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  تعداد صفحــات:  برگ 4

  یسه رئ   یأت ه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی با    دهمین سیز   صورتجلسه 

 و رئیس شورای اسالمی شهر مشهد   مشهد اتاق    ی تخصص   یسیونهای کم 
 

 تاریخ برگزاری  12/05/1401

  

 

     ساعت شروع  10:00 ساعت خاتمه:  12:00

        

 دستورکار جلسه:      
 گفتمان پیرامون مسائل اجتماعی  کمیسیون و ی یت هارامون فعالارائه گزارش پی ✓

 

حـس  حـضور جعا  قاای با  کمیـسیون مـسلولیت های اجتماعی اتاب باگرگا،یص ـصعایمص معادن و کـراورگی خراـسان رـ وی  ـسیزدهمی  جسـسه

اتاب  1شـمار  در محل سـاختمان   صـه   10سـاعت    12/05/1401مورخه  شـعهه پعجروگ   شـرر مرـرد یشـورا محترم سیرئ  انصیموحد

 .باگرگا،ی برگزار شد

 

 یاجتماع یها تیمسئول ونیسیمحترم کم سیمحسن شرکاء، رئ یجناب آقا ✓

کنکیملهشکفقرکاسا  کفلامکمراتر کاککیدرکراساتلکیمطلوبکاجت لعکککینیآفروکنقشککیه دتکک،ییگراهمکیاجت لعککیهل یمساووتککونیسایرسالت کم 

  بلشدیمرورکمککیخلوصلکاقتللدکملککیتوسعهکمنلفعکملککهل،فیطککیبلکت لمکونیسیم 

آنکرفعکککیثروتکوکدرکپکککجلدیاک،یریپذسا یرک،یدوارینرال،،کامککشیجه کافزاککییراهکلرهلککلفتنیککیاجت لعکککیهل یمساووتککونیسایم کیاهدافکاصالازک

 اس  کیاجت لعککیهل یمسووتکونیسیشهروندانکازکج لهکاهدافکملکدرکم ککیت لمکیشرافت ندانهکبراککیزندگک یککجلدیاکک یمرکمکاشتغللکوکدرکنهل

 کساو کدادنکمردمکبهکمیاعالمکمنککیوکمطلتبلتکخودکراکبهکدرساتککلزهلیمهکنککمیموفقکشاوککمیتوانیمککیوکزملنککمیرشادکقرارکدارکریملکدرحللکحلضارکدرکمسا

کنیریپککرانیبلکمدککدیبلککمنندیمکک یگونلگونکشروعکبهکفعلتککیهلمهکدرکسلزملنککیدیجدککرانیمدکموجبکتوسعهکمرورکشود ککتواندیموتدکبودنکمکیساو

 وکاقداملتکمطلوبکمسووالنکمذمورکبپردازند ک ینکریآنکسلزملنکدرکارتبل،کوکتعلممکبلشندکوکبهکادامهکمس

مساووالنکککیراکبراکدانیمککدیبلکمیدتککنیاساتلنکشاداکاسا  کبدکیوکاجت لعککیفعلالنکوکبزرگلنکاقتلالدککیمالنکمراورکموجبکدتزدگککیتیریمدککیرفتلرهل

 هلکراکفراهمکن ود ذاش کوکبسترکرشدکآنوکمتخلصکآزادکگکیاحرفه

 

 وکار گروه انتخابمعاون کسب  ،ی کاووس وانیک جناب آقای ✓

کک…وککیجلمعکشاهرکیمع لرکک ن،یبرخوردارکاسا کمهکشالممکشاهرکهوشا ند،کشاهرکاککیازکابعلدکگونلگونککیمطلوبکشاهرکیمساولهکحک ران •

  شدیمکزینکربطیمسووالنکذککیداشتهکوکموجبکآگلهکیشهرککیهل یفعلتکررف یوکپکککییافزادرکهمکیخوبککریمبحثکتلثکنی کاشودیم

برنلمهکجلمعکشاهرکککنییصاورتکگرف کمهکمنجرکبهکتعککیمتعددککیهلیرایاندراهد،کهممککیدرکشاهردارکربطیدرکگذشاتهکتوساطکمساووالنکذ •

ککیدادهلیتذاکوقوعکروککلف ییمرتبطکبهکآنکاختلاالمکمککیهل یبهکفعلتکزینککیشااهرکیهلبرنلمهکمذمور،کبودجهککیاجراکنیمرااهدکشااد کح

ککییکهلبرنلمهکنیازکبهترککیمطلوبکشاهرکی کحک رانشادیمککینیبشیمراهدکپککیهلرسالخ یدرکزککدادهلیروکنیاکمیمساتقکیرگذاریمطلوبکوکتلث

 داش  کیرضودرکخراسلنککیتیرینوعکنگلاکمدکرییدرکتغکیلدیبودکمهکدرکمرهدکاجراکشدکوکنقشکز

کمکیخواهککیمثب کوکمطلوبککیشالهدکدساتلوردهلککمیوکاع للکمنککنیصاورتکتدوکنیراکبهکه ککیاجت لعککیهل یمساووتکمیبتوانکزیاگرکامروزاکن •

  بلشدیمکیااژیاهت لمکوکتوجهکوکلزمندینکیشهرککیهلاس کمهکدرکحوزاکدغدغهککیمسلئلکگریازکدکزینکلنیوآمدکدانرجورف ککبود 

 

 یاجتماع  یها تیمسئول ونیسیکمعضو  ،یفرامرز مانیسل ناب آقای ج ✓

ک یکدرکنقشککدیکبلکیاجت لعککیهل یمسووتککونیسیم ککتذا کداردکک…وکیذهبکمکک،یاقتللدک،یکفرهنگکیکدادهلیدرکروکرهیرکیکت لمکمبلحثکاجت لعک •

 ع مکبپردازد ککیفلیت لمکابعلدکمذمورکبهکاکلنیکمکیملنللکارتبلط

جلمعهکککیهلرسلخ کیزکیآوارسلزکبهکاقدامک…وکیکفرهنگکک،یاجت لعکک،کیکلسیسک،کیگونلگونکاقتللدکیهلمختلفکبلکورودکبهکعرصهککیهلدوت  •

صورتکککیفسلدکیحیوکعواقبکآنکاشلراکمرد کاگرکدرکخلومکارزکترجکیحیبهکحذفکارزکترجکتوانیهلکمکاتفل ککنیاندکمهکازکج لهکامردا

  کشدکیدکنسب کبهکبرطرفکن ودنکآنکفسلدکاقدامکمیاس ،کبلکگرفتهیم
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اس کمهکشلهدکککمیدتککنیوکبدکشودیمککدایدکیمالنکمرورکیهلیریگمیازکتل کیلریحمکنواقصکآنکدرکبسکیپل کمردنکمسولهکبهکجل • 

  کمیهستک… وکیاختالفکطبقلتک،یکاجت لعککیهله چونکفقر،کتفلوتکیترمرکالتکگستردا

ملنللکارتبل،کوکتعلمالتکملرشنلسلنکوکمتخلللنکبلککککجلدیمدنظرکقرارکدهد،کاکدیکبلککیاجت لعککیهل کیمسووتککونیسیمهکم ککییهلازکرسلت کیکی •

کعهگرکتوسکشداکوکنظلراکیریدارندکجلوگکشیدرکپککینلمطلوبکمهکعواقبکمخربککیهلیریگمیمهم،کازکتل کنیاککجهی کدرکنتبلشدیمکیدوتتکستمیس

 بود کمیمرورکخواهککیهلرسلخ کیز

 

 وب  نیشرکت گر رعامل یمد  ،ی هاشم دحسنیسناب آقای ج ✓

کستندیمنطبقکنکککدگریبلککککیواقعکیلکیکوکدنکیمجلزکیلیدنککیشداکوکمرزهلکیمرور،کاستلنکوکشهرکمجلزک یککدآمدنیموجبکپدکیمجلزکیفضل •

ازکجلنبککیترژایاهت لمکوکلزمندکیوکنککلوردیکاتل کمرهدکبهکوجودکبکیاجت لعککیهل کیمسووتکونیسیم کیراکبراکینینوکفهیوظکدیکمسولهکبلکنیتذاکا

ککلکیدرکت لمکدنکیکمهکبهکتلزگکیمجلزکنینوکیهلکدرکحوزاکشهرهلمطلوبکآنککینیآفروکنقشکربطیکورودکپررنگکمسووالنکذکککاتل کمرهدکدارد 

 مند ککجلدیاک…وککیاجت لعککیهلرسلت ک،یحوزاکفرهنگکراکدرککیدیکجدکیهل یکظرفکتواندیصورتکگرفتهکاس ،کم

نفرکازکمردمکمرورکککونیلیمک۵ کدرحللکحلضرکردیصورتکبگکیکوکمه کینسب کبهکآنکاقداملتکجدکدکیاس کمهکبلکیموضوعکرمزارزهلکازکمسلئل •

کنهیفعللکدرکزمکیصرافک۲۰۰بهکک ینزدکرانیدرکاحوزاکوجودکدارد ککنیدرکاککیفعللکحقوقک۷۰۰درحللکاستفلداکازکرمزارزهلکهستندکوکحدودک

 ندارند کیرمزارزکچیهککهلیصرافککنیدرصدکازکاک۵۰اس کمهککیدرحلتکنیندارند؛کاک یهلکمجوزکفعلتازکآنککچکدامیوجودکداردکمهکهکرزهلرمزا

اتفل کمخربکشودکک یمنجرکبهکوقوعکککتواندیمککیروکشدنکبلکهرکبحرانبلکروبهکنداکیآکیهلسللکیدرکمرورکطکیرمزارزکیهل یادامهکروندکفعلت •

 وجودکندارد ککهل یگونهکفعلتکنیازکاکیریدرکجه کجلوگکییگوشکشنواککچیاملکمتلسفلنهکه

 

 یپژوهشگر اجتماع  ،یآبادهمت درضایحمناب آقای ج ✓

شود ککککه چونکفقرکدرکنظرکگرفتهکککیقیع کیدادهلیوکنگلاکملکبهکروککهلیکریگکمیدرکتل ککدیکاس کمهکبلککیمحورکازکج لهکمسلئلککییداراککیتوان ندسلز •

  کمندیاقدامکمکهلکییکآنکپرداختهکوکسپسکنسب کبهکاستفلداکازکآنکداراکیهلمیهرکفردکوکپتلنسککیهلمهمکبهکداشتهکنیا

 

 مشهد  یهاونیسیامور کم ی هاشم صفار، مسئول هماهنگناب آقای ج ✓
کونکیسیاقداملتکموثرکوکبزرگکاس  کم ککینقطهکشروعکبراککنییوجودکدارد،کعدمکتعککیارچهپلکک یمهکدرکهرکدستگلاککککییکهلیکدشوارککنیازکبدترککیکی •

 بزرگکاس  ککیهلیریگمیتل کیلبکیرهکینقطهکشروعکوکرکنییبهکتعکدیکبلککیاجت لعککیهل کیمسووت

ک

 ییایآر نی برج پوالد رهیمد اتیه سی رئ ،ی طالب دیحمناب آقای ج ✓
ککیوکاجت لعککیاقتللدککیربنلهلی کزبلشدیمککیاجلمعهککهرککدرککک…وککیفرهنگکک،یکاجت لعککک،کیروشکحمکمرکالتکاقتللدککنیتریاصلکک،کیملرکگروه •

ککدیکبلکییربنلیبرطرفکن ودنکمرکالتکزکک طلبدیبزرگکراکمککیوکاقدامکیجدکمیتل ک یک ،یوضعکنیترکشداکوکبهبودکامرورکروزکبهکروزکفرسودا

بهککیاژایتوجهکوککدیقرارکداردکوکبلکککیبحرانککطیدرکشراککیرضوکدرکخراسلنککیوکصنعتککیاقتللدککیهل ی کفعلتردیدرکمرورکقرارکبگککیکهرکاقدامکک یاوتو

  میاستلنکداشتهکبلشکنیاکمیعظککیهلمیحفظکپتلنس

 کصنع کوکجلمعهکرابطهکشودیمحسوبکمککیکاجت لعکککیکهلبرطرفکن ودنکدغدغهککیهلازکرااککیکیمرکالتکصنعتگرانککککیع مکبهکقلنونکوکبررس •

ککیکهل یمهمکدرکفعلتککنکیبود کاککمیخواهککزینککیاجت لعککک کیشلهدکبهبودکوضعکک،کیداشتهکوکدرکصورتکحمکمرکالتکصنعتککگریکدکیبلککککی یمستق

وکاگرکاقداملتکالزمکبهکموقعکصورتکککبردیبهکسرکمککیکخطرنلمککطیدرکشراککرسلخ یازکتحلظکزککیرضوصنع کدرکخراسلنککک کمندیصد کمککزینککیکمعدن

کبود کمیدرکصنع کاستلنکخواهککی یعظکیهلشلهدکوقوعکبحرانککیآتکیهلسللکیکطکرد،ینگ
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ک 

 بتن شرق  رهی مد ئتیعضو ه ان،یاحمد  دیامناب آقای ج ✓
مردمکدس کککیزندگککک یفیمردمکت رمزکمرداکوکنسب کبهکبهترکشدنکمککیبرکسوادکاقتللدکککدکیبلککک،کیاجت لعککیهل یوکمسووتکک یبهبودکوضعککیبراملکک

جلمعهکملکوکخلوصلکمردمکمرهدککککخواهندکمرد ککیبرخوردارکبلشند،کبهترکزندگککیترمطلوبکککیاقتللدکک یمهکمردمکازکوضعککی کملداممیبهکملرکشو

  کمیدانیمکطیشراکنیوکبهبودکاکیدارندکمهکملکخودکراکملزمکبهکبررسکیلدینواقصکزکیکگروهککیهل یدرکانجلمکفعلت

 

 یخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو ریدب زاده،ی خان نیحس آقایجناب  ✓

مند ککککیلدآوریبهکه گلنککککشودیمککیرضواشتغللکدرکخراسلنکککجلدیوکاککداریآنچهکراکمهکموجبکتوسعهکپلککدیبلککیکاجت لعکککیهل کیمسووتکککونیسیم  •

 درکسطحکجلمعهکداشتهکبلشدککیمل وسکیراکراکدرکدستورکملرکخودکقرارکدهدکتلکبلکوقوعکاقداملتکمختلف،کاثربخراقداملتکقلبمکاجکنیه چن

ک

 شهر مشهد  یاسالم یشورا نیشیبهاروند، عضو پ ی مجتب آقای جناب ✓
کنکیکازکجلنبکاککیتخللککیهلرگلاین لککجلدیبودنکآنکاشلراکمرد کاککیبهکفراجنلحککتوانیمککیاجت لعکککیهل کیمسووتککونیکسیخوبکم ککیهلیژگیازکو •

کنیدرکاککیکحضورکپررنگکتجلرکوکفعلالنکاقتللدکیهلکنهیزمکیوکبررسکهلکیزنیبلکراککتواندیمککیاس کوکاتل کبلزرگلنککیکمنلسبکلریاقدامکبسکونیسیم 

  کدیمسولهکم  کن لکنیبهکاکهلکرگلاین ل

ک

 در استان  رانیشعبه انجمن دارندگان نشان استاندارد ا ریمد  ،ی وانیک رضایعل ناب آقای ج ✓

کیکرضوخراسلنککیرسلختیدرکابعلدکزککیاگسترداککیهلیدارندکموجبکنلبسلملنککیکلدیزککیریگمیرداکبلالکمهکقدرتکتل ککرانیمتعددکمدککییجلجلبه •

 شداکاس  ک

ک

 رانیا باروترهوهیخانه م رعامل یمد  ،ی محمد رفسنجانناب آقای ج ✓

ه چونکککییکحوزاکمرورهلککنی کبهترکاس کدرکامنندیع مکمککفیضعککیاجت لعککفیوکوظلکککهل یمسووتککمیدرحللکحلضرکمدارسکنسب کبهکتعل •

ک کمیمدارسکقرارکدهکیآموزشکیاتگوککعنوانککبهکراک…ژاپن،کفنالندکو

ک

 امداد  تهیکم ییمعاون سابق اشتغال و خودکفا  ،ی کراب نیحس دیسناب آقای ج ✓

داشتهکبلشدکوکبهککککیکدوتتککیهلدوت کوکسلزملنککیکهلیکریگمیتل ککلتیجزئککیدرکبررسککینقشکموثرککتواندیمککیکاجت لعکککیهل کیمسووتککونیسیم  •

موچ کوککککیهل یفعلتککیدرکهدف ندسلزککتواندیمککنیه چنککونیسیم ککنکیاککبپردازد ککیدوتتککیهلیکریگمیدرکتل ککیعل ککیهلیچلشنککشیافزا

 بهکاهدافشکم  کمند ککیلبیدستککیدرکراستلکیموثرکواقعکشداکوکبهکبخشکدوتتککزینکشودیمربو،کمکیدوتتککیهلیریگمیمهکبهکتل کیبزرگ

ک

 یاجتماع یهاتیمسئول ونیسیکم ری، دب  یپرواز لیسهناب آقای ج ✓

درکارتبل،کبلککککیوکپژوهرککیبلکمرامزکعل ککییاجراککیهلنلمهتعلممکوکعقدکتفلهمککجلدیاکک،یسلزمدلکککردیبلکروککیاجت لعکککینیملرآفرککیاتگوککیررسب •

ککیات للنیبککرگلایدرکن لککعکیصنلککیهلیوکتوان ندککداتیتوتککیکدائ ککلاکرگین لککجلدکیدرکحوزاکاککیریگیهل،کپکمرتر کمج وعهکککیهلهلکوکفلمدغدغه

ککیهلدستگلاکلنیگفت لنکمکجلدیاکیتالشکبراک،یمسکنکفعلالنکاقتللدکیشرم کتعلونککجلدیمطلتعهکاک ،یترافکیبهکمسولهکاجت لعککتوجهمرهد،ک

ازکاس کمهککککیکموضوعلتککیبرخککعنوانککبهککک… وککلنیخلنواداکزندانککیاجت لعکککیکهلبیدرکحوزاکملهشکآسککرنهلدهلکیسلز،کارائهکپکککمیوکتل ککیاقتللد

 وکدرکدستورکملرکقرارکدارد ککدایگردکیریگیپککونیکسیم کنیاکیسو
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  تعداد صفحــات:  برگ 4

  یسه رئ   یأت ه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی با    دهمین سیز   صورتجلسه 

 و رئیس شورای اسالمی شهر مشهد   مشهد اتاق    ی تخصص   یسیونهای کم 
 

 تاریخ برگزاری  12/05/1401

  

 

     ساعت شروع  10:00 ساعت خاتمه:  12:00

        

درککیاجت لعککنی کملرآفرشودیمککدایبهکوضوحکدکیاجت لعککیهلدوکامرکدرکدغدغهکنیاکبلیدکگف کمهکینیوکملرآفرکیاجت لعککینیتفلوتکملرآفردرک • 

)ازکککییاجراککیوکراهکلرهلککهلکدگلایگفت لنکوکتبلدلکدککجلدیاکک مندیمککیاجت لعکککیهلبهکمبلحثکوکدغدغهککیاکژایانجلمکاموراتکمختلف،کتوجهکو

رککیموضوعکبلکسلککنیمرتر کاککیهلفلمککیکلبیکازکملرشنلسلنکوکبلزککیمتعددکملرگرواکبلکج عککیهلنرس ککیبرگزارکک(،ییج لهکصندو کملرگرل

  کبلشدیمککیاجت لعککیکهل کیکمسووتکونیسیمرتر کازکج لهکاقداملتکم ککیهلمج وعهک

هلکوککبلکتوجهکبهکدغدغهککیوکپژوهرککیبلکمرامزکعل کککییاجراککیکهلنلمهتعلممکوکعقدکتفلهمککجلدکیبهکاککنیه چنککیکاجت لعکککیهل کیمسووتککونیسیم  •

ککمکیتنظکدرکمرحلهککککیخراسلنکرضوککیوفنلوروکپلر کعلمککیبلکدانرگلاکفردوسککونیسیم ککنیعقدکتفلهمکنلمهکاککوککمرتر کآنکپرداختهککیهلفلم

  کبلشدکیمکسکینوکشیپک

کداتکیتوتکیدائ کرگلاین لکجلدیاکاس ،کونیسیم کنیاکیهلدغدغهکگریاستلنکراکازکدکیاقتللدکیهلکیوکتوان ندکداتیتوتکیدائ کرگلایلن کجلدیا •

توانکککوککهل یظرفککیکمعرفککع،کیرشدکوکتوسعهکصنلککیبراککییکفضلکککجلدکیمرهدکبلکاهدافکاککیات للککنکیبککرگلاکیاستلنکدرکن لککعیصنلککیکهلیوکتوان ند

کیکهلک یه هکظرفککیعدات کدرکمعرفککک یدرکزملنکوکرعلککییبلکصرفهکجوککیخلرجککیهللتیهککدیاستلنکبهکصورتکمت رمز،کامکلنکبلزدککیدیتوت

 استلن،کدرکمرحلهکمذامراکاس  کیاقتللد

اس کمهکازککککیاقداملتککگریازکدککزینککیملرگرانکصنعتککیبراککندایبهکآککدیامککشیکسرپنلاکوکافزاککجلدیاحداثکمسکنکبلکهدفکاککیشرم کتعلونکککسیتلس •

  کبلشدیاسلسنلمهکمکککسینوشیمهمکدرکمرحلهکارائهکپکککنیاتل کمرهدکدرکدس کع مکقرارکگرفتهکاس  کاککیکاجت لعکککیهل کیمسووتککونیسیجلنبکم 

کرکیکنظککسلزمیوکتل ککیاقتللدککیهلدستگلاککلنیتعلمالتکمککیبرقرارکککیبلکهدفکتالشکبراککیبخشکخلوصککینکیآفرنقشککشیوکافزاککگفت لنککجلدیا •

  شودیمحسوبکمکونیسیکم کنیاکیهل یفعلتککگریازکدکزیطرحکتوسعهکاقتللدکمرهدکنکیکمرهدکوکمعرفکیشهردارکیمعلون کاقتللد

جلسلتکککیاس کمهکملکبلکبرگزارککییکهلبرنلمهککگریازکدککزیوکاجت لعکنککیبرکزندگککیرانندگککیمنفککراتیبلکهدفکملهشکتلثکک یتوجهکبهکمسولهکتراف •

کرگرواکملککجلدیطرحکجلمعکوکاککنیالزمکجه کتدوککیهلیکریگیطرحکوکانجلمکپکککسکینوشیپکککهیتهکک،یمتوتککیهلبلکدستگلاککونیسیم ککیهلامنظمکملرگرو

  کمیدرکدس کمکلتبهکدارکنفعلنیبلکحضورکذکیللتخ

ککیمسلئلکککگریازکدککزیوکسالم کنککیفرهنگکک،یکوکارائهکخدملتکرفلهککلنیخلنواداکزندانککیاجت لعکککیهلبیدرکحوزاکملهشکآسککرنهلدهلیارائهکپکه چنینکک •

 داداکاس  کرارقکیریگیوکپککیاتل کمرهدکدرکدس کبررسکیاجت لعکککیهل کیمسووتکونیسیاس کمهکم 

ک

ک
 

ک

کحلضرینکجلسه:کک

زاشرم،ککابراهی یکک  :آقایان  دانرور،کهلش ی،کخلنیک عداتتی،ک آبلدی،کسلء،ک رفسنجلنی،ککدا،که  ک فرقلنی،کمیوانی،ک فرامرزی،ک ملوسی،ک زادا،ک مرابی،ککعیدیک

 ح دیلنبهلروند،کطلتبی،کرضلزادا،کا


