٠ ؽٜبعبٙ ٝ ًبرؽٜبعبٙ ٗدزثی ٠ً در حٞسٟ ١بی اخت٘بػی ٝ پض١ٝؼ ١بی _

 ًٜیٖ؛ ث٠ تجییٚ ث٢تز ایٚ ٗٞضٞع رای خبٗؼ٠ ً٘ي ًزدٟ ایٖ. ایٚ اٗز ٛیبسٜٗذ ١ِ٘زایی ٝ ١٘زا١ی ت٘بٗی ثخؼ ١ب اعت.

 

  مصًببت جلسه:

بررسی و پیگیری در طول  برای اعضاء و دریافت نظرات و تعیین سه گزینه که در اولویت قرار دارد جهت 9911ارسال برنامه های پیشنهادی سال 
 سال. 
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