


 

 

ن�ودا�ت

���داری و د�یاری 

)��رماه ۲۰

1 

�� ن�ودا�ت ��وه  

 ���ه ���داری

۲۰ �غا�� ۱۴(  

 

 



2 
 

 به نام خدا

 :مقدمه -الف

شـهرداري و  روز"تیرماه در تقویم رسمی کشـور بـا عنـوان  14با عنایت به مصوبه شوراي فرهنگ عمومی، روز  

هـاي کشـور بـه منظـور  هـا و دهیـاري  سازمان شـهرداري  ،اهمیت موضوع نظر به. نامگذاري شده است "دهیاري

وضـعیت بـا توجـه بـه و  ها و دهیاري ها نکوداشت این مناسبت و در راستاي ارائه مطلوب دستاوردهاي شهرداري

نامـه  شـیوه  ،در ایـن زمینـه  مـذکور و مصوبات ستاد ملـی ) Covid 19(در شرایط مقابله با ویروس کرونا کشور 

ابـالغ هـاي ذیـل  تدوین و براي اجرا در قالب برنامـه ) تیرماه 20لغایت  14(ي و دهیاري نکوداشت هفته شهردار

 .شود می

 :اهداف -ب

 هاي محلی در سطح کشور ها به عنوان مدیریت ها و دهیاري تقویت جایگاه شهرداري - 1

 هاي مختلف فعالیت ها در حوزه ها و دهیاري ارائه دستاوردهاي متنوع شهرداري - 2

 و شهروندان ها ها به سایر دستگاه ها و دهیاري ها و خدمات شهرداري فعالیتانعکاس  - 3

ها در عمران و آبادانی  ها و اقدامات ارزنده آن داشت فعالیت تجلیل از شهرداران و دهیاران کشور و گرامی - 4

 شهرها و روستاها

هـاي  هـا و فرصـت  به چـالش حوزه مدیریت شهري و روستایی گذاران  ریزان و سیاست جلب توجه برنامه - 5

 فراروي شهرداري و دهیاري 

 :هاي پیشنهادي برنامه -ج

با حضور شـهرداران و اعضـاي شـوراهاي اسـالمی   برگزاري همایش بصورت ویدیو کنفرانس و یا مجازي .1

 )آوري و اطالعات هاي فن درصورت وجود زیر ساخت(منتخب شهر در سطح استان و شهرستان 

بـا حضـور دهیـاران و اعضـاي   مجـازي  در بستر فضـاهاي  بصورت ویدیو کنفرانس و یا برگزاري همایش .2

آوري  هاي فن درصورت وجود زیر ساخت( روستاها در سطح استان و شهرستان منتخب شوراهاي اسالمی

 )و اطالعات

 ي مدیریت شهري و روستایی ها دستاوردها و توانمندي اقدامات، هارائمعرفی و  .3

کرونـا و  ،سـیل زلزلـه، ( مدیریت بحران در زمینۀ ها شهرداري ها و دهیاري قدامات مؤثرارائه و معرفی ا  .4

  ...)و  تغییرات اقلیمی

  و دهیاري  ها در بزرگداشت روز شهرداري گیري از ظرفیت سازمانهاي فرهنگی اجتماعی شهرداري بهره .5

به منظـور فـروش )شهري وروستائی(درجهت تقویت زیست بوم کار آفرینی ،بر پایی بازارچه هاي محلی  .6

  محصوالت بومی وایجاد ارزش افزوده براي تولید کنندگان با مشارکت صدا وسیماي استانها 
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بـه منظـور بزرگداشـت روز هـا  هاي سیما، منظر و فضـاي سـبز شـهرداري  سازمان گیري از ظرفیت بهره .7

  رداري و دهیاري شه

هـا و  گیري از ظرفیت شهرداري کالنشهر استان و یا شهرداري مرکز استان بـه منظـور ارائـه برنامـه  بهره .8

 هاي استانی و سیماي ملی و یا شبکه هاي متنوع صدا اقدامات حوزه مدیریت شهري از طریق برنامه

هـاي  صدا و سیما و سایر رسـانه  ها در دهیاريها و  شهرداري عملکرد هاي خبري درخصوص ارایۀ گزارش .9

هاي متنوع رادیویی و تلویزیونی یا سایر  مصاحبه، برنامهبه صورت و نشریات محلی  جمعی و کثیراالنتشار

  ها قالب

گیري از  هاي کوتاه و تاثیرگذار با رویکرد ارائه دستاوردهاي مدیریت شهري و روستایی و بهره تهیه کلیپ .10

  شبکه هاي اجتماعی و سایر رسانه هاي جمعی براي انتشار آن ظرفیت شبکه استانی صداوسیما،

روستایی بـه مـردم از طریـق ائمـه جمعـه و شهري و انعکاس و بیان خدمات و اقدامات ارزندة مدیریت  .11

ها یا مراکـز اسـتان بـا وضـعیت سـفید  شهرستانهاي جمعه  هاي پیش از خطبه در نماز جماعات و نطق

شـهرها ها و شوراهاي اسالمی  دهیاريها،  شهرداريبا تأکید بر عملکرد ) ونامطابق با اعالم ستاد ملی کر(

 روستاها و 

 روستاییو شهري آثار و محصوالت تولید شده در عرصۀ مدیریت نشریات و رونمایی از کتب،  .12

 ها دهیاريها و  شهرداريهاي عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی  برداري از پروژه افتتاح یا بهره .13

هـا و اقـدامات  الن از طرحئوهماهنگی جهت بازدید نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی و سایر مس .14

 ها ها و آشنایی با دستاوردها و مسایل و مشکالت آن دهیاريو ها  شهرداري

شهري و هاي  نهاد در اجراي طرح هاي مردم گیري از ظرفیت خیرین و سازمان سازي و ترویج بهره فرهنگ .15

 تجلیل از اقدامات ایشان روستایی و

  روستایی استانشهري و مدیریت ي هاي معظم شهدا خانوادهایثارگران، فداکاران خدمت و تجلیل از  .16

هاي مختلف به ویژه شهرداران و دهیاران با عملکرد  تجلیل از شهرداران و دهیاران برتر استانی در عرصه .17

 ...)اقلیمی وزلزله، سیل، کرونا،  تغییرات (مناسب در حوادث اخیر

 دهیاري از سوي استاندار محترمشهرداري و صدور پیام به مناسبت روز  .18

 جهش تولیدها در زمینۀ  دهیاريو ها  شهرداريهاي ارزندة  قدیر از اقدامات و فعالیتت .19

و اعـالم اقـدامات مشـترك ها  ها و شهرداري ها، فرمانداري گیري از ظرفیت روابط عمومی استانداري بهره .20

 هاي استانی توسط فرمانداران یا از طریق رسانه و دهیاران شهرستان بصورت بنر و شهرداران

هـا و  شـهرداري و دهیـاري در سـربرگ مکاتبـاتی شـهرداري  داشت روز بینی درج تبریک و گرامی پیش .21

 ها در هفته نکوداشت دهیاري

 هاي متناسب با عناوین روزهاي هفته نکوداشت شهرداري و دهیاري تدوین برنامه .22
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 :هفتهعناوین روزهاي  -د

 14  و اقتصاد مقاومتیجهش تولید شهرداري و دهیاري؛ : تیرماه 

 15  مداري شهرداري و دهیاري؛ صیانت از حقوق شهروندي، اعتالي سرمایه اجتماعی و قانون: تیرماه 

 16  پذیر و ارتقاي کیفیت زندگی شهرداري و دهیاري؛ سکونتگاه زیست: تیرماه 

 17  هاي نوین شهرداري و دهیاري؛ آموزش، توانمند سازي و فناوري: تیرماه 

 18  شهرداري و دهیاري؛ ایثار، همگرایی و عملکرد جهادي: تیرماه 

 19  شهرداري و دهیاري؛ صیانت از هویت، کالبد، دانش بومی و میراث شهر و روستا: تیرماه 

 20  شهرداري و دهیاري؛ پویشی به سوي گام دوم انقالب: تیرماه 

 :مسئولیت پیگیري -ح

و شوراها و  شهريها بر عهده مدیران کل دفاتر امور  در حوزه شهرداري هفتههاي این  مسئولیت پیگیري برنامه

 .ها کشور است راهاي استانداريها بر عهده مدیران کل دفاتر امور روستایی و شو در حوزه دهیاري


