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الف – مقدمه
با درود و احترام فراوان به شما مهریاران گرامی
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان ,اولین انجمن اجتماعی در رسته حقوق شهروندی با اهداف متعالی و گسترده در میهن
عزیزمان ایران می باشد که دارای ترتیب و نظم خاصی در تشکیل آن از ابتدا تا کنون بوده و همین امر باعث گردیده است تا
عزم و اراده عالقمندان به امور مردمی و شهروندی بیش از پیش به پویایی و کمال مطلوب نزدیک شده تا در سلسله مراتب
هویتی آن در تمامی زمینه ها از تئوری تا عملی دارای ساختاری منسجم گردد .اهداف و فعالیت های پیش بینی شده در این
نوشتار حاصل تالشی چند ساله و نشست های متوالی و منظم برخی از موسسین و اعضای توانگر در انجمن اجتماعی فصل
مهر بوده است که پس از تایید اعضای هیئت مدیره به تصویب رسیده است که به اختصار و به منظور فهمی روان و ساده در
اختیار همگان قرار می گیرد  .الزم به ذکر است که اهداف فوق بر اساس نظرات سازنده شما عزیزان می تواند گسترش یابد و
هیچ محدودیتی در چارچوب اهداف و فعالیتهای موجود در صورت رعایت قوانین وجود نخواهد داشت .هرگونه برداشت از این
اهداف و مطالب با ذکر نام منبع بالمانع می باشد و در غیر اینصورت با متخلفین برخوزد قانونی خواهد شد.
امید می رود با حمایت مردمی ,این نهاد غیر دولتی بتواند به آسایش و رفاه اجتماعی و فرهنگی ,دوش به دوش دولت در
راستای قوانین موجود در جامعه با رعایت تمامی قوانین مربوطه در میهن عزیزمان ایران گام بردارد.
با سپاس فراوان
مدیر عامل انجمن اجتماعی فصل مهر
فرشاد قناطیر
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 -2شرحی بر اهداف و فعالیت ها
در ابتدا باید به تعریفی اصولی و بنیادین از شهروند دست یابیم تا بتوانیم براساس آن مرز میان خواستن و توانستن را در قالب
اهداف و فعالیتهای تعیین شده جستجو نماییم.
شهروند کیست؟
بر طبق تعریف در دانشنامه ویکی پدیا ,شهروند را نقشی برتر از شهرنشین می توان عنوان نهاد که برا اساس رعایت قوانین و
مقررات موجود در جامعه خود به دنبال حقوق فردی و اجتماعی خویش می باشد و به مسئولیت های خویش در قبال جامعه و
اجتماع می پردازد
پس در تعریف باال مهمترین واژه ای که نمایان تر است واژه "مسئولیت".می باشد که شامل مسئولیت در قبال خود و در قبال
جامعه می باشد .می توان به این دو مفهوم در قبال اشعاری زیبا از حضرت حافظ بسنده کرد که در باب مسئولیت فردی می
فرمایند  :سالها دل طلب جام جم از ما می کرد /آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد .آنچه را که در این میان می توان
فزون بر امور دیگر دانست ,توجه و اهمیت به خود است که لزوم آن نگریستن به رفتار و اعمال خود و تبدیل آن از ایستایی به
پویایی و از گمراهی به راه راست و در نیت به نیکی می باشد .پس باید دانست که همه چیز متوجه خود ماست و این که
خواستن توانستن است را باید از خود شروع کنیم .به قول ادیب نیشابوری ,کوه ما سینه ما ناخن ما تیشه ما.
هنگامی که به خویشتن خویش و توانایی های خویش در قبال نیک اندیشی و کردار صحیح دست یافتیم باید به رفتار متقابل
با دیگران و یاجامعه و اجتماع خویش دست یابیم که عقیده ما بر این است که مهمترین اصل در این موارد همان دستیابی به
تربیت اصولی هر یکی از شهروندان می باشد که مفهوم کلی آن در اجتماع را می توان به شعر زیبایی از سیمین بهبهانی اطالق
کرد  :چون درخت فروردین پر شکوفه شد جانم /دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم .پس هنگامی که جامعه به برتری های
فردی خویش دست یابد همگان می توانند از مزایای مثبت آن بهره مطلوب برده و به افقهای زیباتر بیاندیشند.
با توجه به شرح مختصری بر تعاریف باال در ادامه به معرفی اهداف و فعالیت های ذکر شده در بخش اول می پردازیم که امید
می رود خوانندگان گرامی با مطالعه دقیق آن به پیشنهادات سازنده در اینباره بپردازند.
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 -1-2امور شهروندی  :آن دسته از امور که بر طبق قوانین مربوطه برای رعایت و تکریم حقوق شهروندان موجود بوده.


مطالبات شهروندی  :به کلیه خواسته های شهروندی به صورت موردی گفته می شود که در آن حقی برای هر یک
شهروندان در قوانین قائل گردیده اما بر اساس شرایطی هنوز بدان دست نیافته اند .در این راستا انجمن اجتماعی
فصل مهر بهبهان با رعایت تمامی قوانین مربوطه و در صورت علم به صحیح بودن حقوق موجود در درخواستهای
شهروندان ,به پیگیری آن اهتمام می ورزد.



آموزش شهروندی  :به کلیه امور آموزشی در زمینه های گوناگون که بر پویایی شهروندان و آشنایی با وظایف خود در
قبال جامعه و اجتماع می افزاید .انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان با تکیه بر افراد خبره در این زمینه و دارای
تحصیالت مربوطه و یا تجربیات شخصی افراد ,سعی در برپایی اینگونه امور آموزشی از قبیل جزوه-کالس -بروشور-
تراکت-سی دی و  ...می نماید.



گواهینامه شهروندی  :به شهروندانی اعطا می گردد که در دوره های آموزش شهروندی شرکت کرده و در آزمون
مربوطه موفق به کسب نمره قبولی گردند.



شهروند برتر  :شهروندی می باشد که بر اساس توانایی های خویش به موفقیتی عمومی یا تالشی شخصی دست
یافته و یا گامی موثر را در راستای بهبود امور مربوطه برداشته است و مورد تحسین دیگران قرار گرفته است .انجمن
اجتماعی فصل مهر بهبهان در تالش بر شناسایی این افراد و معرفی آنان به جامعه می باشد.

 -2-2امور شهری :
آن دسته از امور که مسئولین موظف به انجام آن بر طبق قوانین مربوطه در راستای مطالبات و حقوق شهروندان در قبال شهر
می باشند.


مطالبات شهری  :خواسته های شهروندان از مسئولین برای بهبود وضع شهری .انجمن اجتماعی فصل مهر ,آسان
سازی و پیگیری این مطالبات را بر اساس رعایت قوانین و خواست عمومی در مسیر صحیح هدایت خواهد کرد.



ارتباط با مسئولین شهری  :پاسخگویی مسئولین در قبال مسائل و پرسش های شهری شهروندان در نشست هایی
عمومی.



پتیشن  :جمع آوری امضاء برای فعالیت های مختلف اجتماعی در راستای قوانین و مقرارت موجود و رعایت
آنها با هدایت و سرپرستی انجمن اجتماعی فصل مهر.
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 -3-2دیده بانی:
مسئولیت شهروندان نسبت به اتفاقات و مسائلی که در سطح جامعه رخ می دهد.


ناظر اجتماعی  :وظیفه و مسئولیت شهروندان نسبت به مسائل اجتماع و ارجاع آن جهت پیگیری و بررسی به
مسئول مربوطه .در این مسئولیت ,شهروند حق هیچگونه دخالتی در امور را نداشته و فقط به عنوان ناظر گزارش
خود را به مسئولین مربوطه در انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان خواهد داد



بازرس اجتماعی  :وظیفه و مسئولیتی است که شخص عهده دار آن با توجه به گزارشات ناظر شهروندی به بررسی
آن می پردازد و در این راه فقط به وظیفه انسانی خود عمل کرده و از حاشیه های موجود به طور جد پرهیز می
نماید.



خبرنگار اجتماعی  :وظیفه و مسئولیتی است که شخص عهده دار آن با توجه به گزارش بازرس اجتماعی به جمع
آوری خبر بر اساس مسئولیت حرفه ای یک خبرنگار می پردازد و از تشدید کردن اوضاع به شدت پرهیز می نماید.

 -4-2همیاری :
مجموعه فعالیت های همیاری و همکاری افراد جهت کمک رسانی.


کمک به هم نوع  :در جهت یاری رساندن به افراد نیازمند در جامعه( .نیاز در این نوشتار تنها به نیازهای مالی
اطالق نمی گردد).



کمک های شهری  :همکاری افراد برای به انجام رساندن مسائل اجرایی شهر.



کمک به انجمن  :کمک های مادی و معنوی برای بهبود کارائی فعالیت های انجمن.

 -5-2مشاوره :
جهت ارتقاء و بهبود فعالیت های اجتماعی و فردی ،گروه مشاوره ی انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان اقدام به برگزاری
جلسات مربوط در دو بخش زیر می نماید :

5



مشاوره سمن( : )NGOمشاوره به گروه ها جهت آموزش نوع سمن مربوطه و روند اداری جهت تاسیس سمن.



مشاوره ی اجتماعی  :مشاورات فردی در راستای بهبود روابط و مشکالت اجتماعی.
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 -6-2مهرکار :
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان در نظر دارد جهت ترویج تجارب و فعالیت های شغلی ،در دو قالب زیر عمل نماید :


کارورز  :اعضایی که داری صالحیت مناسب در ارتباط با فعالیت شغلی مشخص هستند را کارورز می گویند و انجمن
در راستای به کارگیریِ موثر ،هماهنگی های الزم را با نهادهای مربوطه انجام خواهد داد و به معرفی اینگونه افراد
می پردازد.



کارآموز  :انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان در نظر دارد در راستای استفاده ی موثر و کاربردی از دانشجوهای
متقاضی در زمینه های مرتبط با اهداف انجمن ،اقدام به پذیرش کارآموز نماید.

توجه  :در هر دو دوره به کارآموزان و کاروزانی که با موفقیت از عهده وظایف مربوطه برآمده باشند ,گواهینامه کارآموزی
یا کارورزی اعطا می گردد.

 -7-2کارگروه ها :
فعالیت های گروهی انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان در قالب کارگروه ها در دو دسته ی نظری و عملی انجام می گردد.


کارگروه های نظری  :به مجموعه ی کارگروه هایی که به بررسی و آموزش نظری مسائل می پردازد.



کارگروه های عملی  :به مجموعه کارگروه هایی که به فعالیت های میدانی و عملی می پردازد.

 -8-2مشارکت انجمن ها :
انجمن در نظر دارد جهت پویایی هر چه بیشتر جامعه ،ارتباطی پایا و زاینده با دیگر انجمن ها و تشکل ها را ترتیب دهد.


آموزشگاه اجتماعی  :انجمن به منظور ارتقاء اجتماعی جامعه  ،کالس هایی با موضوعات گوناگون به صورت دوره های
آموزشی با همکاری انجمن ها و گروه های تخصصی تشکیل می دهد.



دفتر تشکل ها  :انجمن در نظر دارد جهت هم اندیشی ،پیوند و تقویت هر چه بیشتر همه ی نهاد های اجتماعی،
ذیل عنوان دفتر تشکل ها به فعالیت بپردازد.
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 -9-2نشریه :
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان به منظور بازتاب فعالیت های خود و انتشار وقایع اجتماعی ،اقدام به انتشار نشریات
خود(سایت ،وبالگ ،ماهنامه ،رسانه های صوتی و تصویری و )...می نماید .به کلیه همراهانی که در دورهای سالیانه و به طور
مداوم در تهیه مطالب-خبرنگاری و  ...فعال بوده گواهینامه مربوطه اعطا می گردد.

 -11-2آمارگیری اجتماعی :
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان در نظر دارد به منظور بررسی علمی مسائل جامعه با آمار گیری های دوره ای در زمینه های
گوناگون اجتماعی به فعالیت بپردازد.

 -11-2برگزاری کنفرانس ها و همایش ها :
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان به منظور ارتقاء فعالیت های علمی و فرهنگی خود در جامعه اقدام به برگزاری کنفراس و
همایش هایی با موضوعات مرتبط به اهداف انجمن ،می نماید.
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