
 

 بنام خدا 

 شافعیجناب آقای مهندس 

 رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 

برگزاری و محتوای با سالم و با کمال احترام گزارش برگزاری اوّلین جلسه کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی را از نظر شکل 

 .رسانم آنچه در جلسه مطرح شد بشرح زیر به آگاهی می

 برگزاری جلسه شکل

های رئیس و دبیر کمیسیون به ترتیب توسّط ریاست اتاق و دبیر محترم  نمایندگان و صدور ابالغ پس از تصویب هیأت

اتاق جهت بررسی، اظهارنظر و تأیید به  اوّلین لیست اعضاء کمیسیون تهیه و توسّط دبیر 92/7/8921در تاریخ اجرائی، 

حین بررسی اعضای پیشنهادی، با اتّفاق نظر دبیر اتاق و رئیس و دبیر  .جناب آقای مهندس حمیدی تسلیم گردید

رئیسی درنظر گرفته شدند که مقرّر شد ضمن تماس با ایشان  کمیسیون، جناب آقای مهندس دانشور برای سمت نایب

 . موافقتشان اخذ گردد

نمایندگان اتاق با حضور رئیس و دبیر کمیسیون  در محل دفتر هیأت 99/1/8921در جلسه هماهنگی که روز پنجشنبه 

دعوتنامه برای اعضای آبان تعیین گردید و مقرّر شد  92برگزار شد، تاریخ برگزاری اوّلین جلسه در روز چهارشنبه 

محترم آقای مهندس شافعی معلوم شد در روز افتتاح اوّلین جلسه  با استعالم از رئیس دفتر. پیشنهادی صادر و ارسال گردد

شد برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، اوّلین جلسه در تاریخ  ایشان در مشهد تشریف ندارند بنابراین تصمیم گرفته ،کمیسیون

 . مند شویم شده برگزار شود و از حضور ریاست اتاق در دومین جلسه بهره درنظر گرفته

نشستی خصوصی با آقای مهندس دانشور برگزار شد و آقای مهندس  1088آغاز جلسه، طبق قرار قبلی در ساعت قبل از 

های اجتماعی و ملّی  حمیدی ضمن اظهار امیدواری از اثربخشی کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و اشاره به انگیزه

قای مهندس آن، از قبول همراهی و همفکری جناب های کارآفرینی و رونق تولید و اشتغال برای جوانا خودشان در زمینه

مقدّمه و هدف از تشکیل کمیسیون را به  ،آغاز جلسه اینجانب بعنوان دبیردر ر و قدردانی نمودند و قرار شد دانشور تشکّ

ی دستور جلسه ذکر شده بود، با افتتاح نشست توسّط آقارای الع حاضرین برسانم و سپس مطابق آنچه در دعوتنامه باطّ

هریک از حاضرین با معرّفی و اعالم نظرات آقای مهندس دانشور بعنوان نایب رئیس،  ،مهندس حمیدی بعنوان رئیس

 . گیری منسجم کمیسیون فراهم نمایند ، زمینه را برای شکلیشها کوتاهی از خود و بیان دیدگاه



 

خورد که  امور عمومی اتاق هستم، بچشم میاز نظر اینجانب که در جریان ، ظاهری قابل توجّه در این جلسه ی نکتهچند 

 0جزئیات آن از این قرار است

تقریباً در آغاز جلسه و بموقع حضور یافتند و رئیس محترم رأس ساعت مقرّر با اشاره به  ،اکثریت اعضاء و میهمانان( الف

ضرین اجازه خواستند با آغاز رسمی جلسه، ضمن اشاره به وقت ارزشمند حاضرین، به احترام یکی از میهمانان از حا

دقیقه بطول انجامید و با ورود رئیس محترم شورای  88شود که این انتظار کمتر از شروع چند دقیقه تأخیر جلسه 

 .آغاز شد 2088شهر، بالفاصله جلسه در ساعت 

رسد،  بگوش میکننده که در دیگر شهرها  نظمی و اخبار نگران ها از بی به علّت شرایط جاری کشور و برخی نگرانی( ب

 .حضور حداکثری و جدّی دعوت شوندگان در این جلسه بسیار قابل توجّه بود

جویی برای کمک به  های زائد و صرفه های مردم برای کاستن از تشریفات و هزینه با توجّه و عنایت جدّی به خواسته( پ

متفاوت از  ،مسئولیتهای اجتماعیاقشار نیازمند جامعه، پیشاپیش تصمیم گرفته شد پذیرایی از جلسات کمیسیون 

شود، کامالً ساده و با حذف میوه انجام شود تا  سایر جلسات که با پذیرایی انواع میوه و شیرینی و نوشیدنی انجام می

جویی، عالمت مشخّصی از توجّه کمیسیون به مسائل روز جامعه نیز باشد و در انعکاس اخبار و  ضمن رعایت صرفه

اشاره نکته جالب آنکه بدون . و همراهی برگزارکنندگان و اتاق با مردم بوضوح قابل رؤیت باشدتصاویر جلسه، سادگی 

گونه که در اتاق مرسوم است، اظهار نظری در مورد  آن ،کننده صریح به این موضوع، هیچیک از اعضاء یا مدیران شرکت

 .پس بعنوان الگو در دیگر جلسات نیز تکرار شودتواند از این  کمبود تشریفات یا کاستی پذیرایی نکردند و این رویه می

دقیقه اعالم شده بود، این نشست سه ساعت و ربع بطول  28ت جلسه موضوع جالب توجّه دیگر آن بود که با اینکه مدّ( ت

در خالل مدّت برگزاری کننده شده باشد،  برخالف نگرانی مدیران اتاق که شاید جلسه برای میهمانان خستهانجامید و 

همه با تحمل و خوشرویی تا آخرین لحظات که ختم جلسه  هیچیک از میهمانان از طول مدّت گالیه نکرد ونشست، 

 .اعالم شد در جای خود باقی ماندند

 ،این جلسه با کمترین هزینه و کمترین تشریفات برگزار شد و در تمام وقت جلسه، مدیران برگزارکننده و میهمانان( ث

ای  موارد حاشیه ات اصلی،کمترین انحراف از موضوعبا در دستور کار قرارداشت پرداختند و صرفاً به موضوعی که 

رفت افراد در بیان نظراتشان از موضوع خارج شوند، با هدایت آقای مهندس  مطرح نگردید و جایی که احتمال می

 .شد میگرفته موضوع جلوی دور شدن از  حمیدی

، تقسیم وقت که هم به جهت سن و سال و هم به تبع مسؤولیتهای مهم اجتماعیرعایت حرمت میهمانان ارجمندی با ( ج

صورت گرفت، به بقیه تمام میهمانان نیز فرصت داده شد تا هریک نظرات و ی جلسه صحبت به ایشان در ابتدا

 .پیشنهاداتشان را بیان کنند که خوشبختانه مطالب ارزشمندی از این جلسه گرد آمد



 

 محتوای جلسه

ای که توسّط دبیر کمیسیون تنظیم شده بود همزمان با نمایش خالصه آن مطالب بصورت  با قرائت مقدمهجلسه 

POWERPOINT گیری این ساختار تخصّصی مشورتی در تشریح اهداف شکل. که در معرض دید تمام حضّار بود آغاز شد، 

 . شود بشرح زیر تقدیم میمتن ارائه شده جهت آگاهی و امکان مرور آن مواردی بیان شد که عین 

عدالت در کشور عزیزمان، به گسترش امنیت و تقویت با یاد پروردگار مهربان و نیایش به درگاهش، و خواهش از او برای 

         کنم و خیرمقدم  شما میهمانان عزیز که دعوت اتاق را برای شرکت در این نشست خودمانی پذیرفتید، سالم عرض می

آید، و افزودن  گوییم، بالفاصله گروه بزرگی که باهم منافع مشترک دارند به ذهن می اجتماع سخن می وقتی از .گویم می

کند که عالوه بر منافع مشترک،  ها هدایت می ای از انسان ی ما را به سراغ دسته ی مسؤولیت به این مفهوم، اندیشه واژه

 . های یکسان نیز دارند احساسات و دغدغه

 شود، نسبت به وضعیت حال و آینده سؤولیت اجتماعی دارند، فراتر از آنچه به خودشان مربوط میکسانی که احساس م

 .رج از وجودشان، یعنی نسبت به دیگر همنوعان و محیط زیست دغدغه دارنداخ

انسانها یک انسان بتواند از قید وابستگی به منافع شخصی خودش رها شود و نسبت به بود و نبود یا خوب و بد دیگر  اینکه

 . . . احساس مسؤولیت بکند، 

یک انسان بتواند بدون آنکه قوّه قهریه او را وادار به رعایت قانون برای پاسداری از محیط زیست انسانی و طبیعی  اینکه

 . . .ی زمین دل بسوزاند،  بکند، با تشخیص و انتخاب خودش برای طبیعت و کره

 . . . های آینده اشک بریزد،  ه حضور داشته باشد، برای نسلیک انسان بتواند بدون آنکه در آیند اینکه

 .او دارد مسؤولیت اجتماعینشان از حسّ قوی 

شان را به دلیل ترس از عذاب آخرت وقف  امروز مسؤولیت اجتماعی، دیگر در اعمال خیر ثروتمندانی که بخشی از دارایی

 . شود سازند، خالصه نمی میشان مسجد و مدرسه  کنند، یا برای آمرزش والدین ایتام می

شان  دار هستند که مال و دارایی ندارند، امّا از آبرو، جان و دانایی های اجتماعی را کسانی عهده بخش بزرگی از مسؤولیت

دنبال  مسؤوالن اجتماعی امروز، به. تر کنند تر و سالم گذارند تا زندگی را برای دیگران و بویژه برای آیندگان سهل مایه می

های جانوری و گیاهی و  های طبیعی و حفاظت از گونه ای در جوّ زمین و جلوگیری از تخریب جنگل ش گرمایش گلخانهکاه

های اجتماعی انسان  حفاظت از زمین، در اولویت مسؤولیت. حتّی تثبیت وضعیت سنگ و خاک و آب کره زمین نیز هستند

ها موظّفند و مسؤولیت دارند، امّا آنها که  سالم و پاک، تمام انسان مدرن امروز قرارگرفته است و برای مراقبت از دوام حیات

 .تر است تر و سنگین کنند، کارشان سخت زودتر و بیشتر از دیگران این مسؤولیت را درک می



 

 تحمل کنیم و درنهایت از بین برویم،  مان خمیده و شکسته پشت با را غدار روزگار بالهای که است  آن تر پسندیده آیا

 ؟برداریم میان از را ها دشواری تا برویم فراوان مشکالت جنگ به برداشته، نبرد برگ و ساز که این یا

 له این استأمس بودن یا نبودن، : آری!  

همه مشکالت و  امروز نیز در برابر این. سال پیش گفته شده، بارها شنیده بودیم 098را که  باال معروفت شاید همه، جمال

 0آید، باید گفت عدالتی گرفته تا مصائب و خسارات طبیعی بر کالبد بشر، مانند تازیانه فرود می ظلم و بیهایی که از  زیان

 دیدن یا ندیدن،  مسأله این است! 

طلبان با بستن چشمانشان بر روی اندوه و درد و شکستن دیگران، با ندیدن، عمر خود را  بسیاری عافیت اندیشان و منفعت

ها، اصوالً  این دسته از انسان. دانند هستند، که دیدن را وظیفه انسانی و مسؤولیت اجتماعی خود میگذرانند و بسیاری  می

های اجتماعی، مسیر هدایت بشر را تعیین و راه  گرفتن مسؤولیت ها هستند که با برعهده توانند که نبینند، و همین نمی

 .اید محترم که گام در این راه گذاردهحال شما حضّار  سازند، و خوشا به آینده زندگی را هموار می

کند و بتدریج  کاستن از مشکالت اجتماعی، بصورت مستقیم و غیرمستقیم، به رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار کمک می

همانطورکه در اوّلین دعوتنامه تقدیمی اشاره شد، تشکیل . دهد رفاه نسبی را که از مقدّمات توسعه پایدار است، گسترش می

در  8921تیر ماه  98های اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با تصویب هیأت محترم نمایندگان در تاریخ  یون مسؤولیتکمیس

هدف اتاق بازرگانی از ایجاد این کمیسیون، توجّه بیشتر به مسائل اجتماعی و نزدیکتر شدن اتاق اعم . دستورکار قرارگرفت

افرادی که برای عضویت در این کمیسیون . سب و کارهای خرد استی ک از سیاستگزاران و اعضاء آن، به مردم و حوزه

های اخیر خودشان را نشان داده و  انتخاب شدند، از میان تعداد بسیار زیادی عالقمندان به موضوعات اجتماعی که در سال

 .اند، برگزیده شدند برای کمک به بهبود اوضاع جامعه دلسوزی کرده

ما با همکاری یکدیگر . اماتی فراتر از وظایف اداری و سازمانی محدود به خود اتاق استبرنامه این کمیسیون، انجام اقد

ی برخی مشکالت اجتماعی را شناسایی کنیم و  آوری و با تحلیل آن، ریشه های مناسب را جمع کرد تا داده تالش خواهیم

حل هایی را طرّاحی و به  تجربه خویش، راه های بروز آن مشکالت، با همفکری و استفاده از دانش و سپس با توجّه به علّت

رئیسه اتاق پیشنهاد کنیم تا برای به ثمررساندن آن اقدام کنند و به این وسیله، نقشی اثرگذار در کاستن از مشکالت  هیأت

 .اجتماعی ایفا نماییم

که نشان داده دارای حسّ  ی مناسبی فراهم شد تا این کمیسیون کارش را با هدایت شخصیتی آغاز نماید خوشبختانه زمینه

بارها، بغض مهندس حمیدی را در جایی و در . های آینده کشورش است قوی نسبت به آب و خاک و مردم عزیز و نسل

ی ما که در این جلسه حاضر هستیم، از تالش  ام، همه اند دیده گفته جویی در مصرف آب سخن می زمانی که برای صرفه

ایم و اکنون نگاه ایشان به  گران و حمایت از حقوق ضعیفان و نوازش نیازمندان، شنیدهایشان برای حفاظت از منافع کار

 .ترویج پاسداری از محیط زیست و پذیرفتن مسؤولیت های بزرگ اجتماعی، ستودنی است



 

د و ان شان را برای گسترش فعّالیتهای اجتماعی بنفع مردم و سرزمین مادری جزم کرده ایشان در دهه هفتم زندگی، عزم

اید نیز، به همین  یقین دارم هریک از حضّار محترم، که دعوت این جلسه را پذیرفته و اتاق را به حضورتان مفتخر کرده

 .میزان حسّ مشترک با ایشان را دارید

اینجانب بعنوان دبیر کمیسیون، مفتخرم در سمت شاگردیِ تمام بزرگوارانی که عضویت در این کمیسیون را می پذیرند، 

ی اجتماع و پرداختن به اموری که موضوع مسؤولیت  سازی برای حضور بیشتر اتاق بازرگانی در صحنه نم در زمینهبتوا

اجتماعی فعّاالن اقتصادی عضو اتاق است، انجام وظیفه و تالش نمایم تا شکل و محتوای جلسات این کمیسیون، از حالت 

جناب آقای مهندس شافعی و و یقین دارم با حمایت  گرددخارج خواهد  ای رایج، که جلسه را تنها برای جلسه می کلیشه

 . ، و با کمک و همراهی شما اعضای گرانقدر، از عهده این کارِ گروهی برخواهیم آمدکمیسیون رئیس و نایب رئیس محترم

انجام شد،  که مطابق با دستور جلسه، معارفه و آشنایی اعضای کمیسیون جدیدالتأسیس مسؤولیتهای اجتماعی بعد از آن

شود و در ادامه، پیشنهاداتی که  ریزیِ فعّالیت کمیسیون درنظرگرفته شده است مطرح می موضوعاتی که برای برنامه

اند، دریافت خواهد شد و سپس آن قسمت از موضوعات که دارای  حاضران در جلسه، خودشان را برای طرح آن آماده کرده

 .بندی شده به نتیجه برسد را، با نظر جمعی تعیین خواهیم نمودتواند با برنامه زمان اولویت هستند و می

 0های اجتماعی قراردارد عبارتند از ی کاری کمیسیون مسؤولیت مهمترین موضوعاتی که در حوزه

  آنچه به محیط زیست و حفاظت از آن مربوط است، از قبیل کمک به کاهش آلودگی های صنعتی و شیمیایی، افزایش

 ای و تأثیرات مخرّب آن بر حیات جانوری و گیاهی  به گرمایش زمین و گازهای گلخانهدانش عمومی نسبت 

  موضوعات مربوط به روابط اجتماعی که بنحو مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی و محیط کسب و کار اثر دارند مانند

الح سبک زندگی و پذیرفتن توجّه به فقرا و قشرهای ضعیف و کم درآمد، رسیدگی به سالمندان و تشویق جامعه به اص

وانی مردم و های جوان، توجّه به روانشناختی جامعه و تأمین نیازهای روحی و ر بیش از پیش سالمندان در جمع خانواده

 ایجاد نشاط در جامعه

 جویی بویژه در مصرف انرژی، چه در خانه یا کارخانه یا شهر ترویج فرهنگ صرفه 

  ها  تولید و هم در مصرف، و ترویج تولید و استفاده از بازیافتتالش برای کاهش انوع ضایعات هم در 

 سرپرست ها و جوامع نیکوکاری و رسیدگی به معلولین جسمی و روحی و کودکان بی موضوعات مربوط به خیریه 

 های کاربردی در زمینه کسب و کارهای  تشویق جوانان مستعد و نیازمند به ادامه تحصیل و کمک به گسترش آموزش

 ف و دادن بورسیه به برگزیدگان از میان آنها، برای ادامه تحصیالت عالیه در داخل و خارج از کشورمختل

 های نوین آموزشی  برداری از تکنولوژی موضوع همکاری با نهادهای علمی و آموزشی داخل و خارج از کشور، برای بهره 

 های اجتماعی و تشویق کسانی که  در حوزه مسؤولیتکوش  آور و سخت برگزاری مراسم معرّفی برگزیدگان و فعّاالن نام

 (.شهرستانی مهندسمثالً جایزه )اند و اهداء جایزه به آنها  در آبادانی و توسعه اجتماعی و فرهنگی نقش بسزا داشته



 

ویژه در های اجتماعی در چند دهه اخیر در سطح دنیا مورد توجّه فعّاالن اقتصادی ب از آنجا که موضوع بسیار مهمّ مسؤولیت

تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای جوامع نیستند، یک  ها به بخش خصوصی قرارگرفته و این درک بوجود آمده که دولت

ی  گذاریم تا با اندیشه های اجتماعی را در ابتدای جلسه به نمایش می نمونه از دخالت شرکتهای بزرگ در حوزه مسؤولیت

ی آن  های اقتصادی، و ایجاد ثبات و درنتیجه یت اجتماعی، و ارتباط آن با موفقّیتمدیران بزرگ اقتصادی در زمینه مسؤول

 .کمک به توسعه پایدار آشنا شویم

کشد، آقای مهندس حمیدی رئیس محترم کمیسیون با ورود به دستور  دقیقه طول می 7پس از تماشای فیلم که فقط 

         رئیس محترم کمیسیون را  اب آقای مهندس دانشور نایبکنند، سپس نظرات جن جلسه مطالب ارزشمندشان را بیان می

در زمینه موضوع فعّالیت شنویم، و بعد از آن، هریک از حضّار محترم که عالقمند و آماده برای بیان هرگونه پیشنهاد  می

 . کمیسیون باشند، با رعایت نوبت مطالبشان را ارائه خواهند داد

المللی در زمینه مسئولیتهای اجتماعی که قبالً  در مورد معرّفی نقش یک شرکت بزرگ بین کوتاهی یلمفدر این زمان 

الیت تجاری و مشارکت اجتماعی آن شرکت با دولتها و نحوه فعّ ،ترجمه و صداگذاری شده بود به نمایش درآمد و در آن

 .شدکنند شرح داده  که مواد اوّلیه موردنیاز آن شرکت را تولید می یکشاورزان

پس از پایان فیلم، آقای مهندس حمیدی اشاره کردند که این نمایش بیشتر جنبه تبلیغاتی تجارتی داشت زیرا شرکت مورد 

های اقتصادی که ایفای  که در کشور خودمان بسیاری از بنگاه نظر نحوه زندگی و داخل خانه کارگران را نشان نداد، در حالی

توانند داخل خانه و محل کار و زندگی  جرأت می نمایند، به رانشان حمایت میکنند و از کارگ مسئولیت اجتماعی می

کارگرانشان را به نمایش بگذارند تا همه ببینند و بدانند که کارآفرینانی هستند که بخشی از توان مالی و آبروی اجتماعی 

ران و صنعتگران ان در مشهد خیّی ایش به گفته .اند خودشان را صرف رفاه و آسایش و امنیت شغلی کارگرانشان کرده

 که شرکتو جا دارد  دان ههای گذشته اقداماتی را در زمینه مسئولیتهای اجتماعی صورت داد بسیاری هستند که طی سال

 .ها بیاموزند های بزرگ جهان از آن

واداشتن اندیشه اعضاء به اینکه دبیر کمیسیون نیز اضافه نمود که نمایش این فیلم در اوّلین جلسه، صرفاً تلنگری بود برای 

سایر از  ،توان همراه با اهداف اقتصادی، دراندیشه ایفای مسئولیتهای اجتماعی نیز بود و قطعاً در جلسات آتی نه میوچگ

 .های اقتصادی داخلی نیز فیلم مناسب تهیه و نمایش داده خواهد شد بنگاه

ران اقتصادی در های خیّ تالشانشان را با این مطلب ادامه دادند که سخنجلسه  رئیسسپس آقای مهندس حمیدی بعنوان 

در چند دقیقه قابل بیان و  است که های اجتماعی مسئولیتاجرای ... المبین، فیاض بخش و  ساتی نظیر فتحسّؤمراکز و م

از سوی امیدی  نا ناتوانی وروحیه کمرنگ شده و در جامعه ما امید  کهباید اجازه دهند ناالن این حوزه فعّ. تفسیر نیست

ه به میزان توجّ ها در جهان امروز را های رقابتی شرکت کی از مزیتایشان ی. شوددر ذهن مردممان دمیده استعمار 

 .ددنکید کرأتنیز ن ایرابر لزوم گسترش هرچه بیشتر آن در  و ندخواند های اجتماعی و اخالقیات در کسب و کار مسئولیت



 

عملکرد  از ضعف ی است که عمدتاًیکی از موضوعات مهمّهای اجتماعی  سیبآاظهار کردند که  حمیدیآقای مهندس 

را کشور  لت از نیازهای جوانانغفایشان . هاست از واقعیتای و دور  سلیقهدر این زمینه، برخوردها گاه و  برد رنج مییان متولّ

که  اداعتی های جبران خسارتزینه و گفتند ه هقلمداد کرد موارداین یکی از را اعتیاد و  های اجتماعی سیبآبروز ساز  زمینه

در  که است ییها د طالقدرص 55 ،ابعاد این خسراناست و از دیگر مد نفتی درصد درآ 98معادل  پردازیم میکشور  در

  .استمواد مخدر بوقوع می پیوندد و ناشی از تأثیر کشور 

شده، قاچاق است گریبانگیر بخش صنعت و اقتصاد اجتماعی که  های آسیب ازدیگر  یکیحمیدی قای مهندس آبه بیان 

 دهد که بوده اما برآوردها نشان میمیلیون دالر  5.5 ماندر کشور قاچاق میزان 8921 در سالبطوری که طبق آمارها 

که  در حالی شود ارزیابی میمیلیون دالر  788مار قاچاق پوشاک دو میلیارد و آ مثالً. استرقم اعالمی برابر  80 واقعی میزان

 .اعالم کرده استمیلیون دالر  18گمرک آمار این بخش را 

جایی که تاادامه دادند  ،شود هر اقدامی در جهت گسترش اشتغال منجر به کاهش مفاسد اجتماعی میبا بیان اینکه ایشان 

ما تصمیم بگیریم به جای پوشاک  ی همهاگر همین امروز و  شیمد و ایرانی باباید بدنبال ایجاد اشتغال مولّامکان دارد 

 . تعداد زیادی شغل برای جوانان ایرانی خواهد بودبوجود آمدن ی آن  نتیجهخارجی اجناس تولید داخل را بر تن کنیم، 

بینیم بشود که  می ناکارآمدی این سیستم آنجا آشکارند گفت سیستم آموزشی کشورهای موجود در  ضعفبا انتقاد از ایشان 

دوران تحصیلش سال 81در طول او عرصه اشتغال آموزش داد، ماه به یک جوان برای ورود به  0 توان طی میرا که آنچه 

اند، اما  های معتبر مدرک گرفته حصیالنی است که اگرچه از دانشگاهالتّ نتیجه این رویه، آمارهای باالی فارغ. نیاموخته است

 .مانند میدر پیدا کردن شغل، ناکام 

ای را فراهم نماید تا  جناب آقای مهندس دانشور ابراز امیدواری کردند که اتاق زمینهپس از بیانات آقای مهندس حمیدی، 

          عالوه بر ابراز و اظهار و بیان مسائل و موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی، آنچه بعنوان تصمیم در این زمینه اتّخاذ 

ایشان در شرایط حاضر اجتماعی، لبخند را ابزار مؤثّری برای کاهش مشکالت . گردد مورد پیگیری قرارگرفته و اجرا شود می

و  ولیت اجتماعی مهمّؤاجتماعی مردم دانستند و فراهم کردن شرایطی برای بازگرداندن لبخند بر لب مردم را یک مس

 .ل و جبران کندهای دیگر را قابل تحمّ بسیاری از کاستیتواند  ضروری قلمداد کردند که می

نمایم  دلیل اهمیت نظرات میهمانانی که دراوّلین جلسه با عالقمندی حضور یافتند، سعی می بهی این گزارش،  در ادامه

نده فقط تک حاضران ارائه دهم و در آی حداقل بصورت خالصه، مهمترین فرازهای آنچه در جلسه مطرح شد را از زبان تک

 .به ذکر سرفصل موضوعات مهم بدون نام بردن از اشخاص اکتفاء خواهد شد

ال اقتصادی و سال گذشته که پیوسته بعنوان یک فعّ 58در نوبت گفتار خودشان اشاره کردند که در  جناب آقای هادیان

 اند که همه هایی را به دولت ارائه داده اند، برای بسیاری از موضوعات جامعه طرح نمایندگان اتاق مشغول بوده گاه عضو هیأت



 

به بیان ایشان . اند های ارائه شده نکرده اند که نیاز به پول داشته باشد امّا دولتها توجّهی به ایده هایی نبوده آنها فقط پروژه

 .توان از آنچه در سوابق مکتوب وجود دارد بعنوان دستورالعمل استفاده کرد می

عدم برندسازی که از نظر ایشان  یکی از مشکالت موجود در کشوربعنوان نماینده اتاق به  روشنکدحسین جناب آقای محمّ

با محوریت عمل به هایی که در دنیا  الیتاکثر فعّبرای است اشاره کردند و گفتند که  اجتماعی های مسئولیتدر عرصه 

ثیر این اقدامات دو أشود تا ت رویه باعث میهمین و  گیرد صورت می برندسازی ،شود های اجتماعی انجام می مسئولیت

 . یان این اقدامات داشته باشدچندان شده و جامعه همراهی بیشتری با متولّ

ا اقدامات شوند امّ ها پُررنگ می ها و بدی مدام ضعفبد نهادینه شده که  فانه در کشورمان، این عادتِسّأمتی ایشان  گفته به

 آنباید برای تقویت امید در جامعه، . شوند غفلت قرارگرفته و کمتر بیان و دیده می های ارزشمند، مورد الیتخوب و فعّ

  .تبیین، ترویج و برندسازی کنیمگیرند را  هایی که در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعی انجام می الیتفعّدسته از 

 حرفتوجّه داشته باشیم  بایدی ما  همهند که شود گفت ا تقبیح اقداماتی که به ترویج ناامیدی در جامعه منجر میایشان ب

شان  نسبت به شرایط موجود و زندگی آینده را نماکنیم، چقدر فرزندان معه ارائه میزنیم و تصویری که از جا هایی که می

هاست یا نقاط  گویای ضعفآیا شود،  های اجتماعی ارائه می ها و شبکه تصویر غالبی که از جامعه در رسانه .سازد امیدوار می

، گوی سبقت را از بر زبان آورد شرایط جامعهتعریف تری برای  این روزها، هرکس کلمات بدتر و سختقوت و دلگرمی؟ 

ها و  باید از خوبی ،های جامعه نیستیم اما به موازات آن منکر ضعفه البتّ. گیرد رباید و بیشتر مورد توجه قرار می دیگران می

 . های این جامعه است نسلی  نیاز همه ،امیدزیرا  خن گفته شودها نیز س تقوّ

نشست حاضران در این  با بیان اینکهنیز در این جلسه  ، رئیس شورای اسالمی شهر مشهددرضا حیدریمحمّمهندس آقای 

سازی  فرهنگگامی در مسیر اتاق بازرگانی که  خوشحالیمگفت  ،هستند های اجتماعی از افتخارات شهر در حوزه مسئولیت

 الفعّد و اقتصادی استان و شهرمان های مولّ بخشهایی که در  تا آن است های اجتماعی برداشته برای عمل به مسئولیت

در مدیریت شهری برای که  دناکید کرایشان ت .اختصاص دهند خود را به این مهمّموریت أو ماز ظرفیت  قسمتیند، هست

 . اند مادهآ ،دستیابی به اهداف مشترک جهتها  افزایی و تجمیع ظرفیت هم به منظور با اتاق بازرگانی،افزایش تعامل 

 را ارزشمندی اقداماتران یم که خیّهست شاهد ،اما در کنار آن فراوان هستندها  مشکالت و نارساییند حیدری گفتآقای 

های توانمند در شهر مشهد  نهاد و خیریه های مردم الیت گروهبا تقدیر از فعّایشان . دهند انجام میها  برای جبران این نقیصه

 المدیریت شهری مشهد نیز تالش کرده تا طی ساظهار نمود که  ،کنند الیت میفعّ های اجتماعی کاهش آسیبکه با هدف 

از  نمونه یک. حاشیه شهر مشهد تدارک ببیند که اثرات آن امروز قابل مشاهده است درای را  خدمات گستردههای گذشته 

 در زمره واست در ساماندهی مسیر کشف رود است که اگرچه از محدوده خدمات شهری خارج  مشهد شهرداری مشارکت

 .شود های آن کمک تا به رفع آسیبش شده میلیارد تومان اعتبار کوش 988 با تخصیص اامّ ،شهرداری نیستموریت های أم

در دنیا . پیدا کندهای اقتصادی شهر نمود  در همه مجموعهباید ترویج مسئولیت اجتماعی  افزودرئیس شورای شهر مشهد 



 

فرین آ باید در این زمینه نقشاالن اقتصادی فعّ و یابد تخصیص میبه حوزه اجتماعی  های اقتصادی مد بنگاهبخشی از درآ

 . باشند

، زمینه در این هدفگذاریگفت که  اجتماعی های مسئولیتدر حوزه بندی مسائل  کید بر لزوم اولویتأبا تحیدری آقای 

ل، اوّ. ه باشددر همین راستا باید دو موضوع جدی مورد توجّو  کند های ما ایجاد می کارآمدی بیشتری برای نتایج تالش

 میلیارد تومان اعتبار 1 کن شدن بیسوادی در شورای شهر برای سوادآموزی و ریشهکه  استهزار بیسواد  92دود وجود ح

کن  بیسوادی در این شهر ریشه 8088تا سال ، است تدوین شدهزمینه  ای که در همین طبق برنامه وشده   تخصیص داده

ا موضوع مهم دیگر وجود معتادان متجاهر امّ. تواند به تسریع این رویه کمک شایانی کند ران، میمشارکت خیّ .خواهد شد

در همه این . شود های خرد است که به ترویج ناامنی منجر می نمونه آن سرقت. آورند بوجود میهایی را  آسیباست که 

  .ی خود را دارندها، نیازمند مشارکت افرادی هستیم که دغدغه عمل به مسئولیت اجتماع عرصه

در مدیریت شهری، و با اینکه  الیت استحال فعّو در شهر پویا. امید در این شهر باید زنده بماندنمود  کیدأتایشان 

و یم ا هپذیرفتآن را  ،برای توسعه شهرامّا  ند،ما نیست در زمره وظایفاقتصادی و عمرانی مانند  های اجتماعی مسئولیت

 .هستیمزمینه نیز ها در این  پذیرای مشارکت

اشاره به پرهیز از با حضور یافته بود نشست نیز که در این شورای اسالمی شهرستان مشهد عضو ، شهناز رمارمخانم 

ا اینکه هرکسی های اجتماع ارزشمند است امّ احساس مسئولیت نسبت به دغدغه گفت ها یهخیرامور کاری در حوزه  موازی

را برای  ینتیجه مطلوب ،موازی باهم انجام بگیردبصورت  مختلفسات ؤسّاقدامات مو ند ای ایجاد ک سهسّؤین بهانه مابه 

کمیسیون زمینه در همین  .گیرندب مهم دیگر مورد غفلت قرارهای  حوزهکند و چه بسا بعضی  جامعه ایجاد نمی

العاتی را از این مراکز تهیه و تدوین بانک اطّ ،استان بهزیستی اداره کلّتواند در کنار  میهای اجتماعی اتاق مشهد  مسئولیت

های اجتماعی  یتمسئول عمل بهکه  ادامه دادوی  .پرهیز شودسجم نماید تا از اقدامات موازی، منرا سات مختلف سّؤو م

خانم رمارم پیشنهاد کردند که در جلسه بعد . شود محسوب میگذاری  سرمایه نوعی ازبلکه ، نیست زا فرینان هزینهبرای کارآ

مطرح شود و از  ،بعنوان مالیات مورد قبول دارائیهای اقتصادی  اجرای قانون محسوب کردن کمکهای داوطلبانه بنگاه

 .نمایندگان بهزیستی و تأمین اجتماعی نیز دعوت شود تا نظرات و دفاعیاتشان در این زمینه را بیان کنند

 در حوزه ی از ابعاد اصلییک یعه به اینکه مسئولیت اجتمابا توجّگفت اتاق  استیدفتر حوزه ر ریمد، نیکتا حسین نیاخانم 

، اجتماعیهای  سئولیتم گفت وی .کید زیادی بر تشکیل این کمیسیون داشتندأت ریاست اتاق مشهد نیز ،کسب و کار است

ضرورت دارد تا طبقات مختلف جامعه به این حوزه و  شود ابعاد مختلفی را شامل می و گیرد در بر می راگسترده هایی  عرصه

 های اجتماعی شدن مسئولیت هادینهن برای یدر این کمیسیون راهکارهای مختلفنمود که  امیدواریایشان ابراز . ارد شوندو

رئیسه اتاق  تأپیشنهادی به هی ای بستهقالب و در  تهیه االن اقتصادی،ویژه در میان کارآفرینان و فعّ در سطح جامعه و به

از طریق زمینه مسئولیتهای اجتماعی  دررا ررنگی همواره نقش پُاتاق بازرگانی نیا یادآور شد که  خانم حسین .شودارائه 



 

نقشی  ها، داشته و در بحران برعهده ابرارنیکوکاری و جامعه  یاوری خراسان جامعه نیکوکاریمراکز تحت پوشش خود یعنی 

 .ایفا کرده استرا کلیدی 

حوزه در که  اظهار کرد این نشستدر  ،انجمن دارندگان نشان استاندارد شعبه خراسانمسئول  کیوانیعلیرضا آقای 

 های مختلف، شکلی از که به واسطه عدم هماهنگی میان بخش انجام شده در استان های اجتماعی اقدامات زیادی الیتفعّ

توان  می ،اده شوداما اگر دست به دست هم د رود هرکسی راه خود را میبه بیان ایشان ظاهراً  .است بودهکاری  موازی

 .رقم خواهد زدریزی منسجم، برکات بیشتری را  افزایی و برنامه همبه گفته ایشان . داد انجام تری را و ماندگار کارهای بزرگتر

 وپرداخت  الیت کمیسیوندر باب فعّ یستی خراسان رضوی نیز به بیان پیشنهاداتیبهز مدیرکلّ ،پوریوسفحمیدرضا آقای 

 این ساختار نیزارائه کنند و  آن دبیرخانه به خود، اجتماعیدیدگاه ثر از أرا متهایی  سرفصلاعضای کمیسیون باید گفت 

هایی که باعث  یکی از نقیصهبه بیان آقای پوریوسف  .اعالم کندفراخوان طرح  ها آنو برای  کردهبندی  ها را اولویت سرفصل

های کاری خود را  باید اولویتاعضای کمیسیون . استر د و متکثّهای متعدّ برنامهها راه به جایی نبرد، وجود  شود تا تالش می

 . الیت این کمیسیون، حاصل شودملیاتی وارد شوند تا اثرات ملموسی از فعّمرحله عبه پس از تبیین اهداف،  احصاء کرده و

الیتهای خیرخواهانه و کمک به حفظ محیط زیست با از دانشگاه بینالود نیز مواردی در زمینه فعّ خانم دکتر شیرین اصولی

         ها و رویدادها  فی فرصتهای خوبی دارند که در معرّ ها پتانسیل نشجویان را بیان نمود و اظهار کرد دانشگاههمکاری دا

ایشان به مبارزه با اعتیاد از طریق برگزاری جلسات سخنرانی و مشاوره با اساتید و . گرفت توان از کمک آنها بهره می

رسانی در  العدانشجویان، برگزاری روز مبارزه با خشونت علیه زنان، اطّط متخصّصان، پاکسازی مناطق اطراف شهر توسّ

تواند در  انرژی و عالقمندی ایشان میرسد  به نظر می. یت خنده و موارد مشابه اشاره کرداهمّ های دیابت، ایدز و زمینه

   .همکاری با کمیسون مورد استفاده قرارگیرد

ها را باید  گفت اینکه کدام یک از مسئولیتت سدر این نش همدمعامل خیریه توانبخشی مدیر تحجّ زهراخانم دکتر 

سرپرست اقدام  دختر بی 088در راستای توانبخشی  تا امروزهمدم توانسته سه سّؤماگر . ی استمهمّپیگیری کنیم، موضوع 

از سه مؤسّاند و  ک کردهخود را دررانی بوده که مسئولیت اجتماعی وجود خیّ ش،کار و ظرفیت ترین عامل کند، مهم

 .ستا ها بهره گرفته نها، در این سالآ و حمایت  راهنمایی

با اشاره به تأکیدات خداوند در قرآن مجید اظهار  نیز مشهد( ع)بیمارستان امام رضارئیس سابق ، بهرامیعبداهلل دکتر آقای 

ها وظیفه  اینکه انسانن گفتند اایش. نمود که ارزش تمام واجبات به این است که لیاقت پیدا کنیم تا به مردم خدمت کنیم

باید نسبت به  و طبقات مختلف آن آحاد جامعه. دارند در برابر یکدیگر احساس مسئولیت کنند، موضوع بسیار مهمی است

 . های خود هوشیار باشند رسالت

های  اصالح شیوه نیز موضوعاسالمی  و در طبّاولویت است در در حوزه پزشکی، سالمت روان و جسم  ایشانگفته  هب

 ه، نیازمند توجّحوزه سالمتدر رسانی  العجامعه امروز ما، هم در عرصه درمانی و هم در عرصه اطّ. کید استأمورد تزندگی 



 

ها، برای  های حمایتی در این عرصه تعریف سیستم. دانند حمایت افرادی است که خود را در قبال اجتماع مسئول می و

. به گفته ایشان در مشهد نان سالم وجود ندارد و باید به مردم آموزش تغذیه داده شود. کند مردم آرامش روان ایجاد می

به . دانند است و ماست اگر ترش نباشد خوب نیست و مردم این را نمیجان  شود بی لبنیات و ماست که امروز مصرف می

دکتر . های مختلف نماید افراد ممکن است ایجاد بیماری ی ازو برای بسیار ها مناسب است هگفته ایشان شیر فقط برای بچّ

ورت رایگان خدماتی را ارائه ل از افراد مشهور سخن گفت که برای نیازمندان بصتالش برای ایجاد یک بنیاد متشکّبهرامی از 

و گفت  یاد کرد( ع)در بیمارستان امام رضا نهخواهاکی از اقدامات خیرعنوان ی کمک به بیماران بی بضاعت بهوی به . دهد

ها نشان دهد که نیازمند  و بررسی روز طول بکشد 5بیش از او  دوران نقاهت و بستریبستری شود و  روزمزدیاگر کارگر 

برای جلب کمک و که  اظهار کردایشان  .های او کاسته شود تا از نگرانیشود  میارائه هایی  کمک اش خانواده، به است

. های مردمی شهری گرفته تا فراخوانهای  از بیلبوردها و تلویزیون. کار گرفته شوند حمایت جامعه باید ابزارهای مختلفی به

ی سمعک و از تخت و ویلچر گرفته تا حتّ. درمانی بالاستفاده شان است یکی از اقدامات، دعوت از مردم برای ارائه وسایل

این وسایل به صورت رایگان و در تمام طول درمان . انجام گرفته استزمینه خوشبختانه مشارکت خوبی در این که  عصا

 حقّ ه تاداروخانه ها وارد مذاکره شدشمار زیادی از با بیمارستان از طرفی،  .گیرد ها قرار می بیماران نیازمند، در اختیار آن

رسان  به نوعی در این زمینه یاریها نیز  آنو  شودبرای کمک به بیماران صرف  اش هزینهبه ازای آن، دریافت نکنند و  یفنّ

سات سّؤم بسیاری ازبا  ایجاد شده و در این چارچوبشورای مشارکت  ،ها بیمارستان عمدهدر دکتر بهرامی گفت . باشند

اگر  طبیعتاًو  بیاندیشیم های معمول فراتر از چارچوبکه باید است  معتقدایشان . برقرار شده استهمکاری و خیریه ارتباط 

ایشان ابراز امیدواری  .ها افزوده خواهد شد ، بر تسهیل و تسریع کمکهمکاری کنندهای مختلف دیگر نیز  مسئوالن و بخش

 .مه داشته باشدنمود که این جلسه تکرار شود و ادا

رضا  پس از سخنان دکتر بهرامی آقای روشنک درخواست نمودند بعنوان حاصل این جلسه، توافق شود تا بیمارستان امام

رانی بپذیرند که از عهده پرداخت هیچ بیماری را به بهانه نداشتن پول از خدمات یا ترخیض منع نکند و در عوض خیّ

 .  حاضر دیگر ایشان رئیس بیمارستان نیستند عنوان کردند درحالصورتحساب برآیند که دکتر بهرامی 

و عضو هیأت علمی و هیأت امناء و از مؤسّسین  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدأعضو هی ،بهزاد علیزادهآقای دکتر 

 به مقولهنگاه ما  که گفترا دارد های مادرزادی قلب  های قلبی کودکان و بیماری ص بیماریکه فوق تخصّ دانشگاه بینالود،

ا این امّ .است کردههای فراوانی نیز برای جامعه ایجاد  بوده که از قضا، دغدغههمیشه یک نگاه دردمندانه  ،سالمت و بیماری

های  نوزادان در بدو تولّد مبتال به بیماری%  8به بیان ایشان . ما را از تالش برای بهبود شرایط، ناامید سازدنباید نگاه 

ر یکسال فوت در سن زی ،دلیل ناتوانی در درمان به کودکانتعداد زیادی از این در گذشته مادرزادی قلبی هستند که 

 حاالدرمان و  مبتال به این عارضه، کودکانشماری از  ،ه استهای گذشته انجام گرفت طی سالاما با تالشی که  ،کردند می

بسیاری از این بیماران که . کنند الی دارند و با یک دریچه قلب زندگی میزندگی فعّبه رغم بیماری، اند و  بزرگ شده

دقیقه  78رکورد پیوند قلب در کمتر از به گفته دکتر علیزاده . آیند دنیا می مغزشان سالم و تیزهوش هستند در روستاها به



 

فاق به این اتّ. شود انجام می ص که تعدادشان کم استط پزشکان متخصّدر مشهد باالترین رکورد در کشور است که توسّ

در این حوزه ما صان دست متخصّ کید داریم،أتوی افزود . اند هایی بوده که پزشکان ما با دست خالی انجام داده یمن کمک

دست یاری به برای تکمیل اقداماتمان و نیم تنها بخش ریفرال شرق کشور را ایجاد کایم  وی گفت توانسته. خالی است

دانشگاه علوم پزشکی زیرا  استشده  تعطیل (ع) در بیمارستان امام رضااین بخش یو   سی آی. کنیم می سوی خیران دراز

وزیر بهداشت، نماینده مجلس و . مین نمایدأترا  شب شیفت پزشک 0برای تأمین  میلیون تومان هزینه 98 هنتوانست

بیمارستان تا خواست ران یاری از خیّایشان و این بخش تعطیل شده است و  پیش ببرنداز اند کاری  مسئوالن هم نتوانسته

 .در ادامه این مسیر کمک کنندرا 

ها  آموزهبخش اندکی از به  اگردر نوبت خودشان گفتند که مین اجتماعی خراسان رضوی أت ، مدیرکلّنظام خیرآبادیآقای 

که  تصریح کردایشان  .خورد الت بزرگی در جامعه رقم میتحوّ ،های اجتماعی عمل کنیم کیدات دینی درباره مسئولیتأو ت

نباید در این چارچوب قرار است انجام بگیرد، کاری که  اامّاتاق بازرگانی است ایجاد این کمیسیون یک گام بزرگ از سوی 

 . مشمول موازی کاری شود

اند  را به کار گمارده ی، نیروهایهستند تان فعالاسای که امروز در مشهد و  سفانه برخی از مراکز خیریهأمتی ایشان  به گفته

 . شعارگرایی خالصه نشود دراز این منظر باید مراقب باشیم که اهدافمان . کنند مین نمیأها را هم ت حقوق همانکه 

، یکی از فعاالن بخش کشاورزی و دامداری و از صاحبنظران امور خیریه و مسائل اجتماعی بیانش را آقای سلیمان فرامرزی

با این جمله آغاز کرد که توانا بود هرکه دانا بود و راه ورود به توانایی را فقط دانش دانست که راهشگای بسیاری از دغدغه 

ها است که به یمن وجود جناب  ها داستان همین کمیسیون لایشان گفت داستان مدیریت در وجود تشکّ. های امروز ماست

به گفته ایشان در جامعه امروز هم فقر فرهنگی و هم فقر اقتصادی . قای مهندس حمیدی قرار است به آن پرداخته شودآ

الیت پیشگیری فعّایشان پیشنهاد نمود کمیسیون در بخش . ها از جنایتکاران و دزدان پر شود شود زندان داریم که سبب می

  . های اجتماعی بکاهد کند تا بتواند از ورودی آسیب

الیت در حوزه تجارت الکترونیک و که با درخواست و ابراز عالقه خودش به جلسه دعوت شده بود، به فعّ آقای علی باسره

کمیته امداد عمل نمایند بلکه  های اجتماعی اشاره و اظهار نمود بازرگانان برای ایفای مسئولیت اجتماعی نباید مانند شبکه

در اینجا ادامه اظهارات ایشان قطع و راهنمایی شد تا به آقای روشنک . الزم است در حوزه تجارت الکترونیک ائتالف نمایند

 . صی خودش را به کمیسیون تجارت ارائه دهدمراجعه نماید و مطالب ارزشمند در زمینه تخصّ

فرهنگسازی برای ترویج و ترغیب اقشار اظهار کرد  نیز ن رضویخراسارئیس کانون کارفرمایان ، بخش بداهلل یزدانعآقای 

که امروز باید ببینیم . آید ، یک ضرورت مهم به شمار می های اجتماعی مسئولیتموضوع ه به در جهت توجّ مردم مختلف

اگر و  ،بیکاری خود یک معضل اجتماعی نیستیا آو  است با این مفهوم درگیر رینی، صنعت و اشتغال چقدرکارآفبخش 

 ؟شود او حل میمشکل آیا کسی را به کار گماردیم، 



 

اگر اشتغال را در استان و و  است یاجتماع تیمسئول ی شکلی از عمل بهنیکارآفرکه است  معتقدآقای عبداهلل یزدانبخش 

 .بیکاری و فقر نهفته استهای فراوانی در  آسیبزیرا ایم  مان عمل کرده بخشی از مسئولیت اجتماعیبه کشور توسعه دهیم، 

رسیدگی به آن را شکل پیدا کرده و همین رویه، سیاسی  ابعادکشورمان امروز مشکالت اقتصادی  فانهسّأمتبه بیان ایشان 

  .عاع قرار داده استالشّ تحت

بنیان نیز مطالبی مربوط به  الیتهای دانشاقتصادی، اجتماعی، دانشگاهی و دارندگان فعّ ناالدر این جلسه تعدادی از فعّ

های اجرائی و هرگونه همکاری با کمیسیون مسئولیتهای  آمادگی خودشان برای ارائه طرح های اجتماعی را بیان و مسؤولیت

  .شود که در ادامه فقط به ذکر خالصه مطالب ایشان بسنده می اجتماعی اتاق را اعالم نمودند

 رسانی برای پرداختن به ناهنجاری سازی در آموزش و اطاّلع لعاب مشهد فرهنگ شرکت یرعاملمد اس یوسفیدکتر عبّآقای 

های پژوهشی و آموزشی در دست اجرا دارند  الیتهایی که در دانشگاه فردوسی در زمینهو به فعّ مهم دانسترا  های اجتماعی

 .اشاره نمود

به ضرورت ایجاد درآمد پایدار برای پشتیبانی مسئولیتهای اجتماعی اشاره مدیرعامل بتن شرق  آقای مهندس امید احمدیان

نباید به اشخاص وابسته شود تا درآمدهای حاصله بتواند به هستند االجراء  هایی که در این زمینه الزم تأکید کرد پروژهو 

 .ی خورشیدی اشاره نمودها برداری از نیروگاه بعنوان مثال ایشان به بهره. مصرف ایفای این مسئولیتها برسد

استاد دانشگاه و متخصّص علوم تغذیه نیز به طرح سالمت متابولیک از جنینی تا کهولت اشاره  آقای دکتر مسعود فالحی

 .نمود و درخواست نمود کمیسیون به این مهم توجّه نشان دهد

جاد کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی، به دلیل دبیر اجرائی خانه کشاورز با تشکّر از اتاق بازرگانی برای ای آقای کریم فارسی

 .کمبود وقت ارائه مطالبشان را به جلسات آینده موکول کردند

کارشناس مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق، به اهمیّت تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی اشاره و تأکید  آقای هاشم صفّار

گوید باید بداند که این مسئولیت را چه کسی به او  گفت هرکسی که از داشتن مسئولیت اجتماعی سخن میایشان . نمود

ت نیستند بلکه معلول هستند و مشکالت ما صرفاً این ای از مشکالت امروز، خود علّ ایشان گفت بخش عمده. داده است

از به بیان ایشان بخشهای مولّد که . دهد نیست های سالم و بدون مشکل را بسوی ناکارآمدی سوق می ها که انسان معلول

شوند و فضای بسته مشهد آینده را خالی از امید و آرزو کرده است و با  ها دچار می حمایت برخوردار نیستند به معلولیت

 .توان امیدوار شد اسم گذاری صرف، نمی

و آوری و غربال شود  ها باید جمع مدیر مرکز رشد و توانمندسازی جهاد دانشگاهی گفت ایده قای دکتر جواد سخدریآ

هایی را  ایشان اعالم نمود برای کمیسیون طرح. های ارائه شده در کمیسیون مطرح و تصویب شود رترین خالقیتسپس ب

  .دارد که در جلسات آینده مطرح و اراده خواهد نمود



 

ی  اعالم نمود از جایگاه اداری آمادگی دارد که همهمعاون دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری  خانم عصمت محمودی

 . ایشان گفت که بستر همکاری فراهم است و با تمام توان آماده خدمت است. ها را بشنود صحبت

در  دعادت داراتاق امّا است ماتی و برای آشنایی و معارفه در اینجا خطاب به ایشان عرض نمودم که این جلسه مقدّ

ین از جلسات آینده مراقب باشند هر بنابرا ،هرجلسه بصورت همزمان مطالب در قالب صورتجلسه تنظیم و به امضاء برسد

 .دهند باید آن را امضاء کنند ای که می وعده

سه بصورت آنالین مؤسّ 15888بنیان گرین وب از ارائه خدمات به  مدیر هلدینگ دانش دحسن هاشمیمهندس سیّآقای 

خواهد شد، باید خالقانه و نوآورانه رفته گاشاره به دستور جلسه عنوان نمود رویکردی که در اتاق بازرگانی درنظر گفت و با

اند ولی خروجی و نتیجه آن، همین  ها مدعی هستند بهترین کارهایی که ممکن بوده را انجام داده ایشان گفت دولتی. باشد

به گفته مهندس هاشمی رویکرد کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق در انتخاب افراد جوان و . بینیم وضعیتی است که می

ها با  ایشان گفت بر اساس قراردادی که بعد از اعمال تحریم. برای عضویت در این کمیسیون بسیار مفید استص متخصّ

 دسترسی به دادهسازمان فضایی کشور منعقد شده است، در چند ماه آینده برآورد سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی و 

رو قراردارد که اتاق بازرگانی و کمیسیون با  یی پیشها ، از طریق ماهواره قابل انجام است اما چالشمحیطی یستهای ز

 .دناحی کنراهکارهای مناسب را طرّبرای آن ند نتوا های خالقانه می و یافتن ایدهتشکیل اتاقهای فکر 

های نوین در امر درمان افتاده است،  فکر استفاده از تکنولوژی هسال سابقه پزشکی ب 97که با  دکتر احمد دستجردیآقای 

کند با افزایش  ایشان تالش می. بنیان دکتر همراه و مدیرعامل شرکت اکتشافات معدنی آپکس است طرح دانشمجری 

سطح آگاهی عمومی در مورد عوامل بهداشت و سالمت جسمی افراد، از زیرساختی که ایجاد کرده است برای ارائه خدمات 

تواند از راه دور نوار قلب بگیرد و  می ،ولتر ساخت شرکت ایشاناوّلین دستگاه ه. درمانی به بیماران از راه دور استفاده کند

ایشان معتقد است با صرف وقت و . بیماران را از طی مسافات زیاد از روستا به شهر برای مراجعه به پزشک معاف نماید

 .شود دادن آگاهی مورد نیاز بیماران به ایشان، مسئولیت اجتماعی مهمی انجام می

ایشان با خریداری آخرین پهپادهای مدرن در حوزه اکتشافات معدنی دست به  ،در زمینه تکنولوژی در بخش دوم فعالیت

 . های طبیعی استان بسیار ارزشمند است برداری از پتانسیل کار فعالیت ارزشمندی شده است که برای ایجاد ثروت و بهره

های نیکوکاری است عنوان کرد با اینکه از  االن حوزهمدیرعامل آبتین رزین نیز که از فعّ اس مستشاریآقای مهندس امیرعبّ

اتاق ، ارتباطی با سال گذشته عضو اتاق بوده است، امّا تا قبل از دعوت برای حضور در کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی 95

های اتاق  تانسیلای راهی طوالنی و مستمر باشد و پدالیت کمیسیون، ابتایشان ابراز امیدواری کرد که آغاز فعّ. نداشته است

به اعتقاد ایشان نباید به سازمانها و ادارات دولتی . داند که فقط روی یک یا دو موصوع تمرکز نماید را خیلی باالتر از آن می

کنند تا فقط سخن  نمایندگان دولت حضور پیدا می ،برای رسیدن منفعتی به مردم امیدوار بود زیرا در جلسات مشابه

 .بگویند و بروند



 

وی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای ضقای روشنک پیشنهاد نمودند در جلسه آتی از آقای مرتآدر این زمان 

 .حضور در کمیسیون دعوت شود

نیز عبورکرده بود، آقای مهندس حمیدی اظهار نمودند که از حضور گرم و عالقمندی  89088در پایان جلسه که از ساعت 

دارند و اعالم کردند که کمیسیون نیازمند راهنمایی و کمک اعضاء است و خواهش  فراوان حاضرین احساس خوشحالی

شان نیافتند، در یک بیاناته احتماالً فرصت کافی برای ادامه ک ی آنانهمه کسانی که در جلسه حاضر بودند و حتّنمودند 

سئولیت کمیسیون بار بسیار سنگینی است ایشان گفتند که م. صفحه خالصه مطالبشان را بنویسند و به کمیسیون بدهند

 .که بر دوش ایشان قرارگرفته امّا تحمّل این سنگینی برایشان شیرین است

 .این جلسه که فقط به معارفه و آشنایی اشخاص و بیان دیدگاه ها گذشت، هیچگونه مصوّبه نداشت

مسئولیتهای اجتماعی بصورت کتبی تنظیم و از پایان جلسه، خالصه مطالب مقدماتی و هدف از تشکیل کمیسیون  پس

و همچنین گزارش جلسه که  ه شدجهت درج در روزنامه دنیای اقتصاد به سرکار خانم صفدری خبرنگار رسانه مزبور داد

ستانی آتوسّط روابط عمومی اتاق باید در سایت اینترنتی قرارداده شود ویرایش شد و فایل اصالحات آن به سرکار خانم 

 . همکار اتاق داده شدخبرنگار 

 

 با احترام   
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