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 «هر مسجد یک جهیزیه»طرح  اجرایی ینامهشیوه

 :مقدمه

است و در تقویت فکری و ترغیب مردم به فعالیتهای گونااگو  اجتمااعی   « پایگاه انواع فعالیتهای اجتماعی»مسجد 

 )مد ظله العالی( مقام معظم رهبری               .نقش اساسی دارد

رسایدیی هاه موروماا      (لایهم الالاالم  )عو ائمه اطهاار  (لی اهلل علیه و آله)صمبین اسالم، پیامبر اکرمکیدات دین أت مهمترین از     

هاا و  هاشد. در صدر اسالم این دساتییری کم هضاعت می جوانا  ازدواجو هویژه مشارکت در فراهم نمود  شرایط جامعه 

اساا  هاه عااوا  یاای از مهمتارین       یرفتاه اسات و هار هماین    های خیرخواهانه در هالتر مالجد صاورت مای  فعالیت

 رود.کارکردهای این نهاد اجتماعی هه شمار می

، این امور از های اجتماعی داشته هاشادیتلی فعاتواناد در زمیاهمتأسفانه در پی مغفول ماند  مالاجد از نقشی که می

رهبار معظام    تأکیاد پیارو  اناد.  ها در موالت شدهدار ایایونه فعالیتهای مالاجد خارج شده و مراکز دییر عهدهاولویت

توجه کااریزارا  مالااجد هاه    لزوم  هر مبای 13/5/3135انقالب در دیدار ها ائمه موترم جماعات استا  تهرا  در تاریخ 

و ها هماهایی و همااری صورت یرفته هین مرکاز رسایدیی هاه اماور مالااجد و      ، خانه های خداکارکردهای اجتماعی 

 هاشد.تهیه و آماده اجرا می «هر مسجد حداقل یک جهیزیه»، طرحی توت عاوا  )رحمه اهلل(کمیته امداد امام خمیای

 

 :طرحاهداف 

  ( توانمادسازی و ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی جامعه3

 جوانا  و تشویق و ترغیب جوانا  هه ازدواج آسا ( تالهیل امر ازدواج 2

 های مردمیدهی هه کمكو کمك در جهت  خیرینهرای  شایالتهالیوسازی  (1

  واسطهاین  ههمیا  جوانا  و مالجد  مالتوام یایجاد پیوند و راهطه( 4

 ( هازخوانی نقش مهم و تأثیریذار مالجد در ارائه خدمات اجتماعی5

  

 



 

 :اصول حاکم بر طرح

 های جوا  دریافت کاادیا  خدمتحفظ حرمت نیازمادا  و زوج (3

 اولویت داد  هه نیازمادا  مول در ارائه خدمت (2

 تأکید هر مووریت مالاجد و ائمه موترم جماعات در اجرای طرح (1

 های طیب و طاهر مردممردمی هود  کار و استفاده از پول (4

 

 :ی طرحای اجرشیوه

در اهتاادا ائمااه موتاارم جماعااات هااا انجااام تبلیغااات، سااچارانی و ارتبااا  مهااره هااه مهااره، از نمااازیزارا ، خیاارین و اهاال 

هاای مالاجد هارای تاأمین حادا ل      مول جهت مشاارکت در اجارای ایان طارح دعاوت هاه عمال آورده و از تماام ظرفیات         

د وثااوم مواال، نیازمااادا  وا عاای جهاات یااك جهیزیااه اسااتفاده ماای نمایاااد. سااأت هااا کمااك هیااأت اماااا و افااراد مااور 

کاااد. در پایاا  کمیتاه اماداد اماام      دریافت جهیزیه را شااساایی نماوده و هاه ماظاور تهیاه لیالات هاه مرکاز معرفای مای          

هااای ایراناای تولیااد کااااده لااوازم خااانیی کااه هیشااترین تالااهیالت را هاارای ایاان کااار خیاار در نظاار    خمیااای از شاارکت

 () (و حضاارت زهاارا )ع(و در روز اول ذیوجااه )سااالروز ازدواج حضاارت علاای کاارده اری هییرنااد، لااوازم جهیزیااه را خریااد 

      پردازد.هه توزیع آ  در سطح مالاجد می

رفااع نااوا ر کااار، یااردد و در صااورت دریافاات هازتاااب م باات و هریاازار ماایاسااتا  تهاارا  جد اایاان طاارح در سااطح مالاا

 یردد.  در سطح کشور فراهم می فراییر شد  آ شرایط 

 

 

 



 مراحل اجرای طرح:

 ایانجام تبلیغات طرح در سطح مالاجد، موالت و سایر فضاهای تبلیغات شهری و رسانه (3

میلیاو   1آوری شده توسط مالاجد )هر جهیزیاه  واریز مبالغ جمعهرای  از سوی کمیته اختصاص شماره حالاب ویژه (2

 توما (

 در طرح دعوت هه شرکت مبای هرارسال پیامك هه همه مالاجد  (1

)ضرورت دارد شیوه نامه ای ها همااری حوزه حمایت و سالمت خانواده اماداد   نامه طرح هه همه مالاجدشیوهارسال  (4

 تدوین یردد.(

 تما  ها مالاجد ماتچب و دارای ظرفیت جهت توجیه و دعوت هه مشارکت در طرح  (5

 

 اجرای طرح در مالجد   (6

 

 دریافت لیالت نیازمادا  جهیزیه از مالاجد و نهایی سازی لیالت ها همااری کمیته (7

 تهیه جهیزیه توسط کمیته (8

 جهیزیه 3توزیع جهیزیه در  الب کاروا  طرح هر مالجد  (3

انجام تبلیغات مویطی توسط ائمه موترم جماعات مالاجد در هین تجار و کالبه موال )تبلیاغ و توجیاه مهاره هاه       (31

 مهره(

 انجام تبلبیغات رسانه ای توسط کمیته امداد   (33

 مالجد ماتچب از سوی امور مالاجد 511اعالم اسامی و اطالعات  (32

 در موالت اطراف مالاجد ماتچب و تهیه شااساامه ایشا یازمادا  جهیزیه شااسایی ن (31

 و مشچر نمود  تعداد و نیازمادا  هر مول هریزاری همایش ها حضور ائمه موترم جماعات مالاجد هریزیده طرح (34

 و در مرحله هاع  مددجویا  توت حمایت امداد و نیازمادا  مولتچصیر اعتبار جمع آوری شده در هر مول هرای  (35

 نیازمادا  از مااطق موروم استا  تهرا  و در نهایت نیازمادا  از سایر استانهای موروم

 جمع آوری پول از مردم .1

 های اعالم شدهنیازمندان محل بر اساس شاخص مددجویان تحت حمایت امداد و شناسایی .2

 جهیزیه(فیش  1میلیون  3واریز مبالغ به حساب کمیته )هر  .3

 ارائه فیش واریزی به مرکز .4

 دریافت و تحویل جهیزیه در پایان طرح .5



 مند گردند:توانند از این طرح بهرههای افرادی که میشاخص

اولویاات هااا مااددجویا  تواات پوشااش کمیتااه هااوده و در صااورتیاه از سااوی کمیتااه نیازماااد دارای شاارایط        (3

 استوقام آنها مورز شوداز این خدمات ههره می هرند.معرفی نشد، سایر نیازمادانی که 

 نیازمادی ایشا  ها انجام توقیقات توسط امام و یا افراد مورد وثوم احراز یردیده هاشد.   (2

 :زمانبندی طرح

 آغاز تبلیغات   (3

 ارسال شیوه نامه هه مالاجد (2

 توجیه مالاجد ماتچب   (1

 سازی لیالت دریافت کاادیا  خدمتنهایی (4

 هرای خرید جهیزیه های واریزی هه کمیتهتوویل فیش (5

 هاجهیزیهو توزیع اندازی کاروا  راه (6
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 :چند یادآوری

 هاشد که هه دلیل خریاد کلای و ارتباا  مالاتقیم هاا تولیاد       ریال می 111/111/71 حدود ارزش ریالی جهیزیه تهیه شده

و مااهقی آ  هاا کماك خیارین و      کمیتاه اماداد   ریال سهم 111/111/31سهم  مالجد، ریال  111/111/11کااده، میلغ 

 )البته هه کیفیت موصوالت توجه ویژه یردیده است.( شرکت های داخلی تأمین یردیده است.

 تواند یك جلاله شورای فرهایی هه همین ماظور تشایل داده و از این ظرفیت هرای اجارای ههتار   امام موترم جماعت می

 ماد یردد.طرح در مالجد ههره

  آوری تواناد از ظرفیت زکات فطره و صد اتی کاه در روزهاای پایاانی مااه مباارا رمضاا  جماع       میائمه موترم جماعات

 کااد، در این خصوص استفاده نمایاد.می

 هاشدمالجد  یمودوده تمرکز هر ،در معرفی نیازمادا  و واجدین دریافت جهیزیه . 

 هبرد.  تواند تبلیغات طرح را هه صورت مولی انجام داده و از ظرفیت مالجد در این راستا ههرهمالجد می 

 اصال  تماا  ح دهیرخاناه طارح در معاونات فرهایای     ، هاا  هریزاری جشااواره ر صورت داشتن هر یونه سئوال در فرآیاد د

 .فرمایید

 هه نشانی  اطالعات تامیلی و اخبار مرتبط از طریق پاییاه تچصصی مالجدhttp://www.masjed.ir/ یردد.ماتشر می 
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