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 دستورکار جلسه:      
 قدس مشهد اسالمی شهر مبا حضور رئیس شورای  گفتمان پیرامون مسائل اجتماعی شهر مشهد مقدس ✓

 

ه  چهاردهمین  ان ر ـویجلـس اورگی خراـس لوتیت های اجتماعی اتاب باگرگا،یص صـعایمص معادن و کـش یون مـس حضـور جعا  قاای با  کمیـس

اتاب  1ـشمار  در محل ـساختمان   ـصه   10ـساعت   20/05/1401مورخه    ـشعهه  پعجروگ    ـشهر مـشهد یـشورا محترم سیرئ  انصیحـسن موحد

 .باگرگا،ی برگزار شد

 

 محترم اتاق خراسان رضوی  سیرئ بینا  ادت،یمحمود سجناب آقای  ✓
است  یاجتماع   یها  تیعمل به مسئول  م،یاما گاها از آن غافل شده ا  م؛یانجام ده میتوان  یم یکه ما فعاالن اقتصاد  یکار  نیارزشمندتر  دیشا •

خاص کشتور به وتور     طیچرا که اگر در شترا  م،یعمل کن  یاجتماع   یها  تیبه مستئول شیاز پ   شیرود ب  یم  دیتک تک ماستت  ام فهیکه وظ

 خورد  میشکست خواه  م،یشیندین  یریتدب یجمع

 

 اتاق خراسان رضوی سهیرئ اتیه محترم عضو  ،یسراج احمد  میمرسرکار خانم  ✓
 ی همکار یتوانند برا  یم نیکه طرف  ییتا فروتت ها  دندیشتورا تدرا  د  یرا با اعضتا یجلسته ا  یاتاق بازرگان  ندگانینما  ا یستا  گششتته ه •

  گریفروتت بار د نیا  میدار دیبه دنبا  داشتت که ام یا  جهینشتد و نت یفروتت استتفاده ا  نیشتود؛ اما عم  از ا ییداشتته باشتند، شتناستا  شتتریب

 شود  ایاح

در بحث مهار و کنتر    یحضتور داشتتند چنان که بخش خصتووت  یدولت  یبخش ها  یدر کنار تمام یاقتصتاد  نیلو فعا  یاتاق بازرگان یاعضتا •

 داشته است  یکرونا ورود جد

کرد،   ستتفادها یبه خوب یاقتصتاد  نیو فعال  یشتهردار لیاز پتانست  دیمستلما با یو اقتصتاد  یاجتماع   یها  تیدر حا  حاضتر در بحث مستئول •

 کشور وجود نداشته باشد   یک نشهرها هیدر بق  دیکه شا یفروت

 

 تجارت یسیونکم محترم  یسرئ ،محمدحسین روشنکجناب آقای  ✓
  ، یاز فعاالن اقتصاد   یاریاست که بس  ی در حال   نیاست  ا  یبخش خصوو  نیفعال  یشهر برا  نیکند که مشهد بهتر  یعنوان م  یشهر  تیریمد •

 استان هستند   نیدر حا  خروج از مشهد و ا  ایبرده اند   گرید یخود را به شهرها هیسرما

مطرح شد که براساس آن،  یمشهد با وزار  راه و شهرساز یتوسط شهردار یسا  قبل طرح ۲۵  یحرم مطهر رضو رامونیپ  یدر پروژه ها •

سا  هنوز محقق نشده است    ۲۵تعهدا  پس از  نیدرود ا ۵۰است که  ی در حال نیشد  ا یاطراف حرم ساخته م ستیبایسا  م ۱۰ یط

گشاران نتوانسته اند سند    هیسرما  نی درود ا  ۹۰کرده اند اما    یگشار  هیحرم سرما  یرامونیسا  در بافت پ   ۲۵مد     درگشار    هیسرما  ۳۵۰

   ندینما  افتیملک و پروانه شان را در

 منطقه دفاع کنند   نیگشاران ا هیشهر آن است که م حظا  را کنار بگشارند و از سرما یانتظار مردم از شورا •

 

 و عمران  ی مهندس ، ی خدمات فن  ونیسیکم محترم سیخندان دل، رئ محسنجناب آقای  ✓
  یها تیجلسه در حوزه مسئول نیا یخروج میدواری  امیو شهردار یاست با حوزه شهر یو عمران حوزه مرتبط  یمهندس  ،یخدما  فن  •

   میکن فایا یشهر تیریرا در حوزه مد ینقش موثرتر میباشد و بتوان  دیمف یو شهر یاجتماع 
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باور برسد   نیشهر به ا یداشته باشد  حا  اگر حوزه شورا یشهر تیری در مد یتواند نقش عمده ا ی م یو مهندس  ی خدما  فن ونیسیکم • 

 یبرا  شهر یشورا یاز توان و انرژ زیبرساند و ما را در کنار خود بداند، متقاب  ما ن یاری یشهر تیریتواند به مد یم  یکه اتاق بازرگان 

 برد   میکما  بهره را خواه یگسترش حوزه بخش خصوو

 

 یمعدن عیمعدن و صنا ونیس یکم محترم سیرئ ،ی حمدرضا صفار طبسجناب آقای ا ✓

  میرمستقیو غ   میمشکل را به وور  مستق  نیاز ا  یتواند قسمت  یبزرگ است، بخش معدن م  اریمعضل بس  کیدر شهر مشهد    ینینش  هیحاش •

نفر در آن   نیکند چند یکه آغاز به کار م   ی و هر معدن  ردیگ  ی ها و مناطق دور افتاده انجام م ابانیعمدتا در ب یمعدن  یها  تیحل کند  فعال

  ی در شهرها  نیشود ع وه بر ا  یریشود از مهاجر  روستا به شهر مشهد جلوگ  یسبب م  ییاشتغالزا  نی شوند  ا  یم  تیجا مشغو  به فعال

 افته ی  شیشهرستان ها افزا  نیا  تیاست که جمع  ی در حال  نی  امیمواجه هست یاجتماع   یها  بیمانند بردسکن و خواف با کاهش آس  ی معدن

 بوده است  یاما آمار جرائم کاهش

  ی از معدن داران ب   ی ار ی که بس   ی دارد  به گونه ا   ی بازم   ر ی است و معدن داران را از ادامه مس   ر ی سازمان ها به شد  دست و پاگ   ی متاسفانه بوروکراس  •

   هستند و آب در روستاها مواجه    ن ی با کاهش زم   ان یی زند، چرا که روستا   ی دامن م   ی ن ی نش   ه ی معضل قطعا به حاش   ن ی شده اند  ا   زه ی انگ 

کند    دا ی پ   ص ی استان تخص   ی ع ی به منابع طب   ی مبلغ   د ی کنند  از آن سهم با   ی م   افت ی مربوطه تا سقف ممکن از معدن داران عوارض در   ی دستگاه ها  •

  ی قسمت   ی برا   ی وندوق   م ی تقاضا دار   ی اجتماع   ی ها   ت ی مسئول   ون ی س ی و کم   ی استاندار   ت، ی ر ی کند  حا  از سازمان مد   ی نم   دا ی پ   ص ی مبلغ تخص   ن ی که ا 

 کند    ی نم   دا ی پ   ص ی به استان تخص   ی وور  سهم   ن ی ا   ر ی منابع در نظر گرفته شود که به مرکز انتقا  داده نشود، چرا که در غ   ن ی از ا 

 

 کمیسیون مسئولیت های اجتماعی محترم جناب آقای محسن شرکاء، رئیس ✓
 است   نییخطه پا نیمردم ا ی درآمد یدر ک نشهر مشهد، سرانه ها یرغم وجود بارگاه حرم مطهر رضو یمتاسفانه عل  •

  یاجتماع  یها  تیشد: مسئول  ادآوریاستفاده شود،   ییو فقرزدا  ی در جهت نشاط، شاداب دی استان با  یاجتماع   ی ها هیسرما  نکهیا  انیبا ب  شرکا •

 است   یو داوطلبانه است و فراتر از مسائل قانون رخواهانهیخ تیفعال

مبنا  یاجتماع   تیمسئول  ونیسیکم • متقابل  یبر  و در   احترام  گو،  و  ب  ، تعامل، گفت  و فصل مشتر   ارکان مختلف بخش    نیشناخت 

هوشمندانه و دانش محور در جهت   وداقت در رفتار و گفتار و ت ش  د ینما  یم  یمسائل را بررس  ره،یو غ   یتیحاکم  یبا نهادها  یخصوو

 است  یاجتماع  یها تیمسئول ونیسیکم یها یاهداف و چشم انداز نیاز مهم تر ،ینشاط و شاداب  یبر مبنا ییفقرزدا

 

 یاجتماع  نیکار و تام ات،یمال  ونیسیکم محترم سیرئ ،یعشر  ی احمد اثن جناب آقای  ✓
از   یدر سطح شهر داشته و فعا  اقتصاد  ی نیباشد که نمود ع   یبه گونه ا  د یبا  یو اخش عوارض توسط شهردار   ییتوسط دارا  ا  یاخش مال •

 داشته باشد    یعوارض، حس خوب نیپرداخت ا

برنامه ملموس است و اگر   نیا  ی کرد که آثار مربوط به فرهنگ و اجتماع در تمام  بیو تصو  نیتدو  یدر دوره قبل برنامه جامع  یشهردار  •

از   یاریبس  م، یدر دست اقدام دارند، مطالبه کن  یدیتول  یرا که شرکت ها  یگریمکمل د   یو برنامه ها  یبرنامه را از شهردار  نیا  یاجرا 

   افت یارتقا خواهند  ی و فرهنگ ی اجتماع  یشاخص ها

 

 ی و حرفه ا ی فن یآموزش ها ج یتوسعه و ترو  نیریمجمع خ  رهیمد  اتیه محترم محمود پژوم، عضوجناب آقای  ✓
درود    ۸۰کرده است  امروز    کتهیرا به ما د  یموارد  یدر بحث مهار  آموز  ریاخ  یدهه ها  یاستعمار نه قبل از انق ب بلکه برا  میما معتقد  •

مساله در   نیاست که عکس ا  یدر حال  نیکنند  ا  یم  لیرشته ها تحص  ریدرود در سا  ۲۰جوانان مقطع متوسطه آلمان در هنرستان ها و  

 حوزه انجام دهد   نیدر ا ی اتاق، کار مطالعات ونیسیکه کم میاساس تقاضا دار نیبر هم  ند ک یکشور ما ودق م 
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  یکانون زنان بازرگان خراسان رضو ره یمد اتیه محترم سینژاد، رئ ی انیک آذرسرکار خانم  ✓ 

 

 یخصوص برنامه ا  ن یپردازد  در ا  یشهر م  هیزنان بازرگان به خصوص در مناطق حاش  یبه بحث توانمند  ژهیکانون زنان بازرگان به وور  و •

اقتصاد بانوان شهر را با    یتوانمندساز  میتوان  ی که چطور م   ن یشهر مشهد شده است با هدف ا  یعضو شورا  ، یمیخانم سل  م یو تقد  هیته

   می استفاده از کانون زنان بازرگان ارتقا ده

زنان استفاده کرد     یتوانمندساز  یزنان بازرگان برا  لیتوان از پتانس  یشد که چگونه م   نییمطرح و تب  زیر نشه  یطرح در سطح شورا  نیا •

زنان را  یبحث توانمندساز بیترت نی برگزار شود که بد یشهر تیریرابطه با مد نیدر ا  یجلسات دیرو مقرر گرد نیطرح جامع است از ا نیا

رود   ی م  دیاست، ام  یریگیدر حا  پ   ی طرح مشکور توسط معاونت اقتصاد  نکهی  لشا با توجه به امیمشهد دنبا  کن  یتحت نظار  شهردار

 گردد   ایطرح توسط شورا مه نیشدن ا ییاجرا یبستر برا

 

 رضویخانواده خراسان شبکه هماهنگی مراکز غیرانتفاعی شبه محترم رشته سلجوقی، مدیرعامل سرکار خانم ف ✓
مرکز شبه خانواده در کل  ۴۵۰که از تعداد  م یسرپرست رو به رو هست  ی بدسرپرست و ب ، ی ابانیتحت عنوان کود  خ یا ده ی در کشور با پد •

انجام شود که چرا تعداد کودکان بدسرپرست   ی رابطه پژوهش  نیدر ا  دی است  حا  با  یمراکز در خراسان رضو  نیچهارم ا  کیاز    شیکشور، ب

 اد است  یز یدر خراسان رضو

خود عمل   یانسان  فهیوجود دارند که به وظ  ری  تحت عنوان خ  یریپش  تیمسئول   یانسان ها  ،یاست که در استان خراسان رضو  یخرسند  هیما •

آنان در مراکز شبه   یکودکان در استان و ماندگار  نیروز افزون ا  شیافزا  میکه از آن غافل هست  یگریرسد بعد د  یکنند؛ اما به نظر م  یم

ا  د یسا  به بعد نبا  ۱۸بچه ها از سن    ن یخانواده است، چرا که ا پسران و    یفعل   کرد یمراکز حضور داشته باشند اما متاسفانه با رو  نیدر 

 را جدا از کانون ها داشته باشند   ی مستقل یتوانند زندگ یکنند و نم یمراکز رسوب م نیدختران بدسرپرست در ا

عنوان کرد که   دیمتقابل شهروندان نسبت به کودکان است، با  فیوظا  ، یاجتماع   یها  تیمسئول  ونی سیکم  فیاز وظا  یکی  نکهیبا توجه به ا •

قشر در نظر   نیا  یبرا  ی خاو  ازیجهان اس م، چه امت  یمعنو  تختیو زائران مشهد مقدس، کود  هستند و ما در پا   نیسوم از مجاور  کی

حقوق    نهیمنعقد شد حا  اگر به آن تعهدا  عمل شود، در زم  یپنجم تفاهم نامه ا  یشهر دوستدار کود  با شورا  رامونیپ   م؟یاگرفته  

 داشت   میگفتن خواه یکود ، حرف برا

 

 و جامعه شناس ی پژوهشگر اجتماع  ،ی دریح دیمججناب آقای  ✓

شدن بدان   ی شوند  اجتماع   یشوند که اجتماع   یحل م  یمسائل به شرط  نیمتخصصان معتقدند که ا  ،یمسائل اجتماع   یدر جامعه شناس •

 در جامعه است  یمساله وجود داشته باشد  کنتر  و مهار کرونا نمونه موفق نیحل ا یو جامعه برا  ی افکار عموم تیمعناست که حما

کردن مساله   ی  اجتماع میحاول کرد  نهیزم  ن یدر ا  قیتوف  جیکنتر  و مهار کرونا آغاز شد، به تدر  یجامعه برا  ی اجتماع   تیکه حما  یزمان •

 موفق آن به اشترا  گشاشته شود   یاو تجربه ه انی مسائل ب  نیدارد ا ازیخود تخصص و مهار  است که ن یبه نوع 

 

 یخراسان رضو ی دفاتر خدمات مسافرت یی کارفرما  یانجمن صنف محترم سیزاده، رئ ی ول  دیسعجناب آقای  ✓

مبحث  رامونیپ  میشهر تقاضا دار یرو از شورا نیبه زائران وجود دارد از ا یخدما  رسان یدر شهر مشهد برا یآژانس مسافرت ۵۰۰از  شیب •

   م یکن دایدست پ  یبهتر  جیتا به نتا شندیاندیب یریتدب یگردشگر

را به زائران ارائه   یخدما  بهتر  میرود بتوان  ی د میدارد، ام  یدر حوزه گردشگر  یادیز  تیبا توجه به وجود بارگاه حضر  رضا )ع( که اهم •

   میکن
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 ی و عمران خراسان رضو  یگذار هیانجمن توسعه، سرما محترم سیرئ ان،یرضا احدآقای جناب  ✓ 

دهه   یط  دیبا  یشهر و شهردار  ی  عملکرد شوراستین  شیب  یسخنان شعار  یشود و مابق  یدر بستر اشتغا  خ وه م  یاجتماع   تیمسئول •

 کند    دایکاهش پ  یریشود تا عارضه ها به نحو چشمگ یشناس بیآس ریاخ یها

 

 رانیشعبه انجمن دارندگان نشان استاندارد ا محترم  ریمد  ،ی وانیک رضایعل جناب آقای  ✓

ا  ،شود  فیتعر  دی با  یاجتماع   یها  تیاستاندارد مسئول • از  اقداما  انجام گرفته در استان قائم به فرد است    ی ستمیس  دیرو با  نیمتاسفانه 

  د یایبه وجود ب ی اجتماع  ی ها تی مسئول یبرا یمشخص  فیتعر د یکند  با   دایو برنامه ها قائم به فرد نبوده و تداوم پ   ما شود که اقدا یطراح

 شود  ن یتدو ی اجتماع  یها تی مسئول یفایا یبلندمد  برا  یو برنامه ا

  متوقف شد،   شانیها  ت یشدند و فعال  لیتبد   ی فاتیتشر  یمح   شهر به کانون   یشورا  یتمام   ،یشهر و شهردار   یشورا  رییمتاسفانه با تغ •

 عمل نکنند   یا رهیو به وور  جز ندینما تیها در سطح شهر مشهد تحت عنوان انجمن فعال هیریشود که خ یم هی توو نیهمچن

 

 یاجتماع  یها تیمسئول  ونیسیکم محترم عضو ،ی طالب دیحمجناب آقای  ✓
 ه ی ری لحاظ نشده است، چرا خ  یبه منظور رفع مسائل اجتماع   یاخش درود  یبرا  یینفت و گاز تبصره ها   ،یمیفوالد، پتروش  یمگر در حوزه ها •

 کنند؟  ینم  یدستگاه ها مطالبه گر نیمبالغ از ا نیاخش ا یها برا

عوارض را  نیز اا یمبلغ ستندیکنند اما حاضر ن یم  افتیدر عیاز ونا ینیسنگ اریعوارض بس یدولت  یکه دستگاه ها  نیرغم ا ی متاسفانه عل •

 کنند  یاجتماع  یها تیورف مسئول

 

   ی اجتماع  یها تیمسئول  ونیسیکم محترم عضو ان،یاحمد  دیامجناب آقای  ✓
 نی ارائه گردد متاسفانه ا  یکوتاه تر  ی و  پروانه در بازه زمان  ردیوور  بگ  یابیدر حوزه ونعت ساختمان عارضه    دیکنم که با   ی بنده فکر م •

گشاران خواهد   هیسرما   ینیشود؛ چرا که موجب عقب نش  ینیبازب  د یبا  ندیفرآ  ن یانجامد ا  ی سا  به طو  م ۱  ی ماه ال ۸  نیانگیدوره به طور م

 شد  

شهر مشهد  ینی نش هیبحث حاش نیشود  همچن دهیشیاند یریآن تدب یبرا دیک نشهر مشهد است که با ی برا یمعضل بزرگ یشهر  کیتراف •

به نحو   یورزش  یکه جوانان از فضا  می به دنبا  آن باش  د یداد ما با   فینسل جوان تخف  یو توانمندساز  یورزش  یفضا  یایتوان با اح  ی را م

بهره ببرند     ی فضاها به نحو مطلوب  نیکند که جوانان و مردم بتوانند از ا  ایرا مه  یطیشرا  د یبا  یرو، شهردار   نیاحسن استفاده کنند  از ا

 قرار دهد   یورزش ی ها  میو ت یادب  یانجمن ها اریامکانا  را در اخت نیتواند ا ی دارد که م  ییفضاها  یشهردار 

 

 مشهد  مقدس  شهر  اسالمی  یشورا محترم سیرئ ان، یحسن موحدجناب آقای  ✓
که مشک     ی  مسلم است تا زمانمیکن  تیهدا  حیوح  ریاقتصاد را در مس  دی رو با  نیاست  از ا  یاجتماع   تیمسئول   نیبزرگتر  ییاشتغالزا •

 وجود خواهند داشت   یاجتماع  یها بیباشد، آس  یبه قو  خود باق یاقتصاد

است   شافزای  حا   در  ...ط ق و  اد،ی از جمله اعت  یاجتماع   یها  بیحل مشک  ، متاسفانه آس  یفراوان برا  یها  یریگیرغم ت ش و پ   یعل •

 ر یمس  نیدر ا  دی کند و نبا  دایکاهش پ   یتا مشک   اقتصاد  میکمک کن  دی  همه ما با افتندی  شیزنان سرپرست خانوار افزا  ز،یو بالتبع آن ن

 راه را اشتباه رفت 

و    ب یمعا  یکسری  یوجود ندارد  در هر سازمان  ییباالتر از اشتغالزا  یمعروف است و ثواب  نیاشتغا  باالتر  جادیافزود: در حا  حاضر، ا  یو •

مترو و گسترش آن است اما هر  یبه پروژه ها دنیشهر به دنبا  سرعت بخش یبود  شورا بیمعا نیا یپاسخگو  دیوجود دارد که با  ینواقص

 رسد   یبه اتمام نم زین گریسا  د ۲۰، ۳افتتاح خط  ،ی طلبد  و با روش فعل یم نهیتومان هز اردیلیم ۱۴۰۰ یال ۱۳۰۰آن  لومتریک
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  تعداد صفحــات:  برگ 5

  یسه رئ   یأت ه چهاردهمین کمیسیون مسئولیت های اجتماعی با    صورتجلسه 

 و رئیس شورای اسالمی شهر مشهد   مشهد اتاق    ی تخصص   یسیونهای کم 
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بافت   یشهر ششم طرح فعل  یشود، خاطرنشان کرد: شورا  نییتب  قیبه طور دق  دیشهر ششم با  یشورا   یها   تیاولو  نکهیا  انیبا ب  انیوحدم • 

 ن یاست  در واقع ا   یشهر  تیریحوزه متوجه مد  نیضرر در ا  نیشتریمدعا آن است که ب  نیحرم مطهر را مطرح نکرده است شاهد ا  یرامونیپ 

  ستین یشهردار  ا ار یاخت طهیمساله در ح

 یاز فعاالن اقتصاد   یاریدنبا  شود، افزود: بس  دیاست که با  یاقدام ارزنده ا  یاجتماع  تیمسئول  نکهیبر ا  د یشهر مشهد با تاک  یشورا  سیئر •

ها به شد  بر اقتصاد    م یدهد  تحر  یکار را نم   ن یبه آنان اجازه ا  یاقتصاد  طیورود کنند اما شرا  یاجتماع   ی ها  تیحاضرند در حوزه مسئول

مساله بر   نیدرود بوده است، کشب است  ا  ۲۵  یال  ۲۰ها بر اقتصاد    میتحر  ریهستند تاث  یمدع  یکه عده ا  نیگشاشته است و ا  راث  رانیا

 اثرگشار بوده است  یاجتماع  یها تیشرکت ها، کارخانه ها و بالتبع آن مسئول  تیفعال

شد: درآمد    ادآوریدهد،    یرا کاهش م   یستیز  طیو مح  یفرهنگ  یبودجه، اعتبارها  یدولت در زمان کمبود و کسر  نکهیبا اشاره به ا  یو •

 ز ین  یسوم پروانه وادر کرده است  لشا شهردار  کینسبت به سا  گششته    یدر سا  جار  یکه شهردار  ی مشخص است به طور  یشهردار 

   میحوزه گام بردار نیدر ا  گریکدیبا مشارکت  دی حا  با نی  با استین یاجتماع  یتهایمسئولنه کرد در حوزه یهز یبرا یاعتبار چندان یدارا
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