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  مسجد -14
 .و معرفي به امور مساجد شهرستان ساوجبالغ همكاري در تشكيل هيات امناءمسجد با حضور نماينده شورا -1
بازنمودن حساب بانكي ؛ انتخاب حسابدار وصندوق دار؛ چاپ قبض ؛ ( همكاري درساماندهي اداره امور مسجد  - 2

 .باهماهنگي امورمساجد شهرستان  نيز بوده استضمنا اين امور ) تعيين نرخ استفاده ازمسجد درمراسم ها 
 . خريد اجاق گاز؛ چرخ گوشت وساير لوازم به ارزش تقريبي يك ميليون ودويست هزارتومان -3

كه اين امر درتسهيل پذيرايي  نصب درب وروديو و  ساخت ونصب راه پله و اتصال آشپزخانه به طبقه باال
  .درمراسمات بسيار حائز اهميت مي باشد

 
البته بجز ( هزارتومان هزينه 800باصرف حدود دن طاق و افزايش فضاي فوقاني مسجد براي استفاده خانمهاز -4

  . ) نيروي كارگري؛ كه به كمك اهالي انجام شد
 



 .ترميم سقف آشپزخانه ونصب هود وهواكش -5

  
 نماي سقف آشپزخانه قبل از تعميرات

  

  
 نماي سقف آشپزخانه بعد از تعميرات



  

  
  .ي مربوط به شرح زير بودههزينه ها

كه هزينه آنرا . ريال هزينه در بر داشته است 14،000،000نصب سقف كاذب براي آشپزخانه و موتور خانه كه جمعاً  
 .ريال پرداخت شد 15000،000زندشان آقا بهرام صابري به مبلغ صابري توسط فر) حاج ميرزا(ورثه مرحوم حاج احمد

 . ريال هزينه در بر داشته است 13،500،000عادل دستگاه هود صنعتي كه م 4نصب 

 . ريال هزينه شد 12،000،000بابت نصب شبكه داخل مسجد طبقه پائين 

 
 كه اين امر .حفر دوفقره چاه براي جلوگيري از واريز فاضالب آشپزخانه به رودخانه و ايجاد آلودگي  - 6

از مردم توسط حاجي آقا علي صابري انجام  كه با كمكهاي جمع آوري شدههزارتومان بارمالي داشت 120معادل
 .شد

برگزاري چندين جلسه با هيات امنا محترم مسجد درخصوص مسائل ومشكالت موجود وهمچنين همكاري در  -7
 .اتخاذ تصميمات مقتضي

 14احداث وضوخانه وسرويس بهداشتي جداگانه براي آقايان وخانمها درپشت مسجدبا صرف هزينه اي حدود  -8
 .زارتومان ه 150ميليون و



 
ساخت خريد ؛ نصب وراه اندازي موتورخانه  شوفاژ براي مسجد؛ انجام لوله كشي درطبقات ؛ خريد فن كوئل ؛  - 9

.  ميليون تومان هزينه شده است5/15دكه دراين ارتباط حدو... جايگاه ذخيره سوخت و

 



 لوله كشي شوفاژ در سه طبقه  - 10

 خريد شش دستگاه فن كوئل جهت طبقه پائين مسجد - 11

 .عايق بندي و رنگ آميزي لوله ها - 12

  لوله كشي سوخت از منبع به موتورخانه - 13

 فراهم نمودن مكاني جهت  مخازن سوخت  - 14

 جمع آوري راه پله قبلي  - 15

 هزار ليتر 28ساخت دو عدد تانكر سوخت با گنجايش حدودا   - 16

  
 .خريد موتور برق براي تامين برق اضطراري  سيستم صوتي وروشنايي  - 17

  

  

  

  



وبتون ريزي و كار گذاشتن شاسي  رتباطي طبقات پائين و باال وهمچنين سرويس بهداشتي قديمي تخريب پله ا - 18
  .به جاي آن براي منبع سوخت

  .ريال هزينه در بر داشته است 26000، 000هن آالت و شاسي آن حدوداً مبلغگفتني است كه خريد ورق ، آ 

  

  



  بازسازي جوي آب كنار مسجد   -19

  
در . ديوار مسجد شده بود ، لوله گذاري و تعمير اساسي گرديد  تخريبسجد كه باعث نشتي جوي آب كنار م

  .ضمن از مسئولين محترم شركت پي صنعت بابت اهداي لوله هاي آب تقدير و تشكر ميگردد 

  تعميرات طبقه همكف مسجد  - 20

 .جمع آوري سرويس بهداشتي داخل راه پله مسجد و اضافه نمودن اين مكان به حسينيه •

 .به جائي درب ورودي قسمت برادرانجا  •

 .  تفكيك آبدارخانه ، انباري ، كفش كن •

 .  بازسازي سرويس بهداشتي و وضو خانه در طبقه همكف •

 . ساخت دو درب چوبي جهت ورودي قسمت برادران و خواهران •

 . ريال هزينه گرديد26،000،000بابت تعميرات فوق الذكر حدوداً مبلغ  •



  
  سط هيات امناي محترم مسجدتصميمات اتخاذ شده تو -21

 .تنظيم جداول جهت مشخص نمودن هزينه مراسمات ختم و كرايه ظروف مراسمات عروسي  •

پيشنهاد شد افرادي كه نو عيد دارند ، روز عيد سعيد فطر در مسجد حضور يابند تا پس از نماز و  •
ب بازماندگان  پذيرايي مختصر، ديد و بازديدها در همان مكان انجام شود كه با استقبال خو

 .مواجه شد 

در طول سال چندين جلسه با حضور هيات امناي محترم برگزار ميشود كه در آن جهت كارهاي  •
 . عمراني و فرهنگي تصميماتي گرفته مي شود 

 .تهيه پالكارد براي مناسبتهاي مختلف مذهبي در طول سال •

  

  

  

 


