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تيم نرم افزاري " رقابت "

ازكاربردي ترين مجموعه انتخاباتي ايران

بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
گنجينه طاليي اهداف انتخاباتي ويژه انتخابات شهر و روستا  ( -از بانك موجود در نرم افزار رقابت)

كانديداي محترم ،با آرزوي موفقيت براي شما  ،متناسب با وضعيت شهري و روستايي خود ميتوانيد از ليست زير جهت تكميل اهداف خود استفاده نمائيد.
*
الف

ب

پ

براي استفاده حداكثري از بانك اهداف راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود:

از ميان حوزه هاي مختلف ،اهداف خود را انتخاب كنيد تا طيف بيشتري از جامعه و مشكالت شهري و روستايي را پوشش دهيد.

تعدد اهداف ارائه شده در ليستهاي انتخابي سردرگمي ايجاد كرده و كمك چنداني به شما نخواهد كرد .از مشاوران
خود كمك بگيريد و اهداف قوي  ،روشن و در راستاي حل مشكالت مشخص شهري و روستايي خود انتخاب كنيد.
بر روي دو الي سه هدف مهم تمركز كرده و از ميان اهدافي كه ارائه مي كنيد در تمام طول تبليغات بر سه هدف
انتخاب شده نهايي تاكيد ويژه داشته باشيد.

ج

پيام تبليغاتي خود را بر دستيابي به اين سه هدف انتخاب شده بنا كنيد و اين پيام را مرتب به هواداران خود ارسال نمائيد.

ه

به مطالبات بحق و بروز مردم حوزه خود ،توجه ويژه داشته باشيد .به بروز بودن مطالبات توجه فرماييد.

د

از ساير اهداف و شعارها در سخنرانيهاي خود استفاده هدفمند و موثر كنيد.

موفق باشيد

گزيده

1

خدمت به مردم با روحيه بسيجي

2

عمل به وظايف قانوني شوراها

3

ارتباط دائمي با مردم

بيانات

4

گزينش و نظارت بر شهرداران و دهياران

5

توجه به مختصات شهر اسالمي

مقام

6

توجه به حفظ و هويت تاريخي و اسالمي شهر

معظم

7

خالص كردن نيت براي خدمت به مردم

8

فرهنگ سازي در مسائل مربوط به شهر

9

تفاهم و همدلي اعضا ،منشا خير و صالح

10

مبارزه با فساد رشوه خواري در شهرداري ها

11

مبارزه با تجمل گرايي در شهرداري

12

تسهيل و تسريع كار مردم

13

استفاده از روشهاي علمي در اداره امور شهر

14

انگيزهاي جناحي شورا را از كار اصلي بازندارد

15

اختالف شورا و شهرداري به صالح نيست

اسالمي

16

جلوگيري از جنجال سياسي بجاي عمل به وظايف قانوني

17

قانون فروشي در شهرداري نشود

شهر و

18

تهيه درآمد به هر طريقي ،خوب نيست

روستا
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رديف

حوزه هدف

شرح هدف

بازار

 6تالش براي برطرف نمودن مشكالت بازاريان و كسبه محترم به روشهاي مستقيم و يا از طريق نهادها و مسئولين ذيربط
 7تالش در جهت اعطاي وام و تسيهالت خود اشتغالي به بانوان محترم

بانوان

 8تالش در جهت افزايش حضور زنان در عرصه مديريتي و اقتصادي شهر  /روستا

بانوان

 106نظارت دقيق برمخارج و هزينه كردهاي مرتبط با مديريت شهري

مديريتي

 108توجه و استفاده حداكثري از نخبگان و فرهيختگان شهر و روستا

مديريتي

 114تالش در جهت افزايش ارائه طرحهاي عملي اقتصادي مناسب شهر و روستا

مديريتي

 115تالش در جهت افزايش اشتغال و درآمد بصورت پايدار از طريق ارائه و اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي

مديريتي

 129پيگيري توسعه ورزشهاي محلي و تالش براي تامين امنيت شغلي ورزشكاران مدال آور با همكاري ساير ارگانها

ورزش

 130تالش براي توسعه روحيه ورزشي در سطح شهر و روستا با افزايش اماكن ورزشي و توسعه ورزشهاي همگاني

ورزش

....

ادامه دارد................................................

......

....

ادامه دارد................................................

......

انشاهللا در اجراي اهداف اعالم شده ،صادق ،ثابت قدم و موفق باشيد .چرا؟ چون :
راي مردم حق الناس است" .مقام معظ ّم رهبري"
با آرزوي موفقيت در انتخابات و پس از آن براي شما كانديداي عزيز
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