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 «هز مسجد یک جهیشیه»

 

 :مقدمه

 .داسد یاساس ًمص یاجتواػ گًَاگَى یتْایفؼال تِ هشدم ةیتشغ ٍ یفکش تیتمَ دس ٍ است «یاجتواػ یتْایفؼال اًَاع گاُیپا» هسجذ

 (یالؼال ظلِ هذ) یسّثش هؼظن همام

 

 ژُیتَ ٍ جاهؼِ هحشٍهاى تِ یذگیسس( السالم ْنیػل)اعْاس ائوِ ٍ( آلِ ٍ ِیػل اهلل یصل)اکشم اهثشیپ اسالم، يیهث يید ذاتیتأک يیهْوتش اص

 .تاضذ یه تضاػت کن جَاًاى اصدٍاج ظیضشا ًوَدى فشاّن دس هطاسکت

 شخَاّاًِیخ یّا تیفؼال اساس يیّو تش ٍ است گشفتِ یه صَست هسجذ تستش دس شخَاّاًِیخ یّا تیفؼال ٍ ّا یشیدستگ يیا اسالم صذس دس

 .سٍد یه ضواس تِ هسجذ یکاسکشدّا يیهْوتش اص یکی ػٌَاى تِ

 

 تِ هساجذ کاسگضاساى تَجِ لضٍم تش یهثٌ 31/5/1395 خیتاس دس تْشاى استاى جواػات هحتشم ائوِ تا ذاسید دس اًمالب هؼظن سّثش ذیتأک شٍیپ

 اهام اهذاد تِیکو ٍ هساجذ اهَس تِ یذگیسس هشکض يیت گشفتِ صَست یّوکاس ٍ یّواٌّگ تا ٍ خذا، یّا خاًِ یاجتواػ یکاسکشدّا

 .تاضذ یه اجشا آهادُ ٍ ِیتْ «ِیضیجْ کی حذالل هسجذ ّش» ػٌَاى تحت یعشح ،(اهلل سحوِ)یٌیخو

 

 :هدف

 جَاًاى ةیتشغ ٍ كیتطَ ٍ جَاًاى اصدٍاج اهش لیتسْ ٍ یهشده یّا کوک تِ یدّ جْت ٍ يیشیخ تشای ستِیضا الگَساصی عشح يیا اص ّذف

 یاجتواػ خذهات اسائِ دس هسجذ شگزاسیتأث ٍ هْن ًمص یتاصخَاًٍ  هسجذ ٍ جَاًاى يیت هستحکن ی ساتغِ ٍ ًَذیپ جادیا ٍ آساى اصدٍاج تِ

 .است

 

 :تیاولو

 عاّش ٍ ةیع یّا پَل اص استفادُ تا( طاىیا حشهت حفظ تا الثتِ) هسجذ ی هحذٍدُ دس ساکي اصهٌذاىیً تِ خذهت اسائِ عشح یاصل تیاٍلَ

 .تاضٌذ یه هسجذ ّش دس عشح اىیهجش ػٌَاى تِ جواػات هحتشم ائوِ ٍ ضذ خَاّذ اًجام هساجذ تیهحَس تا اهش يیا کِ است هشدم

 

 اهذاد تِیکو پَضص تحت ضذُ یهؼشف اصهٌذیً کِیصَست دس) تاضذ یه اهذاد تِیکو پَضص تحت اىیهذدجَ تا تیاٍلَ اصهٌذاىیً یهؼشف دس

 (تشًذ یه تْشُ خذهات يیا اص یاصهٌذیً ضذى هحشص ٍ ماتیتحم اًجام اص پس ًثاضذ

 .شدیپز یه صَست ًاهحسَس کاهال صَست تِ اصهٌذاىیً حشهت حفظ تیسػا تا ٍ اهذاد تِیکو تَسظ ماتیتحم است رکش تِ الصم

 

 :اجزاء ی وهیش

 ٍ عشح يیا یاجشا دس هطاسکت جْت... ٍ یسخٌشاً چْشُ، تِ چْشُ استثاط غات،یتثل اًجام تا هحل اّل ٍ يیشیخ ًواصگضاساى، اص دػَت. 1

 ِیضیجْ کی حذالل يیتأه یتشا هسجذ یّا تیظشف توام اص استفادُ

 ضذُ اػالم حساب ضواسُ تِ ضیٍاس ٍ هسجذ کاسگضاساى تَسظ هشدم یًمذ یّا کوک یآٍس جوغ. 2

 یذگیسس هشکض یًَاح تِ اصهٌذاىیً یهؼشف ٍ هحل ٍثَق هَسد افشاد ٍ اهٌا أتیّ کوک تا ِیضیجْ افتیدس جْت یٍالؼ اصهٌذاىیً ییضٌاسا. 3

 هساجذ اهَس تِ

 یخاًگ لَاصم کٌٌذُ ذیتَل یشاًیا یّا ضشکت اص ِیضیجْ) هساجذ سغح دس آى غیتَص ٍ یٌیخو اهام اهذاد تِیکو تَسظ ِیضیجْ یذاسیخش. 4

 (ضَد یه ِیتْ شًذیتگ ًظش دس شیخ کاس يیا یتشا سا التیتسْ يیطتشیت کِ



دس هسجذ استفادُ  تیظشف يیا اص ٍ دادُ لیتطک یفشٌّگ یضَسا جلسِ کی عشح تْتش یاجشا یتشا هٌظَس تِ ذٌتَاً یه جواػت هحتشم ائوِ

 ًوایٌذ.

 

 کطَس سغح دس آى ضذى شیفشاگ ظیضشا کاس، ًَالص سفغ ٍ هثثت تاصتاب افتیدس صَست دس ٍ تشگضاس تْشاى استاى هساجذ سغح دس عشح يیا

 .گشدد یه فشاّن
 

 :یبند سمان

 (هسجذ یجْاً سٍص تا ّوضهاى) هاُ هشداد 30 دٍضٌثِ سٍص عشح آغاص

 هاُ هْش 30 کطٌثِی سٍص تا یضیٍاس یّا صیف لیتحَ ٍ ٍجِ ضیٍاس هْلت يیآخش

 هاُ آتاى 30 ضٌثِ سِ سٍص تا اهذاد تِیکو تَسظ ِیضیجْ ِیتْ هْلت يیآخش

 ((السالم ِیػل)صادق جؼفش اهام ٍ( ِیػل اهلل صل)اکشم اهثشیپ الدیه تا ّوضهاى) هاُ آرس 15 چْاسضٌثِ سٍص ِیضیجْ لیتحَ

 

 :تذکز

 هثلغ کٌٌذُ، ذیتَل تا نیهستم استثاط ٍ یکل ذیخش لیدل تِ کِ تاضذ یه الیس 75/000/000 حذٍد ضذُ ِیتْ ِیضیجْ یالیس اسصش. 1

 ٍ ذُیگشد يیتأه یداخل یّا ضشکت ٍ يیشیخ کوک تا آى یهاتم ٍ اهذاد تِیکو سْن الیس 10/000/000 هسجذ،  سْن الیس 30/000/000

 .هیگشدد اّذا صًذگی ضشٍسی الالم ضاهل تَهاى، هیلیَى 7.5 اسصش تِ ای جْیضیِ تَهاى، هیلیَى 3  هثلغ تِ هسجذ ٍاسیضی فیص ّش تشاتش دس

 اهاًی حساب ًام تِ هلت تاًک 14821336/51 حساب ضواسُ تِ یتَهاً هیلیَى 3 ّای فیص لالة دس ضذُ آٍسی جوغ هثالغ است الصم. 2

 تِ یذگیسس هشکض هشتَعِ ًاحیِ تِ اصهٌذیً فشد هطخصات ّوشاُ تِ فیص اصل ٍ ٍاسیض تْشاى استاى( سُ)خویٌی اهام اهذاد کویتِ - سایش

 .گشدد تحَیل هساجذ اهَس

 .ضَد هی اًجام هطخص صهاًی دس ّواٌّگ ٍ هتوشکض صَست تِ هسجذ، جواػت هحتشم اهام ّواٌّگی تا جْیضیِ تحَیل ٍ تْیِ.3

 

 :یارتباط یها کانال

 استثاط هساجذ اهَس تِ یذگیسس هشکض یاجتواػ -یفشٌّگ هؼاًٍت دس عشح شخاًِیدت تا شیص كیعش اص هیتَاًیذ تیطتش اعالػات کسة جْت)

 (ذیًوائ تشلشاس

 230 یداخل 02166346944  تلفي ضواسُ ای 09027040729 ّوشاُ ضواسُ تا تواس. 1

 masjedjahizieh@ یًطاً تِ جْیضیِ هسجذ تلگشاهی کاًال دس تیػضَ. 2

 www.masjed.ir یًطاً تِ هسجذ یتخصص گاُیپا تِ هشاجؼِ. 3


