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هب انم خدا

زمان :
م كان :

حارضين :

ساعت  01صبح روز جمعه نهم مرداد ماه سال یکهزارو سیصد و نود چهار

دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان -تهران ،موسسه آگاه
محمدجواد رضایی ،سید اسماعیل موسوی ،سهیال فروزانی ،مصطفی رحیمیی ،محمدحسیین نعمتیی،
سیدمجتبی پورهاشم ،سید محمدحسین حسینی ،سیدحسام حسینی ،علیرضا مقصودی ،حامد آثاری،
محمود رحیمی ،محسن نصیری ،عظیم کالنتری ،امراهلل کالنتری ،محمدحسن نصیری
 -0موارد مورد اشاره حاضرین:


گزارش عملکرد انجمن طی ماههای گذشته به شرح زیر ارائه کردید:



برگزاری دومین همایش ارسنجانیهای مقیم شیراز



برگزاری نمایشگاه هنری در شیراز



برگزاری سمینار اصناف در ارسنجان



برگزاری جلسه کارگروه کارآفرینی و اشتغال در ارسنجان

 -2پیشنهاد گردید که طی جمع آوری اطالعات افراد خیر ،اموالی که بعد از این قرار بر وقف

موارد مورد ربرسی:

آنها میباشد ،در اختیار انجمن به عنوان متولی قرار گیرد ،تا انجمن بتواند بهتیرین کیارایی
را برای اموال فوق الذکر بیابد.
 -3قرار بر این شد ،که هزینه عضویت انجمن به صورت ساالنه بیه مبلی  241هیزار تومیان
توسط اعضا پرداخت گردد.
 -4جهت جلوگیری از باال بردن توقعات خارج از توان انجمن ،پیشنهاد گردید که انجمن رأساً
وارد مقوله های سخت افزاری از قبیل کلنگ زنیها نشود.
 -5مبنا بر این شد که انجمن بر زمینه های نرم افیزاری از قبییل تقوییت سیازمانهای میردم
نهاد( )NGOتمرکز نماید.
 -6جهت جلوگیری از سردرگمی شهروندان پس از ورود به پایتخت ،مبنا بیر ایین شید کیه
انجمن وقت بیشتری برای همشهریان ساکن تهران صرف نماید.
 -7انجمن تمرکز خود را بر هرچه بیشتر شدن انگیزه جوانان و افرادی که مشغول ایجیاد کیار

آدرس دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان:
تهـران ،بزرگراه حكیم غرب  ،بعد از اشرفي اصفهاني  ،خروجي سهیلي قهرودی  ،خیابان وحید خجسته پور ،خیابان کاشفي نیک،
خیابان پائیزان  ،کوچه وحدت چهارم شمالي  ،پالك  31ساختمان آگاه
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هستند نماید.
 -8به حمداهلل ،طی حدود دو سال فعالیت انجمن ،عدم وابسیتگی انجمین بیه محیل ییا گیروه
خاصی در ذهن همشهریان نقش بسته است.
-9

بنظر میرسد یکی از بزرگترین مشکالت ارسنجان عدم وجود امید در بین اهیالی میباشید،
پیشنهاد گردید که با ایجاد انگیزه در افراد به رونق کسب و کارهای موجود و حتی بزرگتر
شدن آنها کمک کنیم.

 -01یکی از مشکالت انجمن نداشتن بازوی اجرایی در ارسنجان میباشد ،تا ضامن عملیی شیدن
ایده های مطرح شده باشد.
 -00پیشنهاد گردید اطالعات و تحقیقات انجام شده در مورد شهرستان جمع آوری گردد  ،تیا
نقاط قوت و ضعف ارسنجان هر چه بهتر شناخته شیود و برنامیه ریزیهیای کوتیاه و بلنید
مدت انجام گردد.
 -02پیشنهاد گردید ،که ایده های مطرح شده تا کنون در وبسایت قرار گیرد تیا افیراد بتواننید
در جهت بهتر شدن آنها نظرات خود را اعالم نمایند.
 -03پیشنهاد گردید ،مطلبی در مورد استفاده از محصوالت جنگلهای ارسنجان در مواد آرایشی
بهداشتی ،که نیاز به توجه و سرمایه گذاری دارد ،ارائه گردد.
 -04اطالع رسانی گردید ،که طی مصوبه جدید ،به ازای هر مقدار سرمایه گذاری در روسیتاها
میتوان به اندازه چهار برابر آن ،تسهیالت دریافت گردد .همچنین به ازای هر نفر اشیتغال
زایی میتوان  311میلیون تومان تسهیالت دریافت گردد.
 -05پیشنهاد گردید که افراد جهت دریافت مزایایی برای شهرستان ،از ارتباطات خود اسیتفاده
نمایند.
 -06جهت هر چه بهتر شناساندن و معرفی روستاهای اطراف شهرستان جهت دادن امکانات و
رفع محرویت آنها برنامه ریزی گردد.
 -07انجام پروژه تحلیلی  SWOTجهت شهرستان ارسنجان و تدوین سند راهبردی ارسینجان
بمدیریت جناب آقای مقصودی پیشنهاد گردید.
 -08بهتر است در گزارش فوق شاخص های اصلی شهرستان از قبییل :بهداشیت ،اشیتغال و...
محاصبه گردد ،و بر اساس آنها سند راهبردی شهرستان تدوین گردد.
 -09با استفاده از اطالعات جمع آوری شده ارسنجانیها ،مصوب گردیید کیه از افیراد بصیورت
دوره ای جهت شرکت در جلسه های هیئت موسس دعوت بعمل آید.
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 -21پیشنهاد گردید که برای اعضای اصلی انجمن ،یک میز کار تشکیل شود ،تا افراد بتوانند از
این طریق با آنها در ارتباط باشند و میزان سر زدن یه سایت افزایش یابد.

پ
مصوبات و یگیریهای
جلسه آتی

زمان جلسه آينده :
م كان جلسه آينده :

پیگیری و ارائه مصوبات جلسات قبل

آخرین جمعه مرداد ماه ،مورخ  0394/15/31ساعت  01صبح

دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان-تهران ،موسسه آگاه
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