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ن       نهبندا ن  ا شهرست فجر  هه  د د  ا ی ست اه هم  ان   رب

ن        نهبندا ن  ستا شهر می   سال ا ب  نقال ا فجر  هه  ستاد د  : ه کنند  تهیه 
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 «دهه فجر از نگاه مقام معظم رهبری»

ایران و بخشی از تاریخ ماست كه گذشته را از آینده جدا خاستگاه ارزشهای اسالمی، مقطع رهایی ملت  سرآغاز طلوع اسالم، دهه فجر ،
ساخته است. در دهه فجر اسالم تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین كننده و بی مانند بشمارمیرود. تا قبل از 

 بود« سلطان و رعیت » و« غالب و مغلوب»در ایران نظام اسالمی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی  انقالب اسالمی،
كردند كه فاتحینی هستند كه بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه این سلسله معیوب را وپادشاهان احساس می

و استعمارگران به كار مردم  قطع كردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر اسالم مردم را علیه دشمنان اسالم،
گرفتند. دهه انقالب از رشحات اسالم است و آئینه ای است كه خورشید اسالم در او درخشید و این دهه باید با عظمت هرچه تمامتر 

 وگریه و شادی، حب و بغض  احساسات، برگزارشود. این مراسم را با هیجانهای عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه كرد. در مذهب ما،
عشق و نفرت جایگاه واالیی دارد. از این رو جشنهای دهه فجر می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی 
باشد. باید كلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره ی فراموش نشدنی حضرت امام و پیروزی انقالب اسالمی را جشن 

فیلمها و سریالهای تلویزیونی و برنامه هایی بمناسبت دهه فجر تهیه كند كه یادآور خاطره های خوش انقالب  بگیرند. صداوسیما باید

 .باشد و حضور همه جانبه ی مردم و حل شدن آنان را در دوران انقالب نشان دهد
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف
و قرائت زیارت  دیدار با امام جمعه محترم 1

 عاشورا

 ستاد دهه فجر بیت امام جمعه 7:30

 ستاد دهه فجر میدان امام)ره( 9:33 امام خمینی)ره( مبارک گلباران تمثال 2

 دهه فجرستاد  میدان امام)ره( 9:50 بهمن12اجرای مراسم یوم اهلل  3

بسیج و  کمیته  میدان امام)ره( 11 رژه ی موتوری 4

 ایثارگران

طول  ءدیدار با خانواده معظم شهدا 5

 روز

 اموربسیج و کمیته  نهبندان

 ایثارگران

بعد از نماز  محفل انس با قرآن 6

مغرب و 

 ءعشا

 کمیته قرآن و مساجد گمنام گلزار شهداء

اداره فرهنگ وارشاد  سینما نور 19 سینمایی روز سینمای کشور اکران فیلم 7

 اسالمی

طول  مسابقات فوتبال جام فجر 8

 دهه

کمیته ورزش و  سطح شهرستان

 جوانان

 

 

 12/11/96: پنج شنبه
 ؛ امام خمینی)ره(، والیت فقیه و رهبریانقالب اسالمی

 

 

 

 

 اسالمین 
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف
پیاده روی خانوادگی و برگزاری دعای  1

 ندبه

حرکت 6

از 

 عاشوراخانه

مسجد حضرت 

 ابوالفضل)ع(

اوقاف و امور خیریه 

 نهبندان

روستاهای سطح  صبح8 یشگران خواهر و برادرااردوی جهادی آر 2

 شهر نهبندان

 ه یو حوزبسیج اصناف 

 شهید پیرامی

مصلی امام علی  11:15 مراسم نماز عبادی سیاسی نماز جمعه 3

 )ع(

 ستاد نماز جمعه

 کمیته ورزش و جوانان سطح شهرستان طول دهه برگزاری مسابقات والیبال 4

 

 

 

 

 

 

 

 13/11/96: جمعه
 نی،تحکیم بنیاد خانواده و منزلت زن مسلمانآانقالب اسالمی؛تربیت قر
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف
مدرسه شهید  7:30 نواختن زنگ انقالب 1

 پیرامی

 آموزش و پرورش

 ستاد دهه فجر بیت امام جمعه 8:15 شوسفمحترم دیدار با امام جمعه  2

افتتاح زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر به  3

 پروژه 3نمایندگی از 

 شوسف شهرداری شوسف 9

 شوسف شهرداری شوسف 9:10 سه شنبه بازار جدید شهر شوسف افتتاح 4

 بهزیستی شوسف 9:30 کلنگ زنی مرکز حمایتی شوسف 5

 شبکه بهداشت ودرمان شوسف 9:45 افتتاح پانسیون پزشکان 6

کلنگ زنی شبکه فشار متوسط و ضعیف  7

ه بهوایی و نصب یک دستگاه ترانسفور ماتور 

 نمایندگی از شبکه فشار متوسط )روستای پوخاب

شرکت توزیع نیروی  تل عارف باال 10

 برق

سازمان بسیج سازندگی  افضل آباد 10:25 بهسازی قنات 8

 استان

احداث و آسفالت راه روستایی گرم تمام  9

 ده/خواجه منجیکو

اداره کل راه و شهر  گرم تمام ده 11

 سازی

 2احداث انباری و تکمیل ساختمان شماره   10

ته )کال دهیاری به نمایندگی از هشت پروژه

-چاه حسن چاری-آرویز-ابراهیم آباد-استونند -سرخ

 جوشند(-مهدی آباد

 بخشداری مرکزی اسد آباد 12

طول  دیدار با خانواده شهدا و ایثار گران 11

 مسیر
بنیاد شهید و امور  

 ایثارگران

 

 14/11/96شنبه :  

 ؛جوانان،خودباوری و پیشرفت علمیانقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

اداره کل راهداری و حمل و  چاهداشی 8 افتتاح روکش آسفالت و پل سه دهنه 1

 نقل استان خراسان جنوبی

افتتاح سالن چند منظوره و بهره برداری از  2

 غرفه های اشتغال دهیاری

 بخشداری مرکزی چاهداشی 8:15

کلنگ زنی احداث شبکه فشار ضعیف هوایی  3

 باهنر چاهداشیبرای تامین برق شهرک 

شرکت نیروی برق  چاهداشی 8:45

 خراسان جنوبی

تحت فشارچاه زندان افتتاح اجرای آبیاری  4

 پروژ ه آبیاری 4به نمایندگی از 

 جهاد کشاورزی چاهداشی 9

شبکه بهداشت ودرمان  میغان 10 افتتاح خانه بهداشت میغان 5

 نهبندان

 بخشداری مرکزی میغان 10:15 اصالح و توسعه معابر  6

 کلنگ زنی و افتتاح شبکه فشار ضعیف سیمی 7

به کابل خود نگهداربه نمایندگی از سه 

 آتشکده -هیرد –رسانی میغان پروژه برق 

شرکت نیروی برق  رخنه 11:15

 خراسان جنوبی

هید و بنیاد ش-پایگاه زکیه شوسف  یاد واره ی شهداء 8

 امور ایثارگران

کمیته ورزش و  اسدآباد  دا جشنواره فرهنگی ورزشی 9

جوانان/کمیته امور 

 بانوان فرمانداری

فرهنگ و ارشاد/موسسه   نگارخانه نهبندان 18 شب شعر 10

فرهنگی نغمه عندلیب/کمیته 

 امور بانوان فرمانداری

طول  دیدار با خانواده شهدا و ایثار گران 11

 مسیر

بنیاد شهید و امور  

 ایثارگران 

 15/11/96: یکشنبه 
 دینی؛ارزش های اسالمی،عدالت اجتماعی و مردم ساالری اسالمیانقالب 
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 نوسازی مدارس نهبندان 8 کالسه)استثنائی( 6افتتاح مدرسه  1

کلنگ زنی مرکز معاینه فنی خودروهای  2

 سنگین

 بخش خصوصی نهبندان 8:30

 بنیاد مسکن  چهارفرسخ 9:15 اجرای طرح هادی و بهسازی روستایی 3

ز کلنگ زنی شبکه فشار ضعیف به نمایندگی ا 4

 بیچند-پروژ ه های برق  چهار فرسخ

 شرکت توزیع برق الوند 9:40

 بنیاد مسکن سیاه خونیک  10 افتتاح طرح هادی و بهسازی روستایی 5

 شبکه بهداشت و درمان بیچند 10:50 شتاافتتاح خانه بهد 6

 پایگاه شهید صدوقی مسجد امام حسین)ع( - حافظان قرآن پایگاه بسیجگرد همایی  7

بعد از نماز  محفل انس با قرآن 8

مغرب و 

 ءعشا

مسجد شیخ علی 

 موسی

اوقاف و امور 

خیریه/سپاه ناحیه 

 نهبندان

طول  دیدار با خانواده شهدا و ایثار گران 9

 مسیر
بنیاد شهید و امور  

 ایثارگران 

 16/11/96: دوشنبه
 ؛ اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغالانقالب اسالمی
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 ردیف

 

 مجری مکان زمان شرح برنامه

 
 وو د سفالت معابر فاز یکآزیر سازی و 1

 مسکن مهر و اجرای جدول گزاری
 نهبندان شهرداری نهبندان 8

بهداشت و درمان شبکه  نهبندان 8:30 راه اندازی دستگاه گرافی دیجیتال 2

 نهبندان

 شرکت آب و فاضالب نهبندان 8:45 افتتاح ساختمان آزمایشگاه نهبندان 3

محمد آباد رزاق  9:20 افتتاح مرغداری گوشتی 4

 زاده

 جهاد کشاورزی

 -افتتاح بهسازی  محور نهبندان 5

 زابل)دهانه ناسبنده(

اداره کل راه و شهر سازی  زابل -محور نهبندان 10

 خراسان جنوبیاستان 

طول  برگزاری یاد واره ی شهداء آبروی محله 6

 روز

پایگاه سید الشهداء)ع(/بنیاد  چاهشند

 شهید وامور ایثارگران

طول  جشنواره فرهنگی ورزشی 7

 روز

 کمیته ورزش و جوانان چاهداشی

 بنیاد شهید و امور ایثارگران مصلی امام علی )ع( 15 یادوآره شهداء 8

 17/11/96: سه شنبه

 ؛گفتمان انقالبی، مجاهدت فرهنگی و تمدن نوین اسالمیانقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

افتتاح اجرای آبیاری کم فشار چاه  1

پروژه ی  3به نمایندگی از کشاورزی 

 آبیاری

 جهاد کشاورزی خونیک سفلی 8

ن علیا به اصالح و توسعه معابر طبسی 2

 ،بندان، نمایندگی از طبسین سفلی

 خوانشرف

 بخشداری مرکزی طبسین علیا 9

 -محور نهبندان 9:30 روکش آسفالت 3

 زابل

اداره کل راهداری 

 استان خراسان جنوبی

بنیاد شهید و امور ایثار  چاهشند 9:45 افتتاح و ساماندهی مزار شهید سموری 4

 گران

 کمیته عشایری دغال 10 برنامه محوری جشن انقالب 5

کانون پرورش فکری  نهبندان 12 افتتاح واحد سیار روستایی 6

 کودکان  نوجوانان

بنیاد شهید و امور  طول مسیر طول روز دیدار با خانواده شهدا و ایثار گران 7

 ایثارگران 

 کمیته ورزش و جوانان سالن شهید غازی 13 المپیاد فرهنگی ورزشی 8

 

 

 18/11/96:شنبه چهار
 ؛ اقتدار ملی، آماد گی دفاعی و امنیت پایدارانقالب اسالمی
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 کار و رفاه اجتماعی و استاندار محترم خراسان جنوبی ساعت زمانبندی برنامه ها اعالم میگردد،با توجه به سفر مقام عالی وزارت تعاون

 

 

 

 

 

 

 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 جهاد کشاورزی چاهداشی  8 کارخانه خوراک دامبازدید 1

 جهاد کشاورزی چاهداشی 8:20 نفری شتر 300افتتاح طرح پرورش  2

کمیته بسیج  فرمانداری 15 مهمانی الله ها) همزمان باسراسر کشور( 3

وایثارگران/ستاد دهه 

 فجر

 19/11/96: پنجشنبه
 ؛ ایمان، جهاد و شهادتانقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

پایگاه مسلم بن  دهنو 7:30 برگزاری پیاد ه روی خانوادگی 1

 عقیل)ع(

 پایگاه شهید موذن چهار فرسخ 7:30 برگزاری پیاد ه روی خانوادگی 2

 پایگاه شهید مطهری آرویز 8 برگزاری پیاد ه روی خانوادگی 3

بسیج کارگری و  قدگاه مرتضی علی 8:30 کوه پیمایی بسیجیان اصناف و کارگری 4

 اصناف

 ستاد نماز جمعه مصلی امام علی )ع( 11:30 ی سیاسی نماز جمعهدشرکت در مراسم عبا 5

 20/11/96: جمعه

 ؛ وحدت ملی، عزت امت اسالمی و حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

شرکت توزیع نیروی  چاهدراز 8 شهرک روستای چاهدراز کلنگ زنی برق 1

 برق

اسماعیل  8 افتتاح اجرای آبیاری تحت فشار 2

چاه -آباد

 بیکی

 جهاد کشاورزی

 

 

اداره کل راه و  ماهانی 9:30 احداث و آسفالت راه روستایی 3

 شهرسازی

 بنیاد مسکن تیغدر 10 اجرای طرح هادی و بهسازی روستایی 4

-بمبور 10:30 پروژه 3غسالخانه به نمایندگی ازافتتاح  5

 -درشکفت

 کالته نو

 بخشداری شوسف

افتتاح   آبیاری کم فشار چاه غالمرضا جعفری  5

 پروژ ه آبیاری 3به نمایندگی از 

 

 جهاد کشاورزی شوسف 11

حوزه مقاومت بسیج  نهبندان  اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی پسران 6

 دانش آموزی/آموزش

 و پرورش

طول  دیدار با خانواده شهدا و ایثار گران 6

 مسیر
بنیاد شهید و امور  

 ایثارگران 

 21/11/96:شنبه   

 ؛ استکبار ستیزی، حمایت از جبهه مقاومت و قدس شریفانقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم اهلل  1

 بهمن 22

عاشورا  میدان 9:00

 خانه

 ستاد دهه فجر

 22/11/96:یکشنبه

 انقالب اسالمی، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

طول  جشنواره قرآنی کودک و نوجوان 1

 دهه

اداره تبلیغات و موسسه نور  

 ملکوت

طول  تجلیل از برگزیدگان قران و عترت 2

 دهه

 کمیته قرانی و مساجد دانشگاه ازاد

و عترت ویژ ه کارکنان و  برگزاری قرآن 3

 دانشجویان

طول 

 دهه

دانشگاه پیام 

 نور

 کمیته قرانی و مساجد

جشنواره قرآنی کودک و نوجوان با  4

ن و کالس های آموزشی آموضوع نقاشی قر

 قرآنی ویژه دبستانی ها

طول 

 دهه

موسسه باب 

 االنبیاء

 کمیته قرانی و مساجد

تجلیل از برگزیدان مسابقات فرهنگی  5

 96دانشجویی و اساتید قرآن  عترت آذر 

 دانشگاه آزاد

طول 

 دهه

 کمیته قرانی و مساجد دانشگاه آزاد

 کمیته قرآنی دهه فجر
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 
همایش انقالبی گری زنان فاطمی و  1

 بصیرت انقالبی

مدیریت بسسیج   15/11/96

خواهران/کمیته اور 

 بانوان

 12/11 نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی بانوان 2

 22/11لغایت

 کانون بعثت 

کمیته امور بانوان و   15/11/96 جشنواره غذای سنتی و سالم و نان محلی 3

 خانواده

جشنواره ورزشی بومی و محلی مادر و  4

 فرزند و خانواده

طبسن علیا و اسد  

 اباد

بانوان و  کمیته امور

 خانواده

مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان و خانواد  5

 ها

در طول 

 دهه

کمیته امور بانوان و  

 خانواده

همایش و تجلیل از خانواده های شهدا و  6

 ایثارگران

در طول 

 دهه

کمیته امور بانوان و  

 خانواده

ایستگاه نقاشی و کار دستی ویژه برپایی  7

 کودکان

کمیته امور بانوان و  مسیر راهپیمایی 

 خانواده

کمیته امور بانوان و   طول دهه برپای ایستگاه صلواتی  8

 خانواده

کمیته امور بانوان و  میغان/شاهکوه طول دهه برپایی کمپ دندان پزشکی 9

 خانواده

 پایگاه ام سلمه میغان 13/11/96 برگزاری نشست بصیرتی 10

پایگاه حضرت  نهبندان 14/11/96 نشست روشنگری 11

 خدیجه)س(

پایگاه حضرت امام  نهبندان 14/11/96 نشست روشنگری)خدمات انقالب اسالمی( 12

 حسن مجتبی)ع(

 1396سایر  برنامه های دهه فجر 
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برگزاری مسابقه کتاب خوانی با موضوع  13

 14/11/96 انقالب اسالمی
-چاهشند-بندان 

 دغال-گرم

پایگاه های مقاومت 

ه ریحان -بسیج ساجده

 همهدی-صفیه-النبی

واحد مقاومت مرضیه  دبیرستان خضراء 15/11/96 کارگاه شهر انقالب برگزاری 14

 )س(

سالن ورزشی  15/11/96 مسابقات ورزشی 15

 حوز ه

ثارا.../پایگاه  پایگاه

 امام علی)ع(

 پایگاه ام حبیبه پایگاه ام حبیبه 15/11/96 نشست روشنگری 16

مسجد امام  15/11/96 نشست روشنگری 17

 رضا)ع(

 (االئمه)عپایگاه ثامن 

)فوتسال و تیر برگزای مسابقات ورزشی 18

 اندازی(
بسیج کارگری و اداره  دی 9سالن  15/11/96

 کار و اموراجتماعی

 هبنیاد شهید/پایگاه زکی شوسف 15/11/96 یاد واره شهدا 19

 کمیته فرهنگیان دانش سطح مدارس طول دهه صبحگاه مشترک در مدارس 20

 اموزی و دانشجویی

نمایشگاه عکس پوستر و کتاب با موضوع  21

 عفاف و حجاب

 کمیته فرهنگیان دانش دانشگاه ازاد  طول دهه

 اموزی و دانشجویی

مسابقات فرهنگی هنری نماز و عترت ویزه  22

 دانش اموزان و فرهنگیان و دانشجویان

آموزش و پرورش و   طول دهه

 دانشگاه

 کمیته فرهنگیان دانش دانشگاه پیام نور طول دهه برپایی نمایشگاه هنرهای دستی 23

 اموزی و دانشجویی

برگزاری مسابقات قران و عترت فرهنگیان  24

 طول دهه

 کمیته فرهنگیان دانش اموزش و پرورش طول دهه

 اموزی و دانشجویی

 کمیته فرهنگیان دانش اموزش و پرورش طول دهه دیدار باخانواده شهدا فرهنگی و دانشجو 25

 دانشجوییاموزی و 

کمیته فرهنگی و  نگارخانه طول دهه برپایی نمایشگاه عکس 26

 هنری

کمیته فرهنگی و  مزار شهدا گمنام طول دهه نمایشگاه فاطمیه 27

 هنری

 22الی 15 تولید واجرای نمایش 28

 بهمن

کمیته فرهنگی و  سینما نور

 هنری

و کمیته فرهنگی  سطح شهر طول دهه دیدار با خانواده شهدا 28

 هنری

کمیته فرهنگی و   طول دهه برگزاری مسابقه کتابخوانی 29

 هنری
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کمیته فرهنگی و  نگار خانه طول دهه برگزاری کارگاه شهر انقالب 30

 هنری

برگزاری مسابقات مقاله نویسی با موضوع  31

 شاخص های دانش آموز طراز اول انقالب

کمیته فرهنگی و   طول دهه

 هنری

کمیته فرهنگی و   طول دهه  انقالب اسالمی برگزاری گفتمان 32

 هنری

کمیته ورزش و  چاهشند طول دهه جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر 33

 جوانان
 

 

 

  ستاد دهه فجر انقالب اسالمیتهیه و میظنت: 

ن شهرستان   1396-نهبندا


