
ْلَناُھْم «با توجه به آیه شریفه  َعلَٰی َکثِیٍر ِممَّْن َخلَْقَنا َولََقْد َکرَّْمَنا بَنِی آَدَم َوَحَمْلَناُھْم فِی اْلبَِرّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الطَّیِّبَاتِ َوَفضَّ
ی روزھای مختلف دھه کرامت به تناسب و گرامیداشت تمامی انسان ھا توسط ذات مقدس حضرت حق باری تعالی؛ برا» تَْفِضیالً 

 .ھای مردمی مورد توجه قرار گرفته اندھای ھر روز، یک قشر از گروهمناسبت

برگزار شده و ھرکدام از روزھای این دھه ھمچون » خدمت کریمانه؛ جھاد عالمانه«بر پایه این گزارش امسال دھه کرامت با شعار 

 :ر ادامه می آیدھای گذشته عنوان ویژه ای دارد که دسال

است که » دختران فاطمی؛ نور چشم اھل خانه«به مناسبت والدت حضرت معصومه(س)،  خرداد ۱۱روز چھارشنبه  عنوان

 .مخاطب خاص این روز دختران (دختر در بستر خانواده) اعالم شده است

ھای بان این روز مادران و پدران (ستوننام گرفته و مخاط» ساز؛ کانون محبت و کرامتخانواده تمدن» خرداد ۱۲شنبه روز پنج

 .خانواده) ھستند

نام گرفته است » گاه محرومانعالمان آگاه؛ تکیه«به مناسبت سالروز سخنرانی امام خمینی (ره) در قم،  خرداد ۱۳روز جمعه 

  .که مخاطبان این روز توانیابان و مددجویان خواھند بود

خمینی (ره) مخاطبان و جامعه ھدف (مدیران و مسئوالن) خواھند بود و عنوان این به مناسبت رحلت امام  خرداد ۱۴روز شنبه 

 .روز (امام خمینی رحمت هللا علیه؛ ھادی امت در مسیر کرامت) اعالم شده است

السالم؛ زادگان و بقاع متبرکه و ھمچنین قیام پانزده خرداد، (امامزادگان علیهمصادف با روز بزرگداشت امام خرداد ۱۵روز یکشنبه 

بر محور (جریان گردشگری زیارت در کشور و بین   محور بصیرت، جھاد، شھادت) عنوان گرفته است و مخاطبان این روز زائران

 .الملل) خواھند بود

السالم به عنوان (حضرت احمد بن موسی الکاظم خرداد به مناسبت روز بزرگداشت حضرت شاھچراغ علیه ۱۶روز دوشنبه 

 .مین والیت، اسوه مدافعان والیت) نامیده شده است و مخاطبان این روز نیروھای نظامی و انتظامی ھستندعلیھماالسالم؛ ا

آموزان نوجوان داران گام دوم انقالب) عنوان گرفته و مخاطبان این روز دانشنوجوانان و جوانان؛ طالیه) خرداد ۱۷شنبه روز سه

 .و دانشجویان ھستند

ھای دینی؛ پایگاه جھاد تبیین) نام گرفته و مخاطبان این روز تشکل ھای مردمی ساجد و تشکلم) خرداد ۱۸روز چھارشنبه 

 .خواھند بود

مدیریت مردمی و انقالبی؛ محور کرامت و عزت) نام گرفته و مخاطبان این روز کارگران و کارمندان ) خرداد ۱۹شنبه روز پنج

 .ھستند

بنیان تو خدمت رضوی) نام گرفته است و مخاطبان این روز تولیدگران دانشتحقق جامعه مھدوی در پر) خرداد ۲۰روز جمعه 

 .ھستند

مصادف با والدت امام رضا(ع) (عالم آل محمد(ص)؛ امام رأفت و کرامت) نامگذاری شده است و  خرداد ۲۱روز شنبه  نھمچنی

 .جامعه علمی کشور مخاطبان این روز ھستند

مصادف با والدت حضرت فاطمه معصومه(س) تا والدت علی بن موسی الرضا(ع) در تقویم گفتنی است اول تا یازدھم ذی القعده؛ 

 .رسمی کشور به عنوان دھه کرامت نامگذاری شده است

 


