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جهت بصیرت بخشی و معرفت افزایی آحاد مردم، بیش از گذشته احساس می شود و ضرورت ترویج فرهنگ ناب و نورانی غدیر 

سداشت دهه والیت و امامت عبور می کند و نقش مساجد در این موضوع، نقشی نوشیدن از اقیانوس زالل معارف غدیر، از رهگذر پا

بی بدیل و خطیر می باشد. نشر و ترویج معارف گرانسنگ غدیر امری ضروری بوده و پرداختن به این امر از وظایف ذاتی نهاد مقدس 

د، از این رو پاسداشت دهه والیت و امامت در مسجد می باشد چراکه مسجد طراز اسالمی در سایه غدیر، شکل گرفته و قوام می یاب

 راس وظایف و متولیان و کارگزاران حوزه مسجد می باشد.

 الف( اهداف:

 ترویج فرهنگ مقدس غدیر در جامعه -

 تبیین معارف نورانی غدیر برای آحاد مردم -

 ترویج سبک زندگی علوی در جامعه -

 مساجد استفاده از ظرفیت دهه والیت و امامت جهت ارتقای برنامه های -

 91پویایی و فعالیت مساجد در دوران فترت ناشی از شیوع بیماری کووید  -

ایفای نقش مساجد در برگزاری مراسم و برنامه های طراز در ایام اجرایی سازی طرح فاصله گذاری و نمایش التزام مومنین  -

 به قوانین و حقوق عامه.

 ب( ضرورت ها:

 ا استفاده از پتانسیل معنوی غدیرالقای حس نشاط و معنویت در فضای کنونی جامعه ب -

 تداوم خدمت رسانی و ایفای نقش در امر خدمت رسانی و محرومیت زدایی -

 اتخاذ رویکرد جریان ساز و فرهنگ ساز در برنامه ریزی و اجرای برنامه های دهه والیت و امامت. -
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 شرح زمانبندی ردیف

 تشکیل دبیرخانه و ستاد مرکزی اول مرداد  9

 مرداد 91مرداد الی  9 2
ابالغ برنامه ها و تشکیل جلسات شورای ناحیه و محالت و جلسات شورای فرهنگی 

 مساجد جهت توجیه، جلب مشارکت و برنامه ریزی 

 مرداد 91مرداد لغایت  91 3
 تا روز غدیر(/ دهه والیت عید قربان)از 

 برگزاری برنامه دهه والیت

 بهداشت و سالمت عمومی -

 معیشت اقشار آسیب پذیر -

 اخالق و معنویت جامعه -

 

با توجه به لزوم انجام مالحظات بهداشتی و مراقبتی و مالحظات شرعی پیرامون حق الناس و حقوق عامه، تبعیت از مصوبات  -

و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا در تمامی مواقف و برنامه ها در اولویت قرار داشته و در همه حال توسط دست اندرکاران 

 کز رسیدگی به امور مساجد، ائمه جماعات و کارگزاران، الزم االجرا می باشد. و مجریان اعم از همکاران مر
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  عمومی سالمتبهداشت و محور: 

 برگزاری جلسات توجیهی ویژه عالقه مندان به مشارکت در برنامه های مربوط به محور سالمت .9

 جلب مشارکت خیرین و تهیه بسته های سالمت و توزیع بین خانوارهای نیازمند .2

 .میزنم_ماسک_من#اقالم تبلیغی جهت اجرای پویش و توزیع تهیه  .3

 بنر و تابلو اعالنات مساجد جهت آموزش مسائل بهداشتی و پروتکل ها استفاده از استندها و پورتال های .4

 استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان محل جهت ترویج فرهنگ مراقبت بهداشتی .9

برپایی ایستگاه نشاط علوی جهت آگاهی بخشی، تبلیغ، جلب مشارکت های مردمی و خدمت رسانی در  .2

 المت )ایستگاه چند منظوره(حوزه س

 توزیع بسته های سالمت بین خانوارهای نیازمند .3

 ضدعفونی معابر و مکان های پرتردد .4

 جهت ترغیب آحاد مردم در راستای مراعات دستورالعمل های بهداشتی  میزنم_ماسک_من#اجرای پویش  .5

 :محور معیشت اقشار آسیب پذیر 

 رنامه ریزی جهت اجرای مطلوب نهضت تعاون و احسان )گام سوم رزمایش مواسات و همدلی(ب .9

 جلب مشارکت مردمی، تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محله .2

 جمع آوری کمک های نقدی جهت ذبح قربانی و یا تهیه گوشت و توزیع میان نیازمندان محله .3

 )ترویج فرهنگ اطعام غدیر و نیل هزینه های اطعام به بسته های ارزاق( یعلو_های_سفره#اجرای پویش  .4

 جلب مشارکت مردم محله برای اجرای نهضت تعاون و احسان )گام سوم رزمایش مواسات و همدلی( .9

 جهت توزیع بسته های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محله یمردمجلب مشارکت  .2

 جمع آوری کمک های نقدی مردم در ایستگاه های نشاط علوی .3
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آسیب دیده از شیوع کرونا و معرفی به صندوق های قرض  ، خانوارها و مستاجرانشناسایی اقشار و صنوف .4

 الحسنه و خیرین جهت رفع مشکالت مالی

 و مستاجرین نیازمند کسبه و موجرین جهت مدارا با اقشار آسیب دیدهبا صنوف و گفتگو  .5

  معنویت:اخالق و محور 

 برگزاری دعای عرفه در فضای باز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی .9

 های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعیدر فضای باز با رعایت دستورالعمل برگزاری نماز عید سعید قربان  .2

 آذین بندی و چراغانی مسجد .3

 (، با رعایت حقوق همسایگان99پخش خطبه روز عید غدیر از بلندگوی مساجد )ساعت  .4

 ترویج سنت قرائت عقد اخوت بین مومنین .5

شایی قرائت زیارت غدیریه امام هادی )ع(، بعد از اقامه نماز عصر، روز عید سعید غدیر )در صورت بازگ .6

 مساجد و حضور مومنین(

 روز عید غدیر 31/91تا  1برگزاری مراسم قرائت دعای ندبه و جشن عیدغدیر در فضای باز از ساعت  .7

 تولید محتوا با موضوع معارف علوی و نشر در کانال یا گروه مسجد در شبکه های اجتماعی .8

 آذین بندی و چراغانی محله .9

 رود و نغمات آیینی با موضوع غدیر در مکان های مناسب و فضای باز محلهاجرای س .2

 تکریم سادات محله )ارسال کارت تبریک، هدایای فرهنگی و متبرک و ...( .3

 اجرای نمایش خیابانی با موضو غدیر در محله .4

 نازل توزیع پرچم های بزرگ و کوچک متبرک به نام امیرالمومنین )ع(، جهت تزیین خودروها و سردر م .5

 جهت هدیه به امیرالمومنان )ع( و شفای بیماراندر محله توزیع برگه های ختم قرآن  .6
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 تدارک و ارسال محتوای منبر برای امام جماعت با موضوعات مرتبط در محورهای سه گانه عملیاتی .9

 ارسال محتوای پاسخ به شبهات موجود در موضوع غدیر )پرسمان غدیر( .2

 فیکی جهت انتشار در شبکه های اجتماعیارسال کلیپ های صوتی، تصویری، پوستر و طرح های گرا .3

 ارائه و انتشار تجربیات و ایده ها در موضوع بزرگداشت دهه والیت و امامت .4

 تقدیر مادی و معنوی از ائمه جماعات موفق برگزار کننده برنامه های دهه امامت و والیت .5

 مسجد( 98اعطای کمک هزینه برگزاری برنامه های دهه والیت و امامت به مساجد منتخب ) .6

 مسجد منتخب شهرستان های تهران 991مسجد منتخب شهر تهران و  991اعطای کمک هزینه نقدی و غیرنقدی به  .7

 اهدای قربانی به مساجد کم برخوردار جهت توزیع گوشت بین نیازمندان محله .8

 اعزام گروه سرود و نمایش خیابانی جهت اجرای برنامه در محالت مساجد منتخب .1

 لوازم نورافشانی به مساجد منتخب جهت نورافشانی در شب عید غدیرارسال اقالم و  .91

 تشکیل جلسه شورای فرهنگی جهت تشریح و تبیین برنامه ها و تقسیم کار بین اعضا .9

 نظارت مستقیم و مستمر بر تمامی فعالیت ها و برنامه ها .2

 ستفاده از محتوای ارسالی مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب به مومنین و مردم محلها .3

 استفاده از ظرفیت خیرین، جوانان، گروه های جهادی و نیروهای مردمی جهت اجرای برنامه ها .4

 ایراد سخنرانی های کوتاه با موضوعات متناسب جهت انتشار در کانال و گروه مسجد .5

 سجدی، تقدیر از ایشان و حضور گرم و فعال در کنار ایشانهدایت و حمایت از نیروهای م .6


