عملکرد اداره فرهنگی معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

ردیف

عنوان برنامه

1

مادران آسمانی

1

2

نوروز فاطمی

1

3

جشنواره تهران زیبا

4

مراسم سمنوپزان

1

5

سلسله نشستهای خانواده موفق

28

بازدید مسئولین منطقه،ناحیه ومحالت از مادران شهداء به مناسبت روز مادر و اهداء گل و دستگاه فشار
سنج ( تعداد ) 871
برگزاری مراسم تحویل سال در جوار مقبره الشهدا ء گمنام منطقه با همکاری هیئت امنا ء مقبره الشهداء
و ناحیه مقاومت بسیح شهید بهشتی
برپایی ایستگاه های مختلف فرهنگی و تفر یحی و هنری در میدان نبوت شامل  :نمایشگاه کتاب  ،نقاشی

20

تخم مرغ های سفالی  ،حجاب و عفاف  ،ایستگاه نقاشی و سرگرمی کودگان  ،مشاوره مذهبی ،
رادیوگلستان  ،آموزش ساخت عروسکهای نمدی  ،بازی فکری و سرگرمی  ،اریگامی  ،بهار قرآنی  ،گریم
کودکان  ،قرار شهداء  ،ماهی حوض قصه ها
برپایی مراسم سنتی سمنو پزان به مناسبت وفات حضرت ام البنین (س) با همکاری هیئت ام البنین
همزمان با والدت حضرت علی (ع) برگزاری سلسله نشستهای خانواده موفق با همکاری مسجد ولیعصر
(عج) شامل اسیتج  ،مجری ،قاری  ،ایستگاه های مختلف فرهنگی و هنری  ،مسابقات فرهنگی با حضور
اساتید مجرب درحوزه خانواده و مسائل تربیتیدر میدان نبوت و در جوار مقبره الشهداء گمنام فدک با
همکاری هیئت امنا مقبره

راه اندازی مجموعه فرهنگی امام
شهیدان به مناسبت ارتحال امام خمینی

1

6
7

غبار روبی همزمان مساجد سطح منطقه

54

8

مراسم بزرگداشت سوم خرداد

1

(ره)

9

خیمه معرفت روز تاسوعا و عاشورا ،
اربعین

3

راه اندازی مجموعه فرهنگی امام شهیدان به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) با همکاری مناطق
2و9و10و11و15و18و 21و ارائه خدمات به زائرین در  30غرفه فرهنگی
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اهداء مواد شوینده  ،غبارروبی مساجد سطح منطقه
برگزاری نشست صمیمی ایثارگران با حضور قائم مقام محترم و معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه
بمناسبت فتح خرمشهر
برپایی خیمه معرفت در روز تاسوعا و عاشورا به همراه ایستگاه های مختلف
برگزاری مراسم عزاداری برای پرسنل منطقه با حضور آیت ا ..جاللی خمینی و مداحی آقای نیکدل ،اهداء

10

عزاداری پرسنل به مناسبت محرم

1

11

مراسم تقدیر

1

12

سومین نشست همسنگران انقالبی

1

13

نمایشگاه عکس

60

14

برگزاری مسابقات فرهنگی

5

برپایی مسابقات فرهنگی بین پرسنل منطقه

15

مراسم معنوی اعتکاف

10

برپایی مراسم معنوی اعتکاف در  10مسجد سطح منطقه

شال مشکی به پرسنل و نهار
برپایی مراسم تقدیر از فرماندهان پایگاه بسیج شهیدبهشتی توسط شهردارمحترم منطقه
برپایی مراسم سومین نشست همسنگران انقالبی با حضور خانواده محترم فرمانده های پایگاه های
مقاومت و مدیران حوزه  183شهید چمران و  184مائده بهمراه تقدیراز بسیجیان نمونه به همراه
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سرلک
برپایی نمایشگاه عکس به مناستبهای مختلف سال ( ارتحال امام (ره)  ،روز قدس  ،هفته دفاع مقدس ،
هفته والیت و ...

عملکرد اداره فرهنگی معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
ردیف

عنوان برنامه

توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

16

جشن های شعبانیه

100

برپایی جشنهای اعیاد شعبانیه در مساجد  ،سرای محالت  ،بوستانها  ،میادین سطح منطقه

17

روز قدس

13

هماهنگی و اعزام  13دستگاه اتوبوس برای شرکت شهروندان در مراسم راهپیمایی روز قدس

18

نماز عید فطر

1

مساعدت در برپایی نماز عید فطر و جشنهای مغفرت

19

جلسه هیئت امنای مقبره الشهدای فدک

برپایی جلسه هیئت امنا مقبره الشهداء فدک با حضور شهردار محترم منطقه

20

روزعرفه -دعای عرفه

3

مساعدت در برپایی دعای عرفه در  3نقطه از منطقه

21

11پایگاه تابستانی در مساجد

11

راه اندازی پایگاه تابستانی در  11مسجد سطح منطقه و ارائه خدمات به شهروندان

22

پایگاه تابستانی سرای محالت

13

23

پردیس رمضان فصل نیایش در 3
مسجد شاخص منطقه

15

24

محفل انس با قرآن

14

25

نماز روز طبیعت

3

26
27

جشنواره داستان تابستان با محوریت
اقوام ایران ایران زمین
کاروان پیاده کربال

40
1

راه اندازی پایگاه تابستان در  13سرای محله منطقه و پیوند بین مساجد و سرای محالت برای ارائه
خدمات به شهروندان سطح منطقه
برپایی پردیس رمضان فصل نیایش در  3مسجد محوری سطح منطقه و ارائه خدمات فرهنگی و سالمت
به شهروندان
برپایی  14محفل انس با قرآن در ماه مبارک رمضان با حضور قاریان و تقدیر از موذنین  ،مکبرین و روزه
داران کله گنجشکی
برپایی نماز جماعت روز طبیعت در  3بوستان محوری منطقه
برپایی جشنواره داستان تابستان از تاریخ اول مرداد ماه لغایت هجدهم شهریور ماه به همراه استیج که
هر شب به یکی از اقوام ایرانی اختصاص داشت به همراه بیش از  40غرفه
حضور کاروان پیاده مازندرانی در منطقه  8و شرکت در مراسم گرامیداشت شهدای خان طومان ،حضور بر
مزار شهدای گمنام فدک ،و بازدید از منطقه گردشگری عباس آباد

افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس با حضور
28

ریاست محترم شورای اسالمی شهر

1

افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس در بوستان فدک با حضور ریاست محترم شورای اسالمی شهر تهران

تهران
29

تهران معبر یاد خدا

1

30

نمایشگاه یادیاران

7

برپایی همایش منطقه باحضور پیشکسوتان عرضه جهاد و شهادت و خانواده معظم شهدا  ،جانبازان و
ایثارگران و تقدیر از مادران آسمانی
برپایی نمایشگاه در بوستان فدک با همکاری نیروی مقاومت بسیج(با همکاری ناحیه مقاومت شهید
بهشتی)غرفه ها شامل :انقالب  ،57دهه شصت ،حر زمانه ات رابشناس ،مسجد هسته مقاومت ،مدافعان
حریم خانواده ،نقش زنان در دفاع مقدس ،عرفان های نوظهور ،جبهه مقاومت ،مدافعان حرم ،اگر
مدافعان حرم نبودند ،محرومیت زدایی ،رادیو نمایشگاه ،عکس با حرم و زیارت مجازی ،آزادگان دفاع
مقدس ،شهدای ارامنه ،سیمیالتور ،لوازم التحریر اسالمی ،خیمه کودکان حسینی ،امر به معروف و نهی از
منکر ،هنر مقاومت ،خدمات پزشکی ،کارآفرینان انقالبی

31

بازدید از جانبازان آسایشگاه شهید

1

با حضور شهردار ،مدیران ارشد شهرداری منطقه و مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه

32

گردهمایی پیام آوران عاشورا

1

حضور هیئت های مذهبی شرق تهران به مناسبت فرارسیدن ماه محرم

33

نماز ظهر عاشورا

4

34

مراسم پیاده روی جاماندگان حسینی

1

35

بهشتی

حضور شهردار محترم منطقه در
عزاداریهای حسینی

1

مساعدت در برپایی نماز ظهر عاشورا در میدان نبوت  ،خ جانبازان غربی  ،مسجد ولیعصر (عج)  ،مسجد
سیدالشهدآء
برگزاری مراسم کاروان پیاده جاماندگان حسینی با همکاری هیئت فاطمیه ارشاد از خ ش مدنی تا حرم
عبدالعظیم حسنی
حضور شهردار محترم منطقه در مراسم عزداری هیئت تیپ فاطمیون

عملکرد اداره فرهنگی معاونت امور اجتماعی در نه ماهه اول سال 96
ردیف

عنوان برنامه

توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

برپایی مراسم چهل شب چهل روضه در منازل شهداء به همراه قرائت زیارت عاشورا و برپایی نماز

36

چهل شب چهل روضه

40

37

مراسم سمنو پزان

1

برگزاری مراسم سمنو پزان به مناسبت شهادت امام رضا(ع) در میدان امام رضا(ع)

38

برگزاری یادواره شهدای در سطح منطقه

15

برگزاری یادواره شهداو تقدیر از خانواده معظم شهداء در مناسبتهای مختلف سال

1

دومین سالگرد تدفین شهدای گمنام

40

مسابقه بهترین عکس کتاب

1

برگزاری مسابقه بهترین عکس از کتابخانه های خانگی  ،کتاب و من در محیطهای مجازی

41

زنگ کتابخوانی

13

42

برگزاری مراسم وعده صادق

1

43

غبارروبی مزار شهدا

60

44

برپایی جشن به مناسبت هفته وحدت

30

45

جلسه هم اندیشی

1

46

برگزاری جلسات شواری قرآن و عترت

4

47

کالس توانمندسازی مربیان قرآن

4

48

ایستگاه صلواتی

70

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت های مذهبی

49

تور گردشگری

200

برگزاری تورهای گردشگری در مناسبت های ملی و مذهبی

50

ترویج سبک زندی ایرانی و اسالمی

35

39

مراسم سالروز شهادت امام رضا (ع) و
دومین سالگرد تدفین شهدای گمنام

جماعت

نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی و اجرای برنامه در مدارس منتخب محالت با شعار کتاب پنجره ای رو به
آگاهی و بیداری
مراسم بزرگداشت پیروزی جبهه مقاومت با حضور خانواه معظم شهدا و سخنرانی سرتیپ پاسدار غیب
پرور
مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا به مناسبتهای مختلف در سال
برپایی جشن به مناسبت هفته وحدت در سرای محالت منطقه ،مساجد به همراه اجرای برنامه های
مختلف هنری و ایستگاه صلواتی توزیع شربت و شیرینی
هم اندیشی ائمه جماعات منطقه با مدیریت شهری
برگزاری جلسات شورای قرآن وعترت در منطقه و تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه های قرآنی
در سطح منطقه
برگزاری کالس آموزشی توانمند سازی مربیان قرآنی شامل تجوید و روانخوانی و فصیج خوانی با حضور
اساتید مجرب آقایان شیخ زاده و احمدیان

برگزاری کارکاه های مختلف آموزشی در سرای محالت با محوریت سبک زندگی ایرانی  ،سبک زندگی و
سیره ائمه و ....

