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 مقدمه

 منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش. تیریمد :یمال تیریمد فیتعر

ها    نهیرا در هز  صیتخص  نیبهتر  میکه دار  ی مشخص شود. ما با توجه به منابع  د یهم با  نهیشوند و مصارف هز  یی شناسا  دی با  ی مال  منابع

 .میداشته باش

تمام  و    میکن  فیتعر  ی مال  تیرینقش خودمان را در عنوان مد  دیاست. با  یمنابع مال   حیصح  تیریجشن خوب، مد  یملزومات برگزار  از

  دیندارد و ما نبا  یمطرح بشود که ربط  ی عنوان موضوعات مرتبط  نیا  لی بشود. چون ممکن است در ذ  یمال   تیریتوجه مان معطوف به مد 

 . م یآنها وقت بگذار یرو

 

 یبه مسئول مال تذکر

باشد. او که   شرویپ   یخودش در جهاد با مال، گذشت کردن و دغدغه مال  دیقدم باشد. با   شیخودش در همه موارد پ   دیبا  یمال  مسئول

 کرده باشد.  نهیخودش هز د یبا ،کند  یدعوت م به کمک در جشنرا  هیبق

 

 .ستیننزد خدا محبوب تر از اختصاص دادن درهم به امام   زیچ چی: ه: امام صادق ثیاحاد

به او نظر    امتی خداوند در روز قصله ما را انجام ندهد،    اد یز  ا ی از مال خودش کم و    کهیدر حال  سال بر او بگذرد  کیکس  : هرباقر  امام

 که خدا از او بگذرد.  نینخواهد کرد. مگر ا

 

 جشن یمال تیریمد یاتیعمل یها گام 

 )حداقل و حداکثر( م؟ یدار ازین ی جشن چه مقدار منابع مال کی یبرگزار یبرا

 . رود یم راههیاست که به ب یهمانند کس ،زند  یم یدست به کار قیعم نشیو ب رتیکه بدون بص ی: کسامیرالمؤمنین

 .دیدانش هست ازمندیدرآن کار ن نکهیمگر ا  ؛دی دهانجام  دیکه شما بخواه ست ین یکار چی: هامیرالمؤمنین

 . میکن  دایپ  ی بان د یشود و چقدر با نهی هز دی باچقدر  ییچه بخش ها  در

 

 :یسازروش برآورد دو

و   ستین  یبه ورود مسئول مال  ازین  ،میکه مسئول بخش دار  ییدر قسمت ها  ی عنی.  دیکن  نهیهر قسمت درخواست برآورد هز  نیمسئول  از

 .دیدرخواست کن نیاز مسئول د یبا

 شود. نهیوارد برآورد هز ی مال  ریخود مد ،که مسئول ندارد ییقسمت ها در

 ی زیبرنامه ر  میو بتوان  دیایدستمان ب  ی منابع مال  زانیحداقل و حداکثر م  د یبا  نهیمهم است. ما در طرح برآورد هز  تمیآ  کی  نهیهز  برآورد

 است. رییها در حال تغ متیاست، چون ق یطیهم مح ی از جهات یمثال دکور. ول .است یتجرب یمقداربحث   نیو ا میکن

 

 .میکن  نیرا تأم م یکه برآورد کرده ا یمنابع مال   میبتوان یعنیاست.  نیمرحله تأم نیتر یو اساس نیمهمتر

و افراد را دعوت به کمک به   میده  ی پاکت را م  نیا  میشناس  ی که م  ی به کسان  تیمتن و روا  ک یبصورت سربسته با    پاکت صله:   طرح

 . میکن  یم  امام عصر
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  ی دانند که جشن م   یشناسند و م   ی که من را م  ی کسان  یکنم. مثالً برا  نهیحتماً خودم عامل باشم و هز  دی با  یمال   ر یبه عنوان مد  من

 - ۲ ام یپ  ارسال - ۱. پس تا االن شد: رمیدارم از کمک شما بهره بگ دی مراسم دارم و ام یقصد برگزار می بفرستم و بگو  بایز ام یپ   کی ،مریگ

 پاکت صله  -۴  یحضور بتصح -۳ لیمیاارسال 

 

  م ی فکر کن د یکار خجالت بکشند. ما با نیها ممکن است از ا ی . بعضمی مورد را درست کن نیما در مورد درخواست کمک در ا تیذهن د یبا

  دی بلکه با  م، یخجالت زده باش  د یمورد ما نه تنها نبا  ن یبخاطر اعمال ما خجالت زده شده اند. در ا  که بارها و بارها شده که امام زمان 

  موفق به صله امام زمان  یاست. اگر کس  دیمف  اریآنها بس  یکه برا  میکن  یدعوت م  یریکث  ریافراد را به خ  می. چون دارمیباش  شحالخو

کار نه تنها خجالت    نیدعوت مردم به ا  نی. بنابرادیبرابرش را خواهد د  نیکرده است که چند  یگذار  هیبر طبق اعتقادات ما سرما  ،شود

 . هم دارد یرافرازس کهبل ،ندارد

 

 کار نیو دعوت دوستان به ا دیجشن با اجازه مرجع تقل یاز سهم امام برا استفاده

فرصت استفاده    ن یاز ا  میتوان  ی ما مشکالت دارند. م  انیاز اطراف  یلیتوانند نذر کنند. خ  ی که م   مییبه دوستانمان بگو  از نذورات:  استفاده

 . میها را متذکر به حضرت کن یلیشود قبل از جشن خ ی کار باعث م  نینذر کنند و ا مییو بگو میکن

نداشته باشد.   یاز دوستان من توان مال یکی  دیکنند و شا یمتصل م ی دوم ارتباط یما را به حلقه ها یمال  نیرابط :نیرابط  ای  ارتباطات

 را بشناسد که هم توان داشته باشند و هم راغب باشند.  یاما افراد

.  ندیشعبان کمک نما  مهیجشن ن  یتا برا میو از آنها دعوت کن  م یبده  لیمتمول هستند، تشک میدان یکه م  ی کسان  یبرابرنامه خاص    کی

 توانم کمک کنم.  یمثال من ...... مبلغ .... را م  .م یبرگه آماده شده به آنها بده کی

موفق نبوده است. هر چقدر هم  یمال  اتیعمل  ،ها باشد. اگر نباشد نهی هز صیقبل از تخص  دیبا  ی مال نیتأم  :یمال نی بحث تأم   نکته  شاه

 جذب شده باشد.  نهیهز صیقبل از تخص  دی ندارد. با یا دهی فا ،م یکه قول گرفته باش

 

 اعتماد نیتأم

د نظر دارم که  را مور  یکس  یعنینباشد.    یحضور کار درست  نیو اول  دارید   نیدر اول  ست،یکه با ما و کار ما آشنا ن  یمراجعه به فرد  دیشا

 . میکن ی بعد از او دعوت به کمک مال ی سال ها یبعد برا .ندیجشن را بب د یا یسال ب کیند کمک کند، بهتر است اتو یدانم م  یم

  مییو بگو  م یکن  دایپ  ی. شام جشن را دو نفر بان دیکن  هیرا لطفاً ته  زهیکه جا  مییجلب اعتماد مثال بگو  یبرا  میتوان یم  ،است  یاگر ضرور  اما

  فیوظا  نیاز مهمتر  یکی.  ستین  ی ها اثباتش کار سخت  نهینوع هز  نی. اینیریو ش  وهیم  یبرا  نطوری. هممیخواه  یشام م  یاختصاصاً برا

 ها فاکتور داشته باشد.  نهیهمه هز یالمقدور برا یحت یعنی .خودش است تیکردن فعال  افشف ی مال ریمد

 

 و اعتبار نهیهز صیتخص

  امام زمان  ایشعبان    مهیجشن ن  نهیکرده ام که صرفاً بابت هز  یرا جمع آور  ی نکته باشد که از افراد مختلف وجوه  نیحواسمان به ا  د یبا

امام    ت یمورد رضا  ،نشود  تیشود. اگر رعا  تیرعا  یچارچوب شرع   دی و با  م یرا ندار  یگری د  ی جا  چیو جواز خرج در ه  میبکن  دی صرف با

 .ستین زمان

 .مینکن  یو سهل انگار میاز خودش خرج نکن ریغ   یدر راه م،ینکن اصراف

 

 اعتبار صیتخص

مقدار   نیاز ا مییگو یم وهیم یمثالً برا یعنی. میرا حساب کن یاست که هر قسمت نیروش ا کی. میکار دار نیا یبرا یمختلف یها روش

 مقدار دعوت و شام و دکور و ...  نیتا ا

 دهد.  یحداقل و حداکثر معنا نم  گریباشد، چون د  ادیز د ینبا یو حداکثر یحداقل  یباشد بازه ها ادمانی
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 باشد.  قیدق نهیباشد برآورد هز ادمانی
خواهد، کل   ی م  نهیتومن هزهزار  ۳۰که دعوت   مینیب ی . مثالً م میکن ی م ی آنها را جمع بند شی ها نهی همه بخش ها و هز  یاز بررس بعد 

هم انجام داده    نهیهز  صیتخص  ی. از طرف م یانجام داده ا  ی مال  نیدرصد است. ما تأم  ۱۰دعوت    نهیهزار تومان است. پس هز  ۳۰۰  نهیهز

  یشام کم م   یهزار تومان چون از آن طرف برا  ۴۰  .شود  د یهزار تومان دعوت نبا  ۳۰)مثال    میکل را هم دار  زا  یو درصد هر مورد  میا

 .(میآور

  ن یاز ا یعنی  .% بود۱۰کارت  مییگو ی م م ییآ یهزار تومان پول جمع شده است. ما م  ۳۳۰ ،هزار تومان  ۳۰۰ یبه جا ی مال نیدر تأم حاال

ها را به مسئوالن   نهیرود. حاال هز  ی م  شیحساب شده کار پ   یلیخ  ی عنی خرج کارت شود.    دی تومان با  ۳۳۰۰۰هزار تومان حداکثر    ۳۳۰

 . میدهی هر بخش م

 . میکن  دایپ  متیق نیرا با نازل تر تیفیک نیبهتر د یاست. با  امام زمان یجشن، آبرو ی: آبرونکته

 کنند.   یآنها خودشان کمک م .میکن دیجشن خر یبرا میخواه ی که م م ییبه فروشنده بگو .مییرا نگو فی: تخف2  نکته

 

 یابیو ارز یده گزارش

و صفحه   یکار  النیب ک یصفحه به درآمدها،  ک ی excelبهتر است. در  excelکار با  . صفحه داشته باشد ک ی ی مال  تیریاست که مد بهتر

گزارش   نیا  م، یداشته باش  دی ها باها در آمدها و کل برآورد  نهیگزارش کامل از هز  ک ی  د یمجموع درآمدها است. ما با  یبرا  یجداگانه ا

 کند.  ی ها کمک م نهیقطعاً در برآورد هز یجشن بعد یبرا

 اظهار هم نکنند، اما دوست دارند بدانند که در کجا صرف شده است.  د یشااگرچه جشن هستند،  یکه بان  یاوقات افراد یلیخ

دفعات  یشود که افراد برا یگزارش باعث م  نیبشود. و ا یرسال شود و از همه تشکر و قدردانبا دست اندرکاران جشن ا  انیبه بان گزارش

 کنند.  دایپ  یو بهتر شتریداشته باشند و هم اعتماد ب نهیهز زانیاز م نهی زم شیپ   کیمشارکت، هم  یبعد


