


 جغرافيايی موقعيت

  ارتفاع در و شرقی جنوب ضلع در و شهرستان کيومتری  20 فاصله در و شير عجب روستاهای از چنار

 سرو  همچون قدی با غربی سهند های کوهستانی از کوهستانی منطقه يک در دريا سطح از متری  1800

 .کنند می خودنماي  ی

ذری  لغت يک چنار
 
نچه و است باستانی ا

 
ن مفهوم از ا

 
ن بوده جنگلی و سرسبزی  شود می استناد ا

 
   .است ا

 چنار اقتصادی و انسانی موقعيت

ن محصوالت و کشاورزی  به بسته روستا هر رونق و اقتصاد دارد خانوار 312 و جمعيت نفر 1260 چنار
 
 ا

ورد می فراهم محصوالت انواع کشت برای را مناسبی بستر مرغوب زراعتی زمينهای وجود باشد می
 
 به ولي ا

ب کمبود دليل
 
 عمده از نخود و جو و گندم محصوالت و باشد می ديمی بصورت روستا اين کشاورزی  ا

 می مشغول بافی قالی و دامپروری  به نيز اهالی از ای عده و باشند می روستا در شده کاشته محصوالت

 .باشند



 : نام طرح 

 

 مسابقه ک تابخوانی 

 دهياری روستای چنار 



 مسابقه كتابخواني  دهياري چنار



 مسابقه كتابخواني دهياري چنار مسابقه كتابخواني دهياري چنار





 و روستا اساسی نياز اساس بر و دهياری  طرف از گرفته صورت های بررسی از حاصل نتيجه طبق

 فرهنگی مسئولين و محل روحانی نظرات از استفاده با و تابعه روستاهای و شير عجب شهرستان

 اقدام چنار روستای دهياری  فرهنگی، های فعاليت به روستا اهالی بودن عالقمند به توجه با و شهرستان

 با مسابقه اولين که است نموده مختلف موضوعات در (ک تابخوانی) عنوان با فرهنگی مسابقات برگزاری  به

سيب موضوع
 
 با فوق ک تاب ضمنا   گرديد برگزار گرائی تجمل اسراف و خواری  حرام – ماهواره های ا

 . است گرديده تدوين و تهيه نوری  االسالم حجت توسط نامبرده موضوعات

   مسابقه اهداف

گاهی -1
 
شناي  ی و ا

 
سيب از ها خانواده و جوانان ا

 
 ماهواره خانمانسوز  های ا

گاهی -2
 
 خواری  حرام و حرام مال منفی تاثيرات از ا

شناي  ی -3
 
    جامعه و خانواده در گري  ی تجمل و اسراف از پيشگيری  و ا



 مسابقه اجرای نحوه و شرايط

 کمک همراه به چنار (ص) اکرم بنی پايگاه تبليغات، سازمان ارشاد، ادارات از مالی های کمک جذب -1

مدهای و مردمی های
 
  لاير 30/000/000 مبلغ به جمعا   دهياری  محلی درا

ن نصب و پخش و مسابقه شرايط و نام ثبت نحوه خصوص در اطالعيه چاپ -2
 
 در گسترده بصورت ا

 پيامك طريق از رسانی اطالع همچين و تابعه روستاهای و شهرستان

 تومان 5000 مبلغ به بيمه حق و نام ثبت و ک تاب هزينه دريافت -3

 کننده شرکت مدارک و مشخصات دريافت و مسابقه زمان و مکان تعيين -4



 مسابقه جوايز تعيين

   ریال 3/000/000 اول نفر

   ریال 2/000/000 دوم نفر

   ریال 1/000/000 سوم نفر

 .  ضمنا  به ده نفر برتر بعد از مقام سومی جوايزی اهدا شد

 مسابقه اجرای

  بزرگ مسجد در 91/8/4 تاريخ در ای گزينه 4 سواالت با ک تبی امتحان در شرکت مسابقه رقابتی بخش

س چنار روستاي (ع) معصوم 14
 
 80 و بومی نفر 110) كننده شركت 190 بين در صبح 11 ساعت را

 برتر نفرات به و شد برگزار شهرستانی و استانی مسئولين حضور  با اختتاميه مراسم عنوان با (اطراف از نفر

 و شد استفاده شهرستانی فرهنگی مسئولين های سخنرانی از همچنين و گرديد اهدا تقدير لوح و جوايز

   .پذيرفت پايان ناهار صرف با جلسه



 جلسه امتحاني آسيب هاي  ماهواره





 از کننده شرکت و اهالی شور  پر لستقباا به توجه با و خود فرهنگی فعاليت ادامة در چنار دهياری 

رمانهای و مومنانه زندگی سازی  فراگير راستای در روستا، اطراف
 
 فرهنگ احياء و انسانيت و اسالم ناب ا

 تبليغات سازمان شير، عجب اسالمی ارشاد همکاری  با را ک تابخوانی بزرگ مسابقه دومين مطالعه،

زاد دانشگاه و نور  پيام دانشگاه اسالمی،
 
دم رنج) موضوع با شير عجب اسالمی ا

 
 سيد تاليف که (شدن ا

  .است نموده اقدام باشد می اخوی سادات محمد

 مسابقه اهداف

 معاصر دنيای با هماهنگی و مومنانه زندگی -1

داب کردن اجرا درست -2
 
   دينی ا

دمها اندازه و دينداری  -3
 
   ا



شناي  ی -4
 
   همراه تلفن و اينترنت امن نا فضای با ا

   حجاب و عفاف و فرهنگ ترويج -5

   گوناگون درمان و ناشايسته و شايسته رفتارهای معرف -6

  مسابقه اجرای نحوه و شرايط

وری  جمع و کننده همکاری  نهادهای از مالی های کمک جذب -1
 
 چهل مبلغ به مردمی های کمک ا

   لاير ميليون

ن محل و مسابقه اجرای نحوه و نام ثبت شرايط خصوص در اطالعيه توزيع -2
 
ن پخش و ها ا

 
 سطح در ا

 پيامک طيق از رسانی اطالع همچنين و تابعه روستای و شهرستان

   تومان 7000 مبلغ بيمه حق و نام ثبت و ک تاب هزينه دريافت -3

 ها کننده شرکت مدارک دريافت و مسابقه مکان و زمان تعيين -4



   مسابقه جوايز تعيين

   نقدی جايزه لاير 4/000/000 + ک تاب + تقدير لوح اول نفر

   نقدی جايزه لاير 3/000/000 + ک تاب + تقدير لوح دوم نفر

   نقدی جايزه لاير 2/000/000 + ک تاب + تقدير لوح سوم نفر

 اهدا نقدی جايزه لاير 500/000 و ک تاب + تقدير لوح کدام هر برای سومی مقام از بعد برتر نفر ده به

  . شد خواهد

 مسابقه اجرای

 صبح 11 ساعت 92/8/17 تاريخ در ای گزينه چهار سوالهای با ک تبی امتحان در شرکت با فوق مسابقه

 نهادهای مسئولين حضور  با و (اطراف از نفر 120 و بومی نفر 80) کننده شرکت نفر 200 حضور  با

 مسئولين های سخنرانی از استفاده از بعد و گرديد برگزار شهرستانی فرهنگی مسئولين و کننده همکاری 

   پذيرفت پايان ناهار صرف با جلسه و گرديد اهدا جوايز



 جلسه امتحاني  رنج آدم شدن 





 مسابقات از دوره سومين بلکه شود نمی تمام شده ذکر موارد در چنار دهياری  فرهنگی های فعاليت

 و چنار بانوان خرداد 14 پايگاه و چنار (ع) االئمه جواد فرهنگی کانون همکاری  با را ک تابخوانی سراسری 

شناي  ی و مومنانه زندگی سازی  فراگير راستای در شير عجب اسالمی تبليغات و اسالمی ارشاد
 
 دوران با ا

 برگزار باشد می عالی مسعود االسالم حجت از اثری  که (انسان سرنوشت) موضوع با رحمت، و ظهور 

   .است نموده

 مسابقه اهداف

   امروز دنيای در دينداری  ترويج و انسان شکوفائی دوران تبين



 نام ثبت نحوه و شرايط

وری  جمع و االئمه جواد فرهنگی کانون و خرداد 14 پايگاه از مالی های کمک دريافت -1
 
 های کمک ا

مدهای و مردمی
 
  لاير 50/000/000 مبلغ به دهياری  درا

 سطح در مسابقه اجرای و نام ثبت نحوه پوسترهای و اطالعيه پخش و توزيع برای نفراتی انتخاب -2

  تابعه روستاهای و مدارس و ادارات و شهرستان

   تومان 6000 مبلغ به کنندگان شرکت بيمه حق و ک تاب و نام ثبت هزينه دريافت -3

  ها کننده شرکت مدارک دريافت و مسابقه مکان و زمان تعيين -4



   مسابقه جوايز تعين
   نقدی جايزه لاير 3/000/000 + ک تاب + تقدير لوح اول نفر

   نقدی جايزه لاير 2/000/000 + ک تاب + تقدير لوح دوم نفر

   نقدی جايزه ریيال 1/000/000 + ک تاب + تقدير لوح سوم نفر

   . شد خواهد اهدا ای ويژه هدايای کدام هر برای سومی مقام از بعد برتر نفر20 به

 مسابقه اجرای
 (اطراف از نفر180 و بومی نفر120) کننده شرکت نفر 300 حضور  با 93/3/23 تاریخ در مذکور  مسابقه

 اسالمی تبليغات و اسالمی ارشاد مسئولين حضور  با ای گزينه چهار ک تبی امتحان در شرکت با و

 مسابقه اين کنار در ضمنا   گرديد برگزار محترم شهردار و فرماندار همچنين و شير عجب شهرستان

 مسابقه اجرای محل در نيز حجاب و عفاف نمایيشگاه عنوان با فرهنگی محصوالت و ک تاب نمایيشگاه

 در و کردند ديدن موجود نمايشگاه از محترم مسئولين حضور  با ها کننده شرکت که بود شده برگزار

   .رسيد اتمام به ناهار صرف و جوايز اهدا با برنامه ان نهايت



توضيح شرايط جلسه  امتحاني توسط توسط دهياري چنار



سخنراني حجت االسالم نوري روحاني چنار



نمايشگاه كتاب در روستاي چنار



 نام ثبت نحوه و شرايط

وری  جمع -1
 
 60/000/000 مبلغ به دهياری  مردمی کننده همکاری  نهادهای از مالی های کمک جذب و ا

   ریال

 طريق از رسانی اطالع همچني و اطراف روستاهای و شهرستان سطح در پوستر طريق از رسانی اطالع -2

 قبلی های کننده شرکت به پيامک

   ريل 60/000 مبلغ به بيمه حق و مسابقه ک تاب و نام ثبت هزينه دريافت -3

  ها کننده شرکت مدارک دريافت و مسابقه مکان و زمان تعين -4



   مسابقه جوايز تعين
   نقدی جايزه لاير 5/000/000 + ک تاب + تقدير لوح اول نفر

   نقدی جايزه لاير 3/000/000 + ک تاب + تقدير لوح دوم نفر

   نقدی جايزه لاير 1500/000 + ک تاب + تقدير لوح سوم نفر

   . شد خواهد اهدا ای ويژه هدایای کدام هر برای سومی مقام از بعد برتر نفر20 به

 مسابقه اجرای
 کننده شرکت نفر 350 بين در صبح 9/30 ساعت جمعه روز 93/9/7 تاریخ در فوق مسابقه نهايت در

 با چه هر مراسمی در ای گزینه چهار سواالت با ک تبی امتحان بصورت (اطراف از نفر 200 بومی نفر 150)

 دليل به و گرديد برگزار بود شهرستانی فرهنگی مسئولين و استاني مسئولين از از متشکل که شکوهتر

 ميه، سراب، جمله از اطراف های شهرستان از هاي  ی کننده شرکت خصوص اين در گسترده تبليغات

 مسابقه برندگان به جوايز اهدا و محترم مسئولين سخنرانی با و داشتند حضور  مسابقه در مراغه ملکان،

 .پذيرفت پايان نهار صرف با مراسم نهايت در و شد افزوده مجلس رونق به



حضور فرماندار ،بخشدار،و مسؤلين ارشاد و سپاه در جلسه امتحاني



جلسه امتحاني سبك زندگي اسالمي 



مراسم  



  موضوعات با ک تابخوانی مسابقات شده ذکر موارد بر عالوه

   رحمت اقيانوس  جماعت نماز -1

 تواناي  ی بايد انسان موضوع با نويسی مقاله مسابقه همچنين و (تربيتی اخالقی،) (ع) علی احاديث -2

ن که بود شده برگزار نوجوانان سنی گروه در و اهالی بين در داخلی بصورت کند کشف را خود های
 
 ا

 و روحانی و اسالمی شورای اعضای با مسابقه برندگان به .شد مواجه مردم پرشور  استقبال با نيز مسابقات

 در و محترم اهالی همت با و متعال خداوند ياری  با است اميد .گرديد اهدا جوايزی  چنار سفيدان ريش

 به را مسابقات ادامه بتوانيم منطقه و روستا نيازهای اساس بر بتوانيم دلسوز  مسئولين الطاف سايه

   .دهيم رواج گسترده بصورت


