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 امام تیدر محل با محور  یمواسات و همدل یهاشیرزما جادی: ا1دهیا

 : اتیعمل طرح

حس  جادیمتعدد در محل باعث ا یمانورها یکه در فصول قبل گذشت، برگزار  ونههمانگ
 جادیا یو به طور کل ریپذبیقشر آس طیتذکر نسبت به شرا ،یاحساس درد اجتماع ،یر یپذتیمسئول
امام محل و در سطوح باالتر امامان  گردد؛یجامعه م یمردم محل و به طور کل نیب یو همدل یهمدرد

که در محل و مسجد خود دارا  یتیمانورها دارند؛ آنان با محور  نگونهیا یدر برگزار  یمحور  قشجامعه ن
 .محقق گردد یاجتماع یباشند تا هدف مهم همدل اناتیجر  نگونهیشروع کننده ا دیهستند با

 نی. در اباشدیم یمواسات و همدل شیرزما رد،یصورت پذ دیکه در هر محل با ییمانورها نیتر مهم از
 شتابد؛یآنان م یار یبا کمک مردم به  امیا نیدر ا دهید بیاقشار آس ییامام با شناسا شیارزم

 :است ریپذمواسات امکان یمانورها نیا یبرگزار  یبرا یمختلف یهاروش

در  شگاهینما یبرگزار  روها،ادهیدر پ یهمدل ریمواسات به صورت نصب تصاو شگاهینما یبرگزار  -1
 ها،تیفعال لیقب نیجماعت توسط امام و از ا یپارک، ارائه گزارش روزانه بعد از نمازها ایمسجد و 

 .زدیانگیو مردم برم نیر یخ نیانسجام و احساس را در ب نهیاست که زم یاز اقدامات یکی

 اریکه عبور و مرور بس یمکان ایمسجد  یمواسات در محل ـ به طور نمونه جلو زیقرار دادن م -2
 احساسات ختنیبرانگ ش،یرزما غیتبل ،یاهال یهانذورات و کمک افتیدر  یاست ـ برا

 یکیپالست یهاسهیسبد، ک دیو تول هی": تهیصندوق و سبد صدقات با عنوان "سبد مهربان عیتوز  -3
ها ، و درخواست مشارکت مردم آن به خانواده لیامامان محالت و تحو یاز سو رهیو غ یاپارچه ایو 

 دهیدبیاقشار آس یلوازم ضرور  نیبه جهت تام یالهیو هر وس زانیبه هر م

 :هابیآس

 (ریپذبیاقشار آس) نیمومن یرفتن آبرو نیترس از ب 
  رهیو غ یاستاندار  ،یشهرادر  لیمرتبط از قب ینهاد یعدم همکار 
 یدر معابر عموم زیمدائم در صورت وجود  تیعدم امن 
 یمردم به صورت عموم یعدم همراه 
 شگاهینما یاجرا یبرا یعدم بودجه کاف 
  یدر طرح سبد مهربان یقلم ش کیاحتمال تکرار شدن از 



  :راهکارها

 و پخش اقالم ییشناسا یاستفاده امام از افراد قابل اعتماد برا 
 یهاشیبه رزما یدهشکل لیاز قب یموارد فور  یمال نیدر تام یاسناد باالدست ینیلزوم بازب 

 یعموم
 مربوطه یارتباط با نهاد یسازمان برا یواحد حقوق یمعرف 
 تیامن نیتام یمحل برا جیبس گاهیاستفاده از پا 
 یدر منظر عموم ایقرار دادن هدا پ،یپخش تراکت، کل 
 امام به محل یمنظم از سو یدهگزارش 
 محل اعالم گردد یبه اعضا یدر سبد مهربان ازیاقالم مورد ن ستیل. 
 یمحترم به صورت چهره به چهره و در صورت اجازه به صورت عموم نیر یو تشکر از خ ریتقد 


