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دهه فجر براى کشور ما یک فرصت تاریخى بود و ملت ما را از یک حصار بسیار 
تا وقتى یک ملت در حصار استبداد یک حکومت وابسته و . خطرناك خارج کرد

چیز زیبا و مطلوبى که فاسد و ضد مردم و ضد فرهنگ و دین قرار دارد، هیچ 
تواند در بین  زندگى آنها را از لحاظ مادى و معنوى اعتالء بخشد و پیش ببرد، نمى

))مقام معظم رهبري. (آنها پا بگیرد  

  : مقدمه
بهمن، ماه شور و عشق و انقالب و ماه پیروزي خون بر شمشیر فرارسید و اینک در 

و نهمین سالروز پیروزي  و سی 96آستانه روزهاي ابتدایی دهه مبارك فجر 
الزم است به آستان مقدس شهیدان . شکوهمند انقالب اسالمی ایران هستیم

اند، عرض  زده کفن که عزت و آزادگی و پیروزي و بزرگواري ما را رقم گلگون
گذار و رهبر کبیر این انقالب که از  ارادت و احترام نماییم و به امام شهیدان، بنیان

نظیر تاریخ اسالم و تشیع است درود بیکران  رن اخیر و کمنظیر ق هاي بی شخصیت
  .نثار کنیم

شک همراه شدن سی و نهمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایران با ایام  بی
بستر مناسبی را براي ارائه ) س(انگیز حضرت صدیقه طاهره  فاطمیه و شهادت حزن

که مکتب ما مکتبی هاي معنوي انقالب اسالمی فراهم خواهد ساخت، چرا پیام
خورده است و  علوي، فاطمی و حسینی است و این انقالب بانام کربالي عشق گره

روح و جان شهیدان ما و حال و هواي انقالب و دفاع مقدس ایران اسالمی همواره 
امسال نیز برگزاري مراسم باشکوه  , ومی باشد  بانام کربال و زهراي مرضیه عجین

آرمانها ،ارزشها ،خدمات و دستاوردهاي انقالب اسالمی  انقالب  که بازتاب دهنده
  ./می یباشد نیز در همین راستا یرگزارشد و نوشتار زیر ترسیم کننده این  می باشد
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  :در شهرستان گلپایگان دهه فجر انقالب اسالمی روستایی بزرگداشت  کمیتهگزارش اهم فعالیتهاي 

 
   

  :مکان
  روستاي تیکن 

   :زمان
  14/11/1396شنبه 

  شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  میزبان برگزار کننده

  عنوان برنامه ها
 با موضوع طب و تغذیه در اسالم بین دو نماز سخنرانی حجت االسالم حاج آقا حسین پورمغرب و عشاء و   نماز جماعت -1

 قرآن ائتقر -2

 اجراي سرود جمهوري اسالمی -3

 سخنرانان توسط مجري برنامه جناب آقاي شاه محمدي برنامه ها و معرفی -4

 خیر مقدم و سخنرانی جناب آقاي علیشاهی ریاست شورا و دهیار روستا -5

 در انقالب) ره(در اسالم و نقش امام خمینی) س(سخنرانی حجت االسالم حاج آقا بت شکن با موضوع نقش حضرت فاطمه - 6

 اسالمی

 اجراي مسابقه  -7

 پخش کلیپ با موضوع معرفی و چگونگی تولید محصوالت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان -8

 اجراي سرود توسط دانش آموزان -9

 اهداء جوایز به دامداران نمونه و برندگان مسابقهسخرانی جناب آقاي امجدي و  -10

  ریاست محترم جهاد کشاورزي گلپایگان سخنرانی جناب آقاي مهندس گل محمدي  -11

  ادارات و نهادهاي شرکت کننده

کارخانه  -شهرستان جهاد کشاورزيمدیریت -سرپرست فرمانداري 
روستاي  يشورا - ایستگاه تحقیقات کشاورزي و دامپروري -شیر پگاه
  تیکن
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  :در شهرستان گلپایگان دهه فجر انقالب اسالمی روستایی بزرگداشت  کمیتهگزارش اهم فعالیتهاي 
 

  

   

  :مکان
  مسجد روستاي قرغن

   :زمان
  15/11/1396یکشنبه مورخ

  مدیریت جهاد کشاورزي گلپایگان  برگزار کننده میزبان

  عنوان برنامه ها

 قرائت قرآن کریم - 1

 اجراي گروه سرود مدرسه شهیدسید مصطفی موسوي قرغن - 2

 آقاي مهندس گل محمدي جهاد کشاورزي گلپایگانمدیرسخنرانی  - 3

 سخنرانی جناب سرهنگ داوودوندي - 4

 نظام صنفی کشاورزي شهرستان گلپایگان هسخنرانی رئیس هیت مدیر - 5

 پذیرایی  -6

امناي مسجد اهداي جوایز توسط مدیریت جهاد کشاورزي و دهیاري روستاي قرغن و هئیت  -7

  سیجقرغن وپایگاه مقاومت ب

 ادارات و نهادهاي شرکت کننده

نظام صنفی کشاورزي  -مدیریت جهاد کشاورزي گلپایگان 
پایگاه مقاومت بسیج و  -ان نمایندگان سپاه گلپایگ -گلپایگان 

  شوراي روستاي قرغن
  دهیاري روستاي قرغن
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  :در شهرستان گلپایگان دهه فجر انقالب اسالمی روستایی بزرگداشت  کمیتهگزارش اهم فعالیتهاي 
 

 

   

  :مکان
  روستایی فقستان

   :زمان
  16/11/1396دوشنبه مورخ

  اتحادیه تعاون روستاییاداره تعاون روستایی و   میزبان برگزار کننده

  عنوان برنامه ها

 اقامه نماز جماعت به امامت حجت االسالم حاج آقا بت شکن -1

 قرائت قران کریم -2

 اجراي سرود جمهوري اسالمی ایران -3

 معرفی برنامه ها وسخنرانی توسط مجري برنامه جناب آقاي ساالري -4

در اسالم و نقش ) س(زهراسخنرانی حجت االسالم حاج آقا بت شکن با موضوع نقش حضرت  -5
 درانقالب اسالمی)ره(امام خمینی

 سخنرانی و گزارش عملکرد توسط ریاست اداره تعاون روستایی آقایی مهندس رضایی - 6

 اجراي مسابقه -7

 اجراي دکلمه توسط نونهال طاها ساالري -8

 اهدایی جوایز توسط مسئولین محترم -9
  

  ادارات و نهادهاي شرکت کننده

ریاست اداره تامین –مدیریت جهاد کشاورزي گلپایگان 
پایگاه مقاومت -اعضاي اتحادیه تعاون روستایی  -اجتماعی

  دهیاري روستاي فقستان-بسیج روستاي فقستان
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  :مکان
  شهرك شرکت زراعی

   :زمان
  17/11/1396سه شنبه 

  شرکت سهامی زراعی  میزبان برگزار کننده

  عنوان برنامه ها
 مغرب و عشاء   جماعت نماز -1

 قرآن ائتقر -2

 اجراي سرود جمهوري اسالمی -3

 سخنرانی مدیر عامل شرکت سهامی زراعی جناب آقاي ارجمند عباسی -4

 اجراي سرود توسط دانش آموزان مهد قرآن -5

 سخنرانی حجت االسالم حاج آقا عبدالمنافی با موضوع بیداري اسالمی - 6

 )ع(مجتبیتجلیل از فرماندهی پایگاه بسیج امام حسن  -7

 تقدیر و تشکر از مقام آوران ورزشی -8

 اجراي مسابقه  -9

  اهداء جوایز به برندگان مسابقه -10

  ادارات و نهادهاي شرکت کننده

فرماندهی سپاه پاسداران -شهرستان جهاد کشاورزيمدیریت 
فرماندهی بسیج - شورا روستا-مدیریت شرکت سهامی زراعی- شهرستان

   )ع(پایگاه امام حسن مجتبی
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 در شهرستان گلپایگان دهه فجر انقالب اسالمی روستایی بزرگداشت  کمیتهگزارش اهم فعالیتهاي 

:  

مسجد جامع (شهر گلشهر : مکان
  هم زمان با نماز مغرب و عشا) 18/11/96(مورخه ي : زمان  )محله ي ورزنه

-مدیریت منابع آب–اداره ي آب و فاضالب شهري وروستایی   میزبان برگزار کننده
  پایگاه بسیج 

  عنوان برنامه ها
  قرا ئت قرآن توسط قاري قرآن- 1

  پخش سرود جمهوري اسالمی ایران   - 2

  قرا ئت دکلمه توسط دانش آموز  مدرسه ي شهیدان جمالی - 3

  سخنرانی حاج آقا جمالی در زمینه ي انقالب اسالمی وضرورت حفظ وحدت در جامعه ي اسالمی- 3

  5اجراي سرود توسط گروه سرود  مدرسه ي شهیدان جمالی - 4

  پخش کلیپ توسط اداره آب و فاضالب شهري و روستایی از پروژه ي تصفیه ي خانه ي گلپایگان -

  قرعه کشی و اهداي جوایزتوسط مسئولین  -6

  

  

  سایر ادارات و نهادهاي شرکت کننده
حوزه ي   -مدیریت جهاد کشاورزي -سرپرست فرمانداري

اداره ي گاز  –شهرداري گلشهر  –مقاومت امام موسی کاظم 
  گلشهر 
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  :در شهرستان گلپایگان دهه فجر انقالب اسالمی روستایی بزرگداشت  کمیتهگزارش اهم فعالیتهاي 
 

 

   

  :مکان
  روستاي ماکوله

   :زمان
  20/11/1396جمعه

  اداره منابع طبیعی  میزبان برگزار کننده

  ها عنوان برنامه
مغرب و عشاء به امامت جناب حجت االسالم افشانی و سخنرانی در مورد انقالب و ایام فاطمیه    نماز جماعت - 1

 توسط ایشان

 قرآن قرائت - 2

 اجراي سرود جمهوري اسالمی - 3

 سخنرانی آقاي مهندس توسلی از اداره منابع طبیعی در رابطه با اهداف و سیاستهاي منابع طبیعی - 4

 سخنرانی آقاي مهندس ناطقی در خصوص اقدامات انجام شده در  روستا از بنیاد مسکن  - 5

سخنرانی آقاي مهندس گل محمدي در خصوص طرح لوله گذاري در روستا و ضرورت اجراي آبیاري کم  - 6

 فشار 

  و اهداء جوایز به برندگان مسابقهاجراي مسابقه  -7

  اري روستاو پایگاه بسیج غرقن دهی -بنیاد مسکن   ادارات و نهادهاي شرکت کننده
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 سایر فعالیت ها
 

بهمن در سه راه آیت اله طالقانی 12شرکت در مراسم ویژه  * 
 

ن و شهرستان نفر از کوهنوردان استا 300حضور  شرکت در همایش کوهنوردي با*
ارتفاعات الوند  و حضور در دره شهیدان و تجدید میثاق با شهداي گمنام و صعود به

96بهمن  13در   
 
 

96 بهمن 20و  13در مورخ  هشرکت در مراسم نماز عبادي سیادي جمع*  

 
 

شرکت در مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهداي انقالب اسالمی در مورخ *
  96بهمن   19

 
بهمن  22شرکت در مراسم راهپیمایی *   

 

 
 


