
 به نام خدا

 9911ایده های تبلیغی برگزیده ماه محرم 

یام به روزکردن اهداف ق حرکت امام حسین از مدینه تاکربلا، اهداف قیام عاشورا، قیام و تولید عکس نوشته با مضامین محرم،-1  .9

 حله هام کوچه ها و سطح شهر خیابان ها، نصب در نوشته و تابلو بنر وظلم ستیزی به صورت  دشمن شناسی و با مسائل روز و

دعوت از اقشار مختلف مردم با مضامین محرم جهت آشنا کردن مردم با سبک  ساخت مستند مسابقه تلویزیونی و طراحی و-2

 خش از شبکه ملیپ میانسالی و جوانی و ،مختلف کودکی حضرت ادوار زندگی حسینی در

جوانان کربلا درسطح  ،شیرخواران حسینی ،عسلل روز احلی من الروز های محرم مث ای آیینی درنوحه ه اجرای سرود ها و -3

 ساعات بعد از ظهر شهر در

 مکان های عمومی و پارک ها و این حوزه در روایت گری شهدای کربلا توسط مبلغین توانمند در اجرای پرده خوانی و -4

 مک آمزشی مثل ویدئو پرژکتور و...استفاده از وسایل ک دارد و اماکنی که امکان اجرا وجود

سرکشی به خانواده های  ،بهداشتی کمک به کادر درمان حمایت از حضور مبلغین درمراکز درمانی و استمرار تشویق و-5

 برادران طلبه کرونایی و... به نام با نوی پرستار کربلاحضرت زینب کبری توسط خواهران و

جامه  ایجاد فضای معنوی در ،با هدف رفع بلا اربعین ورا از اول محرم تاحمایت از طرح چهل زیارت عاش هدایت و ،اجرا-6

 رسانه ملی تبلیغ در و سطح کشور توسط مبلغین اعزامی در

قم و... جهت اجرای  یادگار امام در ،تهران کشور مثل ورزشگاه آزادی در ظرفیت ورزشگاه های بزرگ در استفاده از-7

خش از رسانه پ کل های بهداشتی توسط مبلغین نخبه دفترتبلیغات اسلامی ومراسمات عزاداری با ظرفیت محدود و رعایت پورت

 ملی

 پارک ها و... ،حیات مساجد ،مکان های رو باز سخنرانی در اجرای مراسمات عزاداری و-8

 ایجاد کانال یا گروه توسط مبلغین اعزامی درکنار تبلیغ حضوری  تبلیغ مجازی و -9

 روز یکی از شهدای کربلاادامه اجرای طرح مواسات با نام هر-11

اجرای مسابقه درسطح  شرح این زیارت و معرفی کتابی در تفسیر این زیارت و اجرای طرح حفظ زیارت زیارت عاشورا و-11

مجازی یا زیارت ناحیه مقدسه یا جامعه کبیره یا ... درجهت آشنایی معرفتی عمقی مردم  اقشار مردم به صورت حضوری و

 از دورنسبت به زیارت بامعرفت حتی 

یام محرم در این شرایط داریم م ایده ای که برای اهچندین ساله در کنار تحصیلات حوزوی فعالیتهای رسانه ای هم انجام مید  .2

مرین کنم و در جاهای نجا همکاری دارم یه تئاتر خیابانی تآوزان دختر و پسر مدرسه مذهبی که که با دانش آم این است

اینکه به  ، ایده دیگرکرد ان شاءاللهیابانی تمرین و اجرا خواهیم رود خس 2مختلف سطح شهر در این ایام اجرا کنیم و همچنین 

در قالب لقمه های فکری بسته هایی از کتاب های مختصر و کوچک و  دجای نذر های خوراکی قرار شد افرادی که نذری دارن

فکار  ،نوشتیم رو بین مردم پخش نماییم و جملات کوتاه و تاثیر گذار روی آنهانش آموزان مدرسه که احادیث کاردستی های دا

ن مثل تئاتر و سرودهای مذهبی رو در حاشیه شهر که مردم بسیار اشتیم این بود که اجرای برنامه هامدیگه ای هم که از قبل دا

ا بچه آشنا و ب ن با این نوع از زندگیو هم دانش آموزان ما دفرصت استفاده کنننها هم از این ببریم تا آ دنیازمند زندگی میکردن

 د.هدیه هایی رو تهیه کنن ن برای این بچه هاال داشته باشند و از پس انداز خودشمهای قشر ضعیف تعا

. با توجه به تجربه عدم موفقیت قابل اعتنا در فراخوان های این چنینی پیشنهاد می گردد در کنار این فراخوان نسب به دعوت 1  .9

ورت ص از نخبگان و متخصصان تبلیغ و رسانه اعم از دانشگاه و حوزه و موسسات تبلیغی اقدام تا با بررسی موضوع مورد نظربه

 کارشناسی و دقیق به بهترین نتایج دست یافت.



. جهت دسترسی به صاحب نظران و مبلغان با تجربه و اهالی موفق رسانه، نسبت به شناسایی و تشکیل یک بانک اطلاعات در 2

 این زمینه اقدام گردد.

 یغات،تبلسازمان  انشگاه، اداره اوقاف،. با توجه به وجود مراکز مختلف تبلیغی تحت نظر مقام معظم رهبری)نهاد رهبری در د3

 معاونت فرهنگی سپاه و...( پیشنهاد می گردد برای سامان دهی وضعیت تبلغی در کشور، نهاد رهبری در سپاه دفتر تبلیغات،

 شورایی متشکل از نمایندگان این مراکز تشکیل و سیاست های لازم  اتخاذ گردد.

 گردد ده کرد به شرخ ذیل تقدیم میفعلی کشور می توان ازفضای آماده محرم استفا. برنامه های تبلیغی که با توجه به شرایط 4

. ضبط برنامه های متنوع و متناسب با کارشناسان مجرب و مسلط به آداب مناظره برای صدا و سیما و فضای مجازی شامل 1-4

ضبط جلسات -2صادی موجود در کشورجلسات مناظره در باره موضوعات متناسب با محرم و فضای  سیاسی،فرهنگی، و اقت-1

 پاسخ به شبهات مبتلا به نسل جدید به ویژه مرتبط با محرم

.  تشکیل کانال یا گروه مرکزی در پیام رسانها از سوی دفتربا مدیریت و همکاری مبلغان با تجربه و کارشناسان مورد نیاز 2-4

نمودن تمام مبلغان در این کانال یا گروه جهت بهره  جهت تولید محتوای متناسب با محرم در حوزه های گوناگون و عضو

 برداری از تولیدات در گروه های خویش

. استفاده از ظرفیت های کم نظیر فرهیختگان دانشگاه ، پژوهشگاه  و موسسات تحت امروهمچنین بهره برداری از تولیدات 3-4

کتر واعظی زیرا به اعتراف رئیس محترم دفتر تبلیغات جناب د متنوع و متکثر دفتر تبلیغات جهت تامین محتوای تبلیغی مورد نیاز،

قرار بر این بود که تمام امکانات آموزشی و پژوهشی دفتر در راستای رسالت اصلی دفتر که همان تبلیغ باشد قرار گیرد.بنا بر 

ات خویش جهت تامین  این می توان با موظف نمودن مراکز آموزشی و پژوهشی دفتربه همکاری در بهره برداری از امکان

محتوای تبلیغی  مورد نیاز و متناسب با مخاطبان وهمچنین بهره برداری از ادارات فناوری جهت تولید  کلیپ های جذاب مورد 

نیاز، و اگر تولیدات دفترکه به بهای گرانبهایی تهیه شده نتواند برای نیازهای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد و فقط در 

از این همه نیروی فرهیخته و مولفان اندیشمند نتوان از وجود آنان برای  اگر انتشارات غبار بگیرد چه فایده ای دارد؟ وانبار 

سامان دهی وضعیت فرهنگی کشور و تامین نیازهای فکری و پاسخ گویی به شبهات استفاده کرد چرا ملیاردها تومان از بیت 

 د.؟المال برای حضورآنان در دفتر هزینه می شو

برای اقوام و خویشاوندان بر اساس )آیه  -1. دعوت از همه مبلغان آشنا به فضای مجازی جهت تشکیل گروه یا کانال 3-4

تشکیل یک گروه ویژه برگزاری مسابقات  -3برای غیر اقوام از مردم محل تبلیغ سابق یا فعلی -2کریمه انذر عشیرتک الاقربین( 

تشکیل گروه ویژه پاسخ گویی به پرسشها ی مربوط به  -4انان و نوجوانان به صورت مجزامتنوع  و متناسب با محرم برای جو

 محرم

 . ارائه راهکارهای موفقیت یک مبلغ درمدیریت  گروه و جذب مخاطبان و حفظ آنان در فضای مجازی  4-4

ازی به عنوان مثال)به تعداد .تعیین سقف حمایت های مالی مبلغان بر اساس ارائه گزارش کمی و کیفی کار در فضای مج5-4

اعضای گروه،تعداد شرکت کنندگان در مسابقات، تعداد پرسش های مطرح شده،مقدار زمان فعالیت درگروه، تعداد محتوای 

 تولید شده و ...(

ه مسابقه ارسال بهترین کلیپ و دست نوشت-1. برگزاری مسابقات  جذاب از سوی مبلغان  برای تمام گروه های سنی شامل)6-4

حفظ  چهل -3حفظ سخنان کوتاه از امام حسین علیه السلام و یارانش -2مربوط به محرم،امام حسین)علیه السلام(،شهداو...

 -4حفظ آیات در شان اهل بیت و امام حسین علیهم السلام -4حدیث در جایگاه تکریم و گریه بر سید الشهداو نماز اول وقت 

 و دعای عرفه حفظ زیارت ناحیه مقدسه ، زیارت عاشورا

. جذب حمایت های مالی اقوام متمکن و دیگر خیرین ازسوی مبلغان برای تامین هزینه مسابقات گروه های خانوادگی و 7-4



 دیگر گروه ها

. تعیین زمان خاص در گروه ها برای برگزاری مراسم عزاداری در فضای مجازی ویژه محرم با برنامه های جذاب همچون 8-4

رگزاری مسابقه آنلاین،سخنرانی های کوتاه دو الی پنج دقیقه ای، مناظرههای جذاب،بیان خاطرات ار شهدا و پاسخ به پرسشها،ب

 آزادگان،بیان نکات بهداشتی از سوی پزشکان متعهد،بیان نکات مفید در باره استفاده بهتراز فضای مجازی و...

ابل دسترس از سوی مبلغین به عنوان نمونه اینجانب با . نشر و پخش محتوای دریافتی از کانال دفتر برای گروه های ق9-4

گلچین کردن کلیپ  هاو متن های جذاب و هچنین تولیدات خودم، آن را برای بیش از ده هزار نفر در گروه هایی که قبلا 

ا این موارد ر شناسایی کردم  ارسال می کنم و از استقبال کم نظیری هم بر خوردار بوده است و بسیار از این مخاطبان مجددا

 برای دیگران نیز ارسال می کنند.

 . اعلان انتخاب مبلغان برتر و تشویق آنان از سوی دفتر در پایان محرم11-4

با توجه به پیشنهادات فوق اگر طرح های ارائه شده به صورت جدی ازسوی دفتر به وسیله حد اقل ده هزار مبلغ در 

ن گفت تحول باور نکردنی در فرهنگ سازی و استفاده بهینه از فضای مجازی رخ سراسرکشور به  اجرا درآید به یقین می توا

 خواهد داد چرا که با اجرای این برنامه ها می شود میلیون ها مخاطب را از معارف نورانی اسلام بهر مند نمود.

 فضاسازی مناسب محلات _1  .4

ضا ف پایگاه نشست داشته باشد جهت دادن ایده و تبلیغات با هیات امنا مسجد و دفتربهتراست  فضاسازی محلات در )توضیح:

 .شود بهتر است محلات سطح کشور کم نداریم پس عرصه به خود محله واگذار سازی مناسب چرا که جوانان فرهنگی در

 راه اندازی سیستم صوت در معابر اصلی شهر  _2

 راه اندازی کاروان آل الله در سطح محلات با پتانسیل خود محله _3

روشوری از اهداف قیام ومسائل که مفید ومثمر ثمر باشد در سازمان با کارشناسان مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ب _4

که مساجد وپایگاه ها بتوانند از آن استفاده وچاپ بگیرند ودرعموم مردم  حتی ورزشی طراحی شود ودر سایتی قرارداده شود

 قرار دهند.

نذری دادن هم با توجه به بیماری منحوس کرونا بهتر است درب منازل توسط بانیان خیر درمحله تقسیم شود البته بشرط  _5

تکایا وحسینیه ها ومساجد جهت رعایت  هماهنگی سازمان تبلیغات هرشهر با بهداشت همون منطقه جهت سرکشی بهداشت به

 پروتکل های بهداشتی

 طراحی اپلیکیشن یا نرم افزاری که مطالبی درآن گنجانده شود اعم از :_6

 زندهبصورت  پخش حرم ها_1)

 قرار دادن مداحی _2

 صاویرسه بعدی حرم ها ت_3

 قراردادن پند و اندرز علما اعم ازسخنرانی یا متن _4

 وامنیت ومدافع سلامت وهشت سال دفاع مقدسزندگینامه شهدا مدافع حرم  _5

 ابقات روزانه مس _6

 راه اندازی جمع آوری کمک وبسته های حمایتی و معیشتی به قشر آسیب دیده هر روز به نیت یکی از شهدای کربلا _7

ه زارند که آنهم نیاز بحضور روحانیون طرح هجرت ویا مستقر، در آموزش هایی که بالاخره باشیوه نوین باید پابه عرصه ب_8

 استراتژی اون محله داره که سطح سواد وموقعیت اجتماعی و... )مخاطب شناسی(

 حضور درحیاط بیمارستان ویا اگر شد در اتاق مریضها مداح عزیزی جهت مداحی کوتاه وروحیه به بیماران_9



 همراه روضه هر شب . هر شب در یک ساعت مشخص زیارت عاشورا در تمام کانالها بار گذاری شود به  .5

اده در حد توان ایده به خانه ها که با تزیین یک حسینیه کوچک شود و بچه ها میهماندار شوند و هر شب یک پذیرایی س

 خانواده باشد 

 روز تاسوعا و عاشورا از عزاداری در خانه یا روی پشت بام یا در حیاط عکس و فیلم گرفته برای مثلا بانی فرستاده شود .

 یشن زیارت سه بعدی در کانالها و گروهها قرار داده شود .اپلیک

جهت تهیه غذای گرم برای خانواده های -ایده به کسانی که هر سال نذری می دادند مثلا چشمهای منتظر به دستان بخشنده 

 آسیب دیده.

تبط با عاشورا را انتخاب کرده کودکان و نوجوانان به کمک والدین خود می توانند قصه ای از زندگی شهدا یا واقعه ای مر -1  .6

به صورت تئاتر عروسکی در منزل اجرا کرده از آن فیلم بگیرند و برای کانون مسجد یا پایگاه بسیج و ... ارسال نمایند در پایان 

 به بهترین کارها جایزه و از افراد سازنده تقدیر می شود. فیلم کارهای دارای قابلیت در فضای مجازی منتشر می شود.

 رهای با کیفیت کمتر با مشاوره فنی و هنری اصلاح شده و مورد استفاده قرار می گیرد.کا

ودکان و نوجوانان به کمک والدین خود می توانند با ساده ترین وسایل حتی مواد بازیافتی صحنه های مرتبط با فرهنگ ک -2

ه های بسیج و یا کانون ها و فرهنگسراها به عاشورا را به صورت ماکت بسازند و در صحن مساجد و حیات هیئت ها و یا پایگا

 نمایش مردمی بگذارند و در پایان زمان نمایشگاه به بهترین ماکت ها جایزه داده و از سازندگان آن تقدیر شود.

 کند. این هیئت برنامه های مختلفی را برای بچه ها تولید میکند و به صورت غیر حضوری دنبال می  .7

ها باید یک هیئت در خانه با کمک خانواده ایجاد کنند. برای هیات خانگی برنامه هایی معرفی میشود  توضیح : در این طرح بچه

 مثل شعر خوانی و مداحی بچه ها ، خواندن داستان امام حسین ع ، سخنرانی ، بازی و ...

کتابهای قصه و داستان امام نیاز ها: برای هیات باید یک بسته آماده کرد. در بسته چند پرچم برای فضا سازی منزل است، 

، روش قصه گویی مادر ، شعر هایی که بچه ها حفظ کنند و بخوانند ، طرح درس و برنامه های روز به روز هیئت خانگی حسین

 ، جایزه مسابقه روزانه بچه ها 

 نکته: 

 فاده کرد. شود موقع سخنرانی از صحبت های ضبط شده مبلغین یا سخنرانی لایو در زمان مشخص است.می1

. برای حضور در هیأت خانگی و دریافت بسته باید ثبت نام کرد و هزینه ای پرداخت کرد. بر اساس ثبت نام ، مبلغان روزانه 2

 باید تماس بگیرند و جویای چگونگی انجام برنامه شوند که نقش پشتیبان تربیتی و تبلیغی دارند. 

 د و با بسته نیاز های اولیه در اختیار خانواده قرار گیرد.شود خانواده خودش حرکت کندر این طرح تلاش می

. در طرح باید نقش های مختلف هیات خانگی تبیین شود و کودک نقش آفرینی کند ، نقش هایی چون مداح، شعر خوان، 3

 قصه گو ، چایی ریز ، فیلم بردار ، انتظامات ، و ....

 . ثبت نام قبل از محرم به انجام می رسد.4

 پیشنهاد تاسیس شبکه هوشمند دینی )شهد(  .8

 دیا حداقل مبلغان مرتبط فعال یک سامانه هوشمنوهای مذهبی فرهنگی و خدماتی فعال پیشنهاد می کنم برای  مجموعه نیر

 رده مویرگ و ها تاشاهرگ ها و رگ ، شناسایی بکنیم ندی ها مخاطبان رانیازها و علاقه ممویرگی در کل کشور تعریف بشود، 

ز مثلا اکری و معنوی بکنند هم مشخص بشود ، خانوداه مخاطب خودشان را به چه طریق تغذیه فسلول هدف مشخص بشود، 

نوع آسیب و ضرورت حمایت فکری برای هر تلفنی برنامه تلوزیونی و رادیویی، طریق فضای مجازی از طریق پیامکی تماس 

با ضوابطی ارائه برنامه از طریق بلندگو و ، ی دریک محیط محدود روستایی می توانیمحت، منطقه هم قابل دست رس خواهد بود



ی درب منزل افراد را داشته و رساندن پذیرایافراد هر خانواده به صورت پیامکی دریافت تعداد بدون حضور در مسجد داشت، 

یین عکارشناسی شده از نیازها با ت یک بررسیخدمات مورد نیاز را مشخص بکنند، رسی، سرکشی حضوری و احوال پ باشیم، 

کننده  مرکز و سلول دریافت فراهم شدن امکان ارتباط  مستقیم بینو پیگیری خدمات مورد نیاز، منطقه در سامانه منعکس بشود 

 و در هرمرحله  نوع تغییر کم و کیف موضوع قابل رصد خواهد بودخدمات 

 اساسایی بکنیمحمایت ها وعرضه های دولتی،هیاتها و مردمی  را شن

 ارگانهای مختلف ممکنه حمایت مادی داشته باشند 

 این حمایت با هدایت فکری تقویت بشود 

 و براساس هر کدام به صورت واسطه ای این هدایت و حمایت را به هم وصل کنیم

 نقشه همپوشانی اقدامات مختلف  را داشته باشیم 

 ف دارند()گوگل مپ یا ویکی مپیا از کل دنیا نقشه های مختل

 مثلا همین الان اقدامات کمیته امداد، بهزیستی، نیروی مقاومت ، آموزش وپرورش 

 سازمان تبلیغات ، اوقاف، اراده ارشاد،بهداشت و درمان هستند 

 حتی خیریه های مناطق محروم دارند کار می کنند 

 و گزارش می دهند اما مبلغ اعزامی این نقشه را ندارد 

 ه پخت غذا دارند یا هیات مذهبی برنام

 خص نیست یا همان توزیع سنتی استاما سامانه توزیع شان مش

 در حالیکه همان غذا در سیستم یک رستوران که باشد 

 مشتری خودش را دارای کد می کند 

 برای دفعه بعد یک قدم جلو ترخواهد بود

 و برای قدم های بعدی سلیقه مشتری راهم لحاظ خواهد کرد

 افراد  مختلفی فعال  هستند روحانیون مستقر افراد فرهنگی ،مداحان و...در تولید فرهنگی 

 که همین مداحان هم می توانند همانند معلم ها تولید فضای مجازی داشته باشند 

 انهم  باشناخت دقیق تر مخاطبشان 

 تاکید می کنم که برنامه ها ترکیبی از توانمندی مجازی ومدیریت اقدامات بیرونی است 

 این شبکه: یشنهادی برایاسم پ

 شهد

 شبکه هوشمند دینی

 جهت استحضار:

 آستان قدس رضوی سامانه ارتباط با مخاطب براساس کد ملی و رده سنی برای تولید وعرضه محصول در کل کشور را دارد. -

 نیرو مقاومت سیستم رصد عملکرد نیروها و بودجه پایگاه های خودش را دارد -

 ابرات سامانه مبتنی بر شناسایی کد ملی ، کدپستی و تلفن برقرار استاداره ثبت احوال و مخ -

 نقشه مختلف شهرها و راهها در شهرداری و اداره راه و دیگر ارگانها هست. -

 سامانه بهداشت و درمان از نظر نوع بیماری و علت فوت و نیاز های بهداشتی هم هست -

 مشخص استسامانه سوابق نیروی انتظامی از هر منطقه هم  -



 اپلیکیش ماسک مناطق آلوده کرونا در شهر ها و کل کشور  را مشخص می کند  -

 پرونده سلامت در سازمان تامین اجتماعی را داریم -

نکردیم،در آن زمان هر کس به شکل  ما حسرت می خوریم که چرا در کربلا نبودیم وامام حسین علیه السلام را یاری همه.1  .1

امام حسن به یک شکل،بانوان همراه به یک شکل.من الان چکار می توانم  ردان جنگجو به یک شکل،نوجوانامام را یاری کرد .م

 و ... همسر پدر، جوان، جوان،نو بعنوان یک بکنم

 یک داستان کربلا یا شعر ارسال.2

 نقاشی پیرامون کربلا.3

 فیلم و پخت غذا وارسال  روضه خانگی.4

همراه آموزه های زیارت عاشورا بویژه  سلامتی وتعجیل فرج در کانالها وفضای مجازی به یارت عاشورا به نیتزایجاد ختم .4

 بحث ولایت

شهدا در عصر ما با عنوان پشت همسران . معرفی زنان عاشورایی؛مادران وزناند حاضر در کربلا وهمسان سازی با مادران.4

 کربلا پرده

 .که مهمترین آن ولایت پذیری هست ا برای زمینه سازی ظهور میگیریمچه درس هایی از عاشور««،)عاشورا شاه کلیدظهور(9

در همین قم تبلیغ میدانی داشتم یعنی کوچه به کوچه ومحله به محله خ کلهررا میرفتم وهرچند نفری را بنده ماه رمضان امسال   .91

 ران تبلیغ داشتم. طبیب دواکه می دیدم همانجا سرصحبت را بازمیکردم حتی بچه ها را که میدیدم باانها هم ویژه کودک ونوجو

 .بطبه

با حفظ فاصله گذاری اجتماعی  که بنده خودم گاهی اوقات خودجوش با چند بادکنک  جواب میدهدها خیلی  تبلیغ در پارک

 به میان بچه ها میروم خیلی جواب میدهد. فقط باید مدیریت شودازلحاظ مالی ومادی .

 میطلبد.فقط هزینه های زیادی را ا به خودش اختصاص داده. ن زیادی رتلگرام که مخاطبا تبلیغ درفضای اینستاگرام و

توسط کودکان و نوجوانان و ارسال به دفتر جهت پخش در صدا و سیما شبکه های  ، مرثیه و شعر خوانی، زیارتنوحه . 1  .99
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 رنگ آمیزی فایل های آماده برای خردسالان . 2

  نقاشی ، گرافیک و طراحی بر اساس روایات . 3

 اه با خودکار و قلمخطاطی جملات ناب و متن های کوت . 4

  طرح سوال همراه جواب از منبر خطبا . 5

 جوانان و فیلم های کوتاه برای عکس نوشته . 6
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