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 :دستورکار جلسه 
 سخنرانی جهت تبیین مفوم مسئولیتهای اجتماعی 

  

 

 

: اهم موارد مطرح شده  

 : رئیس کمیسیون

و اعالم  دازدررا در مورد سرفصل هایی که کمیسیون باید به آنها بپدیدگاه و پیشنهاداتشان از تمام اعضای کمیسیون و میهمانان درخواست نمودند 

 .برای انجام آن برنامه ریزی نماید اولویت هریک را مشخص کنند تا هیأت رئیسه کمیسیون

 

 :دبیر کمیسیون

اندیشیدن برای یافتن راه حل ها، جهتگیری کمیسیون را اعالم نمود و استفاده از  ضمن توضیح دلیل برگزاری جلسه و ضرورت توجه به مسائل عمومی و

 .ها شرکت می کنند را به اطالع رساندبنظران و متخصصان که در کمیته حنظرات تخصصی صا

 

 :سخنرانی دکتر محمد فاضلی

از فایل صوتی پیاده سازی و برای  متن سخنان ایشانبالفاصله با ارائه مشروح سخنان که برداشت از منابع علمی مربوط به مسئولیتهای اجتماعی بود، 

 .یر عالقمندان ارسال گردیداعضای کمیسیون و میهمانان و سا

 

 :اعضای هیأت نمایندگان

، ضمن استقبال و تأیید برگزاری چنین برنامه هایی از کمیسیون خواستند مجدانه برای جلب چند تن از اعضای محترم هیأت نمایندگان حاضر در جلسه

 .توجه و آشنا کردن اعضای اتاق با مفاهیم مطرح شده اقدام نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 
 مسئولیتهای اجتماعی نکمیسیو صورتجلسه

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

 

 تاریخ برگزاری 5/01/0931

 :شماره جلســه 9

 

 :رئیس جلسه رضا حمیدی :دبیر جلسه ناصر صادقی ساعت شروع 01011 :ساعت خاتمه 09091

        

  
 

  :مصوبات جلسه
  دی موضوعات و اولویت بندی اقداماتی که کمیسیون می تواند انجام دهدفصل بن -

  سخنرانی برای اعضای اتاق شارانت -

  تداوم برگزاری برنامه های آموزشی در زمینه فعالیت کمیسیون -

 

 

 

 

  :جلسه نحاضری

علی سیدمحمد بحرینیان، محمدحسین روشنک، محمود سیادت، محمود امتی، رضا حمیدی، مهران دانشور، ناصر صادقی،  :یانآقا

، سلیمان فرامرزی، عبایعلی قزل سوفلو، حسین انصاری، کامران حسین متین رادشیرین اصولی، علی دادور، شریعتی مقدم، 

زهره بنایی، حسین خانی زاده، پیام عباسی،  اعامریان، سیدحسن خدادادیان حسینی، محمدهاشم صفار، علی کاللی، غالمرض

کامران داوری، علیرضا حسین لعل، مرضیه رضازاده، محمدحسن شربتیان، مریم رمضانی، ریحانه عظیمی، چی، شهین تیماج رشیدی، 

 بوستانی، علی اکبر لبافی، شکوه میرشاهی، نورالهدی پورعباس، حمید بابازاده، محمود کیانی،

  :غایبین جلسه
محمدرضا توکلی زاده، وحید اردکانیان، عبداهلل بهرامی، فرهاد سحرخیز، محمدحسین طیرانی، بهزاد علیزاده، محمدرضا حیدری، 

امید ، شهناز رمارم، حسین موسوی، مریم سراج احمدی، نیکتا حسین نیا، مودیحعصمت محمیدرضا پوریوسف، ، مجید محمدزاده

امیرعباس مسشتشاری، حسن هادیان، سیدحسن هاشمی، فارسی،  احمد دستجردی، جواد سخدری، کریمزهرا حجت، احمدیان، 

 عباس یوسفی

 

 


