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هعاًٍت اهَر اجتواعی ٍ فزٌّگی
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; رداهي آسمان رد اوليه شب ماي رمضان گشىدي ميشىد و ات آخريه شب بستً نميشىد:.
نبي مكرم اسالم
صلي اهلل عليً و آهل و سلم

2

مقدهم:
اي کساني هک ایمان آوردي اید فرض لردید رب شما روزي ،چىاوکً فرض كردي شد رب کساني هک شیپ از شما بىدند ات شما رپهیسگاري کنید.
قرآن كریم ،سىري بقري آهی 88
ٔب ٜرٔضبٖ ؽذٔ ،ی ٔ ٚیخب٘ ٝثزافتبد

ػؾك  ٚعزة  ٚثبد ،ٜثٚ ٝلت عحزافتبد

افغبر ثٔ ٝی وزد ثزْ پیزخزاثبت

ٌفتٓ و ٝت ٛرا رٚس ،ٜث ٝثزي  ٚحٕز افتبد

ثب ثبدٚ ،ٜضٌ ٛیز و ٝدر ٔذٞت ر٘ذاٖ

در حضزت حك ایٗ ػّٕت ثبرٚر افتبد
أبْ خٕیٙی (ر)ٜ
ٔب ٜرٔضبٖ در ثیٗ ایبْ عبَ ،حىٓ اٚلبت ٕ٘بس را دارد در ؽجب٘ ٝرٚس؛ یه

خّٛت دادٖ ث ٝخٛد ثزای ایزبد ٘ٛر أٙیت در دَ ٘ ٚفظ اعت .در دٚر ٜعبَ ٔ ٓٞب ٜرٔضبٖ یه چٙیٗ ٚضؼیتی دارد ؛
٘فَظ وؼِ رٚح ا٘غب٘ی  ٚرٚح ّٔىٛتی ا٘غبٖ اعت؛ فزصتی اعت و ٝثب ایٗ ریبضت عٛال٘ی یه ٔب٘ ،ٝٞفظ اس تخت ٝثٙذ
ػٛأُ ٔبدی ؤ ٝب را احبع ٝوزد ٜاعت ،خالصی پیذا وٙذ٘ ،زبتی پیذا وٙذ ،یه ٘فغی ثىؾذٛ٘ ،را٘یتی پیذا وٙذ .ؽبرع
ٔمذطٔ ،ب ٜرٔضبٖ را ثزای ایٗ لزارداد ٜاعت.

هقام هعظن رّبزی داهِ ظلِ العالی

ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖٕٟ٘ ،یٗ ٔب ٜلٕزی اعتٚ .اص ٜرٔضبٖ اس "رٔض" ثٔ ٝؼٙبی ؽذت تبثؼ ٘ٛر خٛرؽیذ ثز عٍٙزیشٔ ٜی
ثبؽذ .ا٘تخبة چٙیٗ ٚاص ٜای ث ٝراعتی اس دلت ٘ظز ِ ٚغبفت خبصی ثزخٛردار اعت .تحُٕ آفتبة ٌزْ  ٚعٛساٖ  ٚتحُٕ
ؽذایذ  ٚػغؼ ٘بؽی اس آفتبة عٛساٖ  ٚیب ٌزٔبی ؽذیذ رٚسٞبی عٛال٘ی تبثغتبٖ.
ؽٙبخت ٔب ٜرٔضبٖ ضٕٗ آ٘ىٞٛٔ ٝجتی ثشري  ٚراٍٞؾبی ویفیت  ٚچٍٍ٘ٛی رفتبر ثب آٖ اعت؛ اعتمجبَ ؽبیغت ٝاس آٖ را
٘یش ثٕٞ ٝزا ٜخٛاٞذ داؽت ث ٝعٛری و ٝپیبٔجز(ؿ) ٍٙٞبْ فزارعیذٖ ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ ٔی فزٔٛدٙٔ :ش ٜاعت خذا ،
ثٍٙزیذو ٝث ٝاعتمجبَ چٔ ٝی رٚیذ  ٚچ ٝثزای ؽٕب ٔی آٚرد.
عتبد ٕٞبٍٙٞی ٚیض ٜثز٘بٔٞ ٝبی رٔضبٖ ؽٟزداری تٟزاٖ عجك ٔصٛث ٝؽٛرای ػبِی فزٍٙٞی ارتٕبػی ٚ ٚرسؽی ؽٟزداری،
دعتٛراِؼُٕ حبضز را ثٙٔ ٝظٛر ارزایی ؽذٖ ٞز یه اس ٔٛارد اؽبر ٜؽذ ،ٜتٙظیٓ ٕ٘ٛد ٚ ٜثذیٛٙعیّ ٝث ٝادارات وُ ،عبسٔبٟ٘ب،
ؽزوت ٞب ٙٔ ٚبعك ٌ22ب٘ ٝاثالؽ ٔی ٕ٘بیذ.
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الف ) اهدا ف :
 .1تؼٕیك ٔفبٞیٓ فز ًٙٞؽٟز٘ٚذی ثبتىی ٝثز ارسػ ٞبی دیٙی ٔ ٚذٞجی
 .2ارتمبی ٘ؾبط ٔؼٛٙی ؽٟز٘ٚذاٖ ثب رٚیىزد تّغیف فضبٞبی دیٙی
 .3ایزبد ا٘ظ  ٚاِفت ثیٗ ؽٟز٘ٚذاٖ ثب تىی ٝثز تمٛیت ارسػ ٞبی دیٙی  ٚاعالٔی
 .4پبعذاؽت ٔزاعٓ ٙٔ ٚبعجت ٞبی ٔذٞجی
 .5ایزبد یىپبرچٍی  ٚا٘غزبْ در فؼبِیت ٔٙبعجتی ثخؼ ٞبی ارزایی ؽٟزداری تٟزاٖ
 .6ثٟزٌ ٜیزی اس ظزفیتٟب  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد
ب .امزامات :
 .1رٚاٖ عبسی ثز٘بٔٞ ٝب در تؼبُٔ ثب تؾىُ ٞبی ٔزدْ ٟ٘بد ثب ٔحٛریت ؽٛرایبری ٞب در عغح ٔحالت
 .2رػبیت اصٙٞ َٛزی  ٚسیجبؽٙبختی در ثز٘بٔٞ ٝبی ارزایی
 .3رػبیت حذٚد ؽزػی  ٚلب٘٘ٛی در ارزای ثز٘بٔٞ ٝب
ٔ .4ؼزفی آداة  ٚعٔ ٚ ٗٙؼبرف ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ
 .5تٛر ٝث ٝفزاٌیزی  ٚأىبٖ ثٟزٙٔ ٜذی حذاوخزی ؽٟز٘ٚذاٖ اس ثز٘بٔٞ ٝب
ج .تىجهات:
 .1تبویذ ٚیض ٜثز آٔٛسٞ ٜبی ائٕ ٝاعٟبر ػّی ٟٓاِغالْ ،أبْ خٕیٙی(ر ٚ )ٜرٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة اعالٔی در ثز٘بٔ ٝریشی
فؼبِیتٟبی فزٍٙٞی ٔذٞجی
 .2تٛر ٝثٚ ٝحذت ٚ ٚفبق ػٕٔٛی ؽٟز٘ٚذاٖ ثب تمٛیت ا٘غزبْ ٕٞ ٚجغتٍی ارتٕبػی
 .3ثبسؽٙبعی ظزفیت ٞبی ٔحّ ٝایٙٔ ،غم ٝای  ٚفزا ٔٙغم ٝای
4

 .4تٛرٚ ٝیض ٜث ٝآٔٛسػ ٔجبحج اخاللی  ٚدیٙی
 .5اعتفبد ٕٝٞ ٜرب٘ج ٝاس ظزفیت رؾٛٙارٞ ٜبی ٌ 7ب٘ ٝحٛسٔ ٜؼب٘ٚت أٛر ارتٕبػی  ٚفزٍٙٞی خصٛصب رؾٛٙارٞ ٜبی لزآ٘ی
ٟ٘ذ اِجالغ ٚ ٝدػب ٘ ٚیبیؼ ؽٕغ ٝدر ارزای ثز٘بٔٞ ٝب ٔٛرد تبویذ اعت .
تبویذ ٚیض :ٜتٕبٔی فؼبِیتٟبی تجّیغبتی  ٚاعالع رعب٘ی ٔذیزیت ؽٟزی در ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ  ،تحت ػٛٙاٖ «٘زدثبْ آعٕبٖ»
 ٚصزفب ثب ٘ؾبٖ ؽٟزداری تٟزاٖ ا٘زبْ ٔی ؽٛد.

د .ربانهم اه:
-2اداري کل امىر بانىان :
عٌَاى بزًاهِ

ردیف

9

جشي عبَدیت

2

غٌچِ ّای شْز

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ – ٔٙبعك ٌ 22ب٘ٝ

ثزٌشاری رؾٗ تىّیف دختزاٖ
آٔٛسػ لزآٖ ٕ٘ ٚبس ث ٝوٛدوبٖ تٛعظ ٔبدراٖ،آٔٛسػ

-1اداري کل سالمت :

رٚػ ٞبی تزثیتی فزس٘ذ پزٚری ثز اعبط عیز ٜائٕٚ ٝ

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

لزآٖ

تَضیحات

عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى
اجزا

ٕٞ.1ىبری اػضبی خبدٔیٗ عالٔت ٔغبرذ ثزای غجبررٚثی ٔغبرذ در اٚخز ٔب ٜؽؼجبٖ
.2اعتمزار پبیٍبٞ ٜبی عیبر ٚیض ٜاٞذای خ ٖٛدر ٘ 4مغ : ٝأبْ ساد ٜصبِح(ع)،پبیٍبٔ ٜمذادٔٙغمٝ
دٔ،ٚصّی أبْ(رٙٔ )ٜغمٞ ٝفت،حزْ ػجذاِؼظیٓ حغٙی ٔٙغم ٝثیغت
.3دٚر ٜآٔٛسؽی تغذی ٝعبِٓ  ،عالٔت ٔؼٛٙی تبحیز رٚس ٜثز عالٔت رغٓ  ٚرٚاٖ
سالهت در
ضیافت

ٌ.4زأیذاؽت رٚس رٟب٘ی تغذی ٝثب ؽیز ٔبدر (ٕٞبیؼ،وبرٌب ٜآٔٛسؽی ،الالْ آٔٛسؽی،ثز٘بٔٝ

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن

ٔؾتزن ثب ٚسارت ثٟذاؽت در یىی اس ثٛعتبٟ٘بی ثشري ؽٟز)

رٔضبٖ – ٔٙبعك

.5خذٔبت ٔؾبٚر ٜثب ػٛٙاٖ تغذی ٝدر رٔضبٖ در عغح خب٘ٞ ٝبی عالٔت

ٌ 22ب٘ٝ

٘.6صت پیبْ ٞبی آٔٛسؽی عالٔت ٘ ٚىبت ثٟذاؽتی  ٚایٕٙی در عغح ٔغبرذثب ٕٞىبری وبٖ٘ٛ
خبدٔیٗ عالٔت ٔغبرذ
 .7تٟی ٚ ٝتٛسیغ الالْ آٔٛسؽی عالٔت ثب ػٛٙاٖ عالٔت در ضیبفت
 .8ارائ ٝخذٔبت عالٔت در رٚس لذط

1
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-1اداري کل آمىزش اهي شهروندي:
عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

حضٛر ٔجّغیٗ  ٚرٚحب٘ی ٖٛدر أبوٗ ػٕٔٛی  ٚثز٘بٔٞ ٝبی فزٍٙٞی

ًسین بْشت

عغح ؽٟز

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

-4اداري کل فرهنگي :
ردیف

عٌَاى بزًاهِ

1

آیِ ّای سًدگی

2

عوزی باقزآى

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

تِٛیذ  ٚتٛسیغ ٔحصٛالت فزٍٙٞی ثب ٔحتٛای ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

تٛسیغ در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

تزّیُ اس پیؾىغٛتبٖ لزآ٘ی ؽٟز تٟزاٖ (ثب د ٚرٚیىزد ٔٙغم ٝای ٚ
ؽٟزی)

جشٌَارُ ّای آئیٌی

3

شوسِ

ًوایشگاُ بیي الوللی
قزآًی كزین

 -1لزآٖ  ٚس٘ذٌی ٟ٘ -2ذ اِجالغ ٝدر س٘ذوی  -3دػب ٘ ٚیبیؼ
(ثبٔٛضٛػبت رسق حالَ – عجه س٘ذٌی – ارسؽٕٙذی وبر –

ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

تجییٗ  ٚتزٚیذ ٔمبٞیٓ  ٚارسؽی دیٙی ٔ ٚذٞجی

بیست ٍ چْارهیي
4

 11تب  15رٔضبٖ

حضٛر در ٕ٘بیؾٍبٔ ٜؼزفی خذٔبت ٔ ٚحصٛالت در رذة
ػاللٕٙذاٖ در رؾٛٙارٞ ٜبی آئیٙی ؽٕغٝ

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

 -5مركز فعالیتهاي دیني :
عٌَاى بزًاهِ

پٌجزُ ّای آسواى

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

ٔحفُ ا٘ظ ثب لزآٖ وزیٓ  :ثب ٔحٛریت تمذیز اس فؼبالٖ،
پیؾىغٛتبٖ  ٚاعتؼذادٞبی لزآ٘ی

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ – ٔٙبعك ٌ 22ب٘ٝ

-6مىاطق 11گاهن :
ردیف

9

عٌَاى بزًاهِ

استقبال اس
رهضاى

تَضیحات

لزائت فزاس چ ٚ ُٟچٟبرْ صحیف ٝعزبدیٝ

6

سهاى ٍ هكاى اجزا

ؽبٍٔب 29 ٜؽؼجبٖ ثب
ٔحٛریت ٔغبرذ

2

3

شَق ًیاس

ٔؾبروت در ثزٌشاری ثب ؽىٕ٘ ٜٛبس ػیذ عؼیذ فغز ٛ٘ :رافؾب٘ی  ،ثزٌشاری
رؾٟٙبی ٔغفزت  ،ثزٌشاری ٕ٘بیؾٍب ، ٜتِٛیذ  ٚتٛسیغ ثغتٞ ٝبی فزٍٙٞی

ػیذ عؼیذ فغز

پٌجزُ ّای

ٔحفُ ا٘ظ ثب لزآٖ وزیٓ  :ثب ٔحٛریت تمذیز اس فؼبالٖ ،پیؾىغٛتبٖ ٚ

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

آسواى

اعتؼذادٞبی لزآ٘ی

– ٔٙبعك ٌ 22ب٘ٝ

تىهج  :ااظتنر از شهرداران محترم مىاطق 11گاهن
 .1تؾىیُ ؽٛرای فزٍٙٞی ارتٕبػی  ٚا٘غجبق ثز٘بٔٞ ٝب ثب ٚیضٌی ٞبی رغزافیبیی – رٕؼیتی ٔٙغمٝ
 .2احصبء  ٚثٟز ٜثزداری اس ظزفیت ٞبی ٔؾبروتی ٔزدٔی ،ارٌب٘ی  ٚعبسٔب٘ی ٘ ٚیش ظزفیت حبصُ اس ارزای ثز٘بٔ ٝدر ع َٛعٛٙات
ٌذؽتٝ؛ ٕٞچٔ ٖٛخبعجبٖ  ٚدعتبٚردٞبی رؾٛٙارٞ ٜبی حٛسٔ ٜؼب٘ٚت أٛر ارتٕبػی  ٚفزٍٙٞی ثٚ ٝیض ٜرؾٛٙارٞ ٜبی ؽٕغٝ

 .3تزٔیٓ  ٚتبٔیٗ أىب٘بت  ٚظزفیت ٞبی أبوٗ لبثُ ثٟز ٜثزداری ثٙٔ ٝظٛر ارتمبء ثز٘بٔٝ
.4پیؼ ثیٙی السْ ثزای تبٔیٗ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ثب ػٙبیت ث ٝسٔبٖ ثٙذی خبرد اس عبػت ادارای
ٕٞ 5بٍٙٞی السْ در راعتبی تبٔیٗ آعبیؼ ٚأٙیت ٔخبعجبٖ ٔ ٚززیبٖ ثز٘بٔٝ
 -7م طنقً  ( 29بىستان والیت):
عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

 عفزٞ ٜبی افغبری  ٚاعؼبْ
ٔ زاعٓ ٞبی ختٓ ٌزٞٚی لزآٖ ٔزیذ
 ادػی ،ٝعخٙزا٘ی ٌ ٚفتٍٛ
ٕ٘ بیؾٍب ٜوتبة ٔ ٚحصٛالت فزٍٙٞی
ٍیژُ بزًاهِ آئیٌی – هذّبی

ٔ غبثمبت لزآ٘ی

تكزین هاُ هبارک رهضاى:

 ارزای ثز٘بٕٔ٘ ٝبیؾی ( تئبتز صح ٝٙای)

ثٛعتبٖ ٚالیت در عٔ َٛبٔ ٜجبرن

( افطار تا سحز )

 پبعخ ث ٝؽجٟبت( ٘غیٓ ثٟؾت )

رٔضبٖ

 ایغتٍبٚ ٜرسػ  ٚعالٔت
 رؾٗ ٚیضٚ ٜالدت أبْ حغٗ (ع)
ٚ یض ٜثز٘بٔ ٝعٌٛٛاری ِیبِی لذر
 رؾٗ ػیذ عؼیذ فغز . .. ٚ
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-8ستاد مدرییت محلً :
عٌَاى بزًاهِ

شكَُ رستگاری
ّوزاُ با رهضاى

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

ٚیض ٜثز٘بٔ ٝؽجٟبی لذر  ٚایبْ ؽٟبدت حضزت أیزإِٙٔٛیٗ (ع)
افشایؼ عبػبت وبر  ٚخذٔبت رعب٘ی ٔذیزیت ٔحّ ٝدر عبػبت
افغبر تب پبیبٖ ؽت

 19اِی  23رٔضبٖ ٔ .غبرذ  ٚعزاٞب در ٔحّٝ
ٞبی فبلذ ٔغزذ
در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

 .9باغ مىزي دافع مقدش :
ردیف

تَضیحات

عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

1

طعن جبِْ

ثبسدیذ رٚسا٘ ٝدا٘ؼ آٔٛساٖ اس ٔزٕٛػ ٝثبؽ ٔٛسٜ

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

2

شبْای شیدایی

ثب ٕٞىبری ؽجى ٝا ( َٚثز٘بٔ ٝتّٛیشی٘ٛی)

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

3

شب ّای قزآًی

ٚیض ٜثز٘بٔٔ ٝیالد حضزت أبْ حغٗ ٔزتجی (ع)

ثٔ ٝذت  31ؽت

ٚیض ٜثز٘بٔ ٝختٓ ٌزٞٚی لزآٖ ٔزیذ

ثٔ ٝذت  31ؽت

ٕ٘بیؾٍب ٜوتبة ٔ ٚحصٛالت فزٍٙٞی

ثٔ ٝذت  31ؽت

ادػی ،ٝعخٙزا٘ی ٌ ٚفتٍٛ

ثٔ ٝذت  31ؽت

 -21باغ مىزي قصر :
ردیف

1

عٌَاى بزًاهِ

هیزاث هسلواًاى

تَضیحات

ثز پبیی ٕ٘بیؾٍب ٜغذاٞب ی آئیٙی – رؾٛٙار ٜآئیٗ ٞبی عٙتی
رٔضبٖ – خذٔبت آٔٛسؽی

سهاى ٍ هكاى اجزا

اس  5تب ٔ 25بٔ ٜجبرن رٔضبٖ

 وبرٌبٞ ٜبی وٛدن ٛ٘ ٚرٛاٖ
ٕ٘ بیؾٍب ٜوتبة  ٚفزآٖ

2

ٍیژُ بزًاهِ ّای هاُ

 فزٚؽٍبٙٞ ٜز

هبارک رهضاى

 ثزٌشاری رٞ ًٙبی ٔٙبعجتی

(افطار تا سحز )

 رؾٗ ٚالدت أبْ حغٗ ٔزتجی (ع)
ٔ زاعٓ احیبی ِیبِی لذر
 عخٙزا٘ی ٌ ٚفتٍٛ

8

 31ؽت

-22ردیاهچ شهدا ي خليج افرش( مجري ايه ربانهم سازمان فرهنگي و هنري مي باشد)
تَضیحات

عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

 عفزٞ ٜبی افغبری  ٚاعؼبْ
ٔ زاعٓ ٞبی ختٓ ٌزٞٚی لزآٖ ٔزیذ
 ادػی ،ٝعخٙزا٘ی ٌ ٚفتٍٛ
ٕ٘ بیؾٍب ٜوتبة ٔ ٚحصٛالت فزٍٙٞی
ٍیژُ بزًاهِ ّای هاُ هبارک
رهضاى (افطار تا سحز )

ٔ غبثمبت لزآ٘ی
 ارزای ثز٘بٕٔ٘ ٝبیؾی ( تئبتز صح ٝٙای)

عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

 پبعخ ث ٝؽجٟبت( ٘غیٓ ثٟؾت )
 ایغتٍبٚ ٜرسػ  ٚعالٔت
 رؾٗ ٚیضٚ ٜالدت أبْ حغٗ ٔزتجی (ع)
ٚ یض ٜثز٘بٔ ٝعٌٛٛاری ِیبِی لذر
 رؾٗ ػیذ عؼیذ فغز . .. ٚ

-22ربج میالد تهران :
عٌَاى بزًاهِ

هیزاث هسلواًاى

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

ثز پبیی ٕ٘بیؾٍب ٜغذاٞب ی آئیٙی – رؾٛٙار ٜآئیٗ ٞبی عٙتی
رٔضبٖ – خذٔبت آٔٛسؽی

اس  5تب ٔ 25بٔ ٜجبرن رٔضبٖ

 وبرٌب ٜآٔٛسؽی رٚیت ٞالَ ٔب ٜرٔضبٖ.
 غزف ٝلزآٖ ثخٛا٘یذ ربیش ٜثٍیزیذ.
 عزح اعؼبْ ایتبْ در ثزد ٔیالد تٟزاٖ.
 رؾٛٙار ٜرٔضبٖ ٔیزاث ٔغّٕب٘بٖ.
 ثزٌشاری ٘ؾغت ٞبی ٔٛضٛػی.
افطار تا سحز

 ختٓ ٌزٞٚی لزآٖ ٔزیذ (در عبس ٜراط ثزد )
 ؽت ٞبی لزآ٘ی ثب حضٛر لبریبٖ ء ٔصزی .
 اوغپٛی ثیٗ إِّّی ٙٞز ٞبی لزآ٘ی.
 رؾٗ ٔیالد حضزت أبْ حغٗ ٔزتجی (ع).
 تصٛیزعبسی ثزد ثب ٔٛضٛع فّغغیٗ (رٚس لذط).
ٕ٘ بس رٕبػت  ٚغزف ٝپبعخ ثٔ ٝغبئُ ؽزػی.
9

عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

ٛ٘ ر افؾب٘ی ِ ٚیشر ثزد(ػیذ فغز).

 -21مىسسً همشهري :
ردیف

عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

تٟی ٚ ٝا٘تؾبر ٚیض٘ ٜبٔٛٔ ٝضٛػی ضٕیٕ ٝرٚس٘بٕٔٞ ٝؾٟزی
9

ا٘تؾبر ٔزالت ٚاثغت ٝثب ٔحٛریت ٔب ٜرٔضبٖ

هصحف ًَر

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

ثزٌشاری ٔغبثمبت رٚسا٘ ٝرٚس٘بٔ ٝای ثب أىبٖ ارعبَ پبعخ پیبٔىی.

-28سازمان رافي و خدمات اجتماعي:
عٌَاى بزًاهِ

ردیف

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ –

یه افغبری عبد: ٜدر ٔؼبثز  ٚایغتٍبٞ ٜبی صّٛاتی

9

ٔٙبعك ٌ 22ب٘ٝ

سفزُ ّای آسواًی
2

ضیبفت افغبری ایتبْ ٘ ٚیبسٔٙذاٖ ثب حضٛر ٔذیزاٖ ؽٟزی (ٔٙبعك

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ –

ٌ 22ب٘) ٝ

ٔٙبعك ٌ 22ب٘ٝ

-24سازمانزیباسازي:
عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

عزاحی  ٚارزای تجّیغبت ٔحیغی  ٚؽؼبئز ثب ٔحٛریت ثشرٌذاؽت
جشٌَارُ آسواى

ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ  ،حفظ  ٚارتمبی فز ًٙٞرٚس ٜداری ٚ ،الدت
أبْ حغٗ ٔزتجی(ع) ،ؽٟبدت أیزإِٙٔٛیٗ(ع) ،رٚس لذط  ٚػیذ

 27ؽؼجبٖ تب ػیذ عؼیذ فغز

عؼیذ فغز

-25سازمان فرهنگي هنري :
ردیف

عٌَاى بزًاهِ

9

شَق ًیاس

2

استقبال اس رهضاى

تَضیحات

سهاى ٍ هكاى اجزا

ارزای ٚیض ٜثز٘بٔٚ « ٝداع ثب رٔضبٖ »

ػیذ عؼیذ فغز

ثزٌشاری ٔزاعٓ آئیٙی اعتمجبَ اس ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ ثب ثٟزٌ ٜیزی

ؽبٍٔب 29 ٜؽؼجبٖ ثب

اس ٔزاعٓ  ٚآئیٗ ٞبی عٙتی الٛاْ ،در لبِت را ٜا٘ذاسی وبرٚاٖ .

ٔحٛریت ٔغبرذ

11

3

آیِ ّای سًدگی

4

عوزی باقزآى

تٛسیغ در عٔ َٛبٔ ٜجبرن

تِٛیذ  ٚتٛسیغ ٔحصٛالت فزٍٙٞی ثب ٔحتٛای ٔبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

رٔضبٖ

تزّیُ اس پیؾىغٛتبٖ لزآ٘ی ؽٟز تٟزاٖ (ثب د ٚرٚیىزد ٔٙغم ٝای ٚ

 11تب  15رٔضبٖ

ؽٟزی )

ارزای ثز٘بٕٔ٘ ٝبیؾٍبٞی  ٚثبسارچ ٝخیزی ٝدر  22ثٛعتبٖ اصّی ؽٟز در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ
بزآستاى جاًاى

5

دریبچ ٝؽٟذای خّیذ فبرط ٘مغٔ ٝتٕزوش ایٗ ثز٘بٔٔ ٝی ثبؽذ )

– ثٔ ٝذت  17ؽت

-26سازمان ورزش :
عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

ثزٌشاری ٔغبثمبت ٚرسؽی در رؽتٞ ٝبی ٔختّف

جام رهضاى

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ – ٔٙبعك ٌ 22ب٘ٝ

 -27مجمىهع فرهنگي امام حسيه (ع) :
عٌَاى بزًاهِ

سهاى ٍ هكاى اجزا

تَضیحات

ٍیژُ بزًاهِ آئیٌی – هذّبی تكزین هاُ هبارک رهضاى :
.1عفزٞ ٜبی افغبری  ٚاعؼبْ ٔ.2زاعٓ ٞبی ختٓ ٌزٞٚی لزآٖ
ٔزیذ.3ادػی ،ٝعخٙزا٘ی ٌ ٚفتٍٕ٘.4ٛبیؾٍب ٜوتبة ٔ ٚحصٛالت
افطار تا سحز

فزٍٙٞی.5رؾٛٙار٘ ٜبٖ  ٚخزٔب ٔ.6غبثمبت لزآ٘ی ٌ.7ذر فزؽتٞ ٝب

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

(ثز٘بٕٔ٘ ٝبیؾی ٚیض ٜوٛدوبٖ )  .8لصٌٛ ٝیی  ،تئبتز صح ٝٙای
.9پبعخ ث ٝؽجٟبت( ٘غیٓ ثٟؾت )  .11ایغتٍبٚ ٜرسؽی  .11رؾٗ
ٚیضٚ ٜالدت أبْ حغٗ (ع) ٚ .12یض ٜثز٘بٔ ٝعٌٛٛاری ؽجٟبی لذر
.13ایغتٍب ٜرادی(ٛپخؼ س٘ذ .14 ) ٜرؾٗ ػیذ عؼیذ فغز . .. ٚ

 .28ربانهم اهي عمىمي ( الزم االجرا رباي کليًادارات کل  ،سازمانها ،شرکت اهي اتبعً  ،مىاطق 11گاهن و محالت  874گاهن )
ردیف

1

عٌَاى بزًاهِ

حواسِ هقاٍهت

تَضیحات

حضٛر ٕٞ ٚزاٞی در ثزٌشاری ٔزاعٓ ثبؽى ٜٛرٚس لذط

11

سهاى ٍ هكاى اجزا

آخزیٗ رٕؼٔ ٝبٔ ٜجبرن
رٔضبٖ

2

آئیٌِ رحواى ٍ
رحین

رؾٗ ٞبی ٚیضٚ ٜالدت أبْ حغٗ ٔزتجی (ع)  -حٕبیت
 ٚثزٌشاری رؾٗ ٞبی ٚالدت در ٔغبرذ ٔ ٚحبفُ

٘یٕٔ ٝبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

ٔذٞجی..

3

ًَر رحوت

تمذیز اس خبدٔیٗ  ٚفؼبالٖ  ٚپیؾٍغٛتبٖ لزآ٘ی

در عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

4

تالٍت ًَر

ختٓ ٌزٞٚی لزآٖ ٔزیذ

عٔ َٛبٔ ٜجبرن رٔضبٖ

ي  .نظارت :

معاونتامىر اجتماعي و فرهنگي
ستاد هماهنگي وژیي ربانهم اهي ماي مبارک رمضان

12

