بسمٍ تعالي

بياويٍ شمارٌ 11
بررسي ي شىاخت ايلًیتُای فرَىگي ياجتماعي

91/12/23
برادر ارجمىد؛ جىاب آقای مُىدس وصرتي
شُردار محترم قزيیه
سالم ػلیکن
ّوبًگًَِ كِ هستحضشيذ دس فشآيٌذ استمبء شبخصْبي فشٌّگي ٍ اجتوبػي كِ اهشٍصُ داساي جبيگبُ ٍ ًمش ثسیبس ثسضائي دس شکَفبئي ٍ
تَسؼِ جَاهغ ثششي ثَيژُ شْشّب هي ثبشٌذ،لذم اٍل،شٌبخت هَضَع ٍ هَلفِ ّبي آى خَاّذ ثَد.دس گبم ثؼذي ٍ ثِ هٌظَس تجییي هَلفِ
ّبي هطشٍحِ،ثِ اٍلَيت ثٌذي هَضَػبت ثب تَجِ ثِ دسجِ اّویت ٍ تبثیش گزاسي آًْب پشداختِ شذُ ٍ دس ًْبيت اسائِ ساّکبس هیگشدد.ثش
پبيِ ايي سٍيکشد جذيذ،كبسگشٍُ فشٌّگي ٍ اجتوبػي كبسگشٍُ لضٍيي 20 +دس گبم اٍل،هَضَػبت اٍلَيت داس فشٌّگي ٍ اجتوبػي سا ثشسسي
ٍ ثِ تشتیت اٍلَيت ثِ ػٌَاى دستَس كبس جلسبت كبسگشٍُ تؼییي ًوَد.اػضبء اهیذٍاسًذ چٌبًچِ اٍلَيتْبي فشٌّگي ٍ اجتوبػي آى هجوَػِ
اًذن تفبٍتي داسد اص اسائِ سٌّوَد دسيغ ًٌوبيٌذ ٍ ًیض سجبء ٍاثك داسًذ كِ ػٌبٍيي ريل ثِ ّویي تشتیت اٍلَيت هذ ًظش ّوکبساى دس اجشا
خَاّذ ثَد.
اٍلَيت
1

2

دستَر کار جلسات آيٌذُ کارگزٍُ فزٌّگی ٍ اجتواعی (تِ تزتية اٍلَيت ٍ درجِ اّويت)
اصالح رفتار ٍ فزٌّگ شْزًٍذی (تزهثٌای الگَّای اعتقادی)
اصالح رفتار ٍ فزٌّگ شْزًٍذی (تزهثٌای الگَّای اعتقادی) ٍ ارائِ راُ کارّای علوی آًْا تزای افشايش حس تعلق
شْزی

3

استفادُ اس هفاّين قزآًی در اشاعِ فزٌّگ شْزًٍذی

4

تثييي چشن اًذاس فزٌّگی شْز قشٍيي

5

تثييي سٌذ راّثزدی چشن اًذاس فزٌّگی شْز قشٍيي در تيست سال آيٌذُ

6

تزرسی هصَتات هعطل هاًذُ در ٍظائف شْزداری در هقَلِ ّای فزٌّگی ٍ اجتواعی

7

سثک سًذگی هتٌاسة تا فزٌّگ اسالهی ٍ ًقش شْزداری در ايي هَضَع
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8

آسية شٌاسی عَاهل ًاشٌاختِ هاًذى شْز قشٍيي

9

آسية شٌاسی ساختار هذيزيت هتوزکش فزٌّگی شْز قشٍيي

10

ًشز ٍ اشاعِ آيات تاثيزگذار قزآًی ٍ احاديث تا شيَُ ّای جذاب تزای ًسل جَاى

11

پيگيزی شْز اسالهی ٍ ايزاًی

12

چگًَگی اشاعِ فزٌّگ شْزًٍذی در سًذگی شْزًٍذاى

13

تزرسی هشکالت هزتَط تِ رفتارّای تزافيکی

14

تزرسی اقذاهات فزٌّگی در راستای حفظ رٍحيِ ٍ شاداتی شْزًٍذاى در شزايط اقتصاد هقاٍهتی

15

تزرسی راُ کارّای شٌاسائی ٍ الَيت تٌذی ٍ اجزائی کزدى فعاليتْای فزٌّگی

16

فزٌّگ ساسی خاص تزای تاًَاى تِ عٌَاى سفيزاى فزٌّگی در خاًَادُ ّا

17

18

هقايسِ فعاليتْای فزٌّگی ارگاًْای فزٌّگی ٍ حذف هَاسی کاری ّا ٍ تجويع فعاليتْای هشاتِ ٍ ايجاد هذيزيت ٍاحذ
فزٌّگی
شٌاخت فزٌّگ سياسی ٍ اجتواعی شْز تزای استفادُ در اصالح رفتارّای اجتواعی ٍ تاثزات شْزّای اقواری تز شْز
قشٍيي

19

پزداختي تِ قَل سذيذ (تزای اصالح رفتار اجتواعی)

20

ارتقاء هشارکت شْزًٍذاى در پزداخت عَارض

21

تعزيف کار(ًسخِ) فزٌّگی در سطح شْز ٍ تثييي ٍظائف ارگاًْای فزٌّگی

22

کوک تِ رفع ٍ حذف رفتارّای ًاهٌاسة

23

اًتخاب شعائز ٍ راُ کارّای تحقق آًْا (خَشٌَيسی،حزم اّل الثيت)... ،

24

آسية شٌاسی ٍ ارائِ راّکار جْت استفادُ حذاکثزی اس ظزفيت سخت افشاری هَجَد در شْز

25

تقَيت َّيت ٍ گَيش اصيل قشٍيي ٍ ايجاد حس تالٌذگی در شْزًٍذاى

26

تزرسی هشکالت هزتَط تِ اسدٍاج جَاًاى

27

شٌاسائی ٍ اصالح رسَم تاسُ ظَْر در هزاسن شْزًٍذاى (غذاّای ًذریٍ ،ليوِ ّا ٍ ). . .

ضوٌب كبسگشٍُ اص هیبى پیشٌْبدات هَسدي،سِ پیشٌْبد سا (كِ خبسج اص دستَس هؼوَل جلسبت ثَد)ثِ ػٌَاى پیشٌْبدات لبثل اػتٌب
تشخیص داد كِ الصم است ّوکبساى شْشداسي ٍ يب سبيش هسَالى هشثَطِ،طشحْبي تفصیلي سا اص پیشٌْبد دٌّذگبى هحتشم دسخَاست
ًوبيٌذ:
-1پیشٌْبد احذاث تبالس چٌذ هٌظَسُ ثب ظشفیت ثیش اص ً 1500فش ثب تشجیح اجشاي هَسیمي ٍ تئبتش(پیشٌْبد جٌبة آلبي اسحبق
چگیٌي)
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-2پیشٌْبد تشکیل كویتِ الوبى شْشي ٍ كشف ًیشٍّبي هستؼذ هشثَطِ ٍ تَاًوٌذ سبصي هستوش آًْب(پیشٌْبد جٌبة آلبي ػجبس لبًغ)
-3پیشٌْبد تشکیل گشٍُ پژٍّش اجتوبػي ٍ فشٌّگي ثب تبكیذ ثش استفبدُ اص هٌبثغ ثشٍى سبصهبًي(پیشٌْبد جٌبة آلبي ػجذالؼظین
هَسَي)

ػجبس لذس
سيیس كبسگشٍُ فشٌّگي اجتوبػي لضٍيي20+

ريوًشت :



شًرای اسالمي شُر قزيیه -جُت استحضار



شًرای فرَىگ عمًمي استان قزيیه-جُت استحضار



ومایىدگان محترم مردم قزيیه در مجلس شًرای اسالمي-جُت استحضار



اعضای محترم کارگريٌ قزيیه  -20 +جُت استحضار



دبيرخاوٍ طرح قزيیه -20 +جُت اطالع ي اقدام مقتضي
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