ویژه نامه دیدار صمیمی مسئولین قرارگاه های تبلیغی استان قم با ریاست دفتر تبلیغات اسالمی

جمعی از مسئولین قرارگاه های تبلیغی استان قم در دیداری صمیمانه با حجت االسالم والمسلمین
واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خود ،از
رهنمودهای ایشان بهرمند شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بالغ ،حجت االسالم والمسلمین واعظی برگزاری این جلسه را
موجب اطالع هرچه بیشتر خود نسبت به فعالیت های تبلیغی در شهر قم دانست و اظهار داشت:
برگزاری چنین جلساتی را مغتنم می شماریم ،امیدواریم که اتفاقات موثری توسط گروه های
تبلیغی در عرصه کاهش آسیب های اجتماعی صورت پذیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی در ادامه بر ضرورت همدلی و هم افزایی میان گروه های تبلیغی
اشاره کرد و گفت :همدلی و هم افزایی میان گروه های تبلیغی و همچنین همکاری آنان با
مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی در حد بسیار خوبی است و این موضوع قابل تحسین می باشد.

حجت االسالم والمسلمین واعظی ،داشتن روحیه جهادی در امر تبلیغ را امری مهم برشمرد و بیان کرد :توصیه من

به مبلغان و سرگروه های تبلیغی این است که فعالیت های تبلیغی را در قالب های "اداری" قرار ندهند ،بلکه امر مهم
تبلیغ باید با روحیه جهادی و از روی ایمان ،اعتقاد و اخالص باشد.

ایشان اظهار داشت :فعالیت های تبلیغی که از روی اجبار و به صورت کلیشه ای انجام شود یک نوع "انحطاط" و

"اعوجاج" به وجود می آورد .طلبه ای که امر تبلیغ را وظیفه شرعی و دینی خود نداند خالف اصول و مبانی اسالم
حرکت کرده است .اصل این است که ما در خدمت اسالم باشیم.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی در ادامه مطالب خود ،حمایت از مبلغان را وظیفه مجموعه دفتر تبلیغات دانست و گفت:
حمایت و پشتیبانی از مبلغان و گروه های تبلیغی فعال را وظیفه خود می دانیم و آن را نه از روی فعالیت های اداری
بلکه از روی اعتقاد و باور انجام داده و تمام توان خود را در این امر قرار خواهیم داد.
وی در پایان اظهار داشت :آنچه که میتواند باعث موفقیت ما در این امر شود تالش در تقویت و استمرار روحیه
جهادی و اخالص در امر تبلیغ است .در این زمینه هم خود و هم دیگران را به صورت مستمر توصیه به حق و صبر
نمائیم.

حجت االسالم والمسلمین سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و
تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی ضمن گزارشی از روند و تأثیر به
سزای فعالیت گروه های تبلیغی در شهر قم ،از حمایت و
پشتیبانی های مستمر ریاست دفتر تبلیغات اسالمی تشکر و
قدردانی نمود.
وی فعالیت گروه های تبلیغی در شهر قم را موضوعی با
اهمیت برشمرد و اظهار داشت :تمام ظرفیت های مجموعه
دفتر تبلیغات اسالمی ،از طریق کمیته قم می تواند در اختیار
گروه های تبلیغی قرار گیرد و آماده همکاری بیشتر با فعاالن
در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستیم.

سرگرد بابایی مسئول دبیرخانه قرارگاه  19دی

سرگرد بابایی اظهار داشت :از همکاری و هم افزایی مجموعه دفتر تبلیغات
اسالمی که در دو سال اخیر در ذیل قرارگاه 19دی داشته است کمال تشکر
را داریم .امیدواریم همت و غیرت مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی را در دیگر
نهاد و ارگان ها در مقابله با آسیب های اجتماعی ،شاهد باشیم.
وی در ادامه افزود :قرارگاه 19دی در سپاه و بسیج از ظرفیت مبلغان و گروه
های تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی به نحو احسن استفاده می کند و مبلغان
گرامی نیز کمال همکاری و همیاری را با قرارگاه 19دی مبذول می دارند.

مسئول دبیرخانه قرارگاه  19دی گفت :در  6ماه اخیر  14کمیته تخصصی در
قرارگاه 19دی به صورت رسمی در حال فعالیت می باشد .که این کمیته ها
از مسئولین پرتالش و مبلغان دغدغه مند تشکیل یافته است.
وی تصریح کرد :در تاریخ  18اسفند  1400نمایشگاهی تحت عنوان
دستاوردهای قرارگاه 19دی قرار است که برگزار شود و امیدواریم نخبگان و
عموم افراد جامعه بتوانند از این نمایشگاه بازدید نمایند.
بابایی بیان کرد :اگر تمام مسئولین و ارگان های استان مانند مجموعه دفتر
تبلیغات اسالمی وارد صحنه مقابله با آسیب های اجتماعی شوند می توان
وعده داد تا دو سال آینده بحث آسیب های اجتماعی در استان به پایین
ترین سطح خود برسد.

حجت االسالم والمسلمین خوئینی مدیرگروه تبلیغی رشد
حجت االسالم خوئینی گفت :گروه تبلیغی رشد با داشتن مبلغان توانمند و مخاطبان
چندین هزار نفری از قشر نوجوانان و جوانان از قوت بسیار باالیی برخوردار است.
وی در ادامه افزود :این گروه در حوزه ورزشی نیز ورود کرده و دارای سبک و جمعیت
توانمند ورزشی می باشد .گروه دوچرخه سواری که تحت عنوان این گروه فعالیت دارد
بالغ بر  1000نفر می باشد.
مدیرگروه تبلیغی رشد بیان کرد :تشکّل مردمی گروه های سرود در مجموعه ما شکل
گرفته است ،تمامی گروه های سرود در استان در این تشکّل مردمی عضو هستند و برای
حرکت های جمعی و ایجاد جریان ،باید با این تشکّل در ارتباط باشند.
خوئینی افزود :در عرصه برپایی نمایشگاه در کشور ،گروه تبلیغی رشد وظیفه انتقال تجربه
را برعهده دارد .در ایّام فاطمیه سال جاری در  10نقطه از سطح کشور نمایشگاه فاطمی با
مشورت مبلغان این گروه ایجاد گردید.

وی در ادامه گفت :در طرح "دختران فاطمی"  40نفر از مبلغان خواهر ،در  6دوره
آموزشی دو روزه مهارت های الزم را کسب نموده و برای  700نفر از مخاطبان نوجوان و
جوان دختر ،برنامه های مختلفی را به صورت مستمر برگزار کرده اند.
مدیرگروه تبلیغی رشد اظهار داشت :در ایام کرونا مسئولیت و مدیریت حدود 2000
نیروی جهادی بر عهده این گروه بوده است.

حجت االسالم والمسلمین شعبانی مدیر گروه مشاوره و مددکاران راه روشن

حجت االسالم شعبانی ضمن تشکر از حمایت های مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی از فعالیت گروه های تبلیغی بیان کرد :اگر گروه های تبلیغی در میدان عمل
فعالیتی انجام می دهند به برکت پشتیبانی و حمایت های مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی می باشد.
وی در ادامه افزود :گروه "مشاوره و مددکاران راه روشن" با  25عضو متخصص در حوزه روانشناسی و مددکاری ،در عرصه تبلیغ چند رسانه ای و نوین حدود
 1700قطعه کلیپ آموزشی را تهیه نموده است.
مدیر گروه مشاوره و مددکاران راه روشن اظهار داشت :از دیگر فعالیت های این گروه ایجاد انگیزه در جهت اشتغال خانواده های نیازمند و هم افزایی با شرکت
های تولیدی جهت بکارگیری این افراد در مشاغل مربوطه می باشد.
وی گفت :در حوزه آسیب های اجتماعی  37مسأله مهم شناسایی شده است که حتی بعضی از ارگان ها به برخی از موضوعات آن ورود هم نکرده اند .مانند
«تکدی گری» که مطابق با آن آسیب ،دانش اسالمی و معرفتی برای آن تعریف نشده است.

حجت االسالم والمسلمین سرمدی مدیرگروه نسیم مهر

حجت االسالم سرمدی بیان کرد :در مناطق پردیسان 14دفتر
راه اندازی شده است و به صورت مستمر و هفتگی توسط 30
نفر از متخصصین ،بحث مشاوره ارائه می گردد.
وی در ادامه گفت :از ابتدای سال تا کنون  85کارگاه آموزشی
برگزار شده است .حدود  500پرونده از اشخاص مراجعه
کننده در دفاتر مذکور تشکیل شده است.

مدیرگروه نسیم مهر اظهار داشت :جهت موفقیت در فعالیت
های تبلیغی برای هر مجتمع در محله های پردیسان یک رابط
فرهنگی انتخاب شده است .بحث پاسخگویی مجازی در حوزه
مشاوره را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.

حجت االسالم والمسلمین علیزاده مدیر گروه تبلیغی جهادی روشنای بهشت

حجت االسالم علیزاده اظهار داشت :حجم و وسعت هجمه های دشمن در
خصوص آسیب های اجتماعی بسیار باال می باشد ،اینکه برای آینده چه فعالیتی
می خواهیم انجام دهیم از گزارش دهی فعالیت های گذشته مهم تر است.

مدیر گروه تبلیغی جهادی روشنای بهشت در ادامه افزود :با جمعیت حدود 320
هزار نفری پردیسان ،نیازمند فعالیت های تبلیغی بیشتری در مقابله با آسیب های
اجتماعی مانند اعتیاد ،فضای مجازی ،عدم فرزندآوری و  ...می باشیم.

حجت االسالم والمسلمین وجدانی مدیر گروه تبلیغ تخصصی روانشناسان امین

حجت االسالم وجدانی اظهار داشت :گروه تبلیغ تخصصی
روانشناسان امین متشکل از  60متخصص روانشناس ( 30نفر آقا و
 30نفر خانم) می باشد .در دو سال اخیر حدود  12هزار جلسه
مشاوره در قالب طرح "خانه سبز" توسط این گروه ایجاد شده
است.
مدیر گروه تبلیغ تخصصی روانشناسان امین گفت :ضمن شناسایی
آسیب های مربوط به منطقه های تبلیغی خود نسبت به تدوین
درسنامه های مربوط به آن اقدامات الزم را انجام داده ایم.
وی در ادامه افزود :بعد از برگزاری جلسات مشاوره با افرادی که
برای دریافت مشاوره به مرکز ما مراجعه کرده اند تماس گرفته می
شود تا از روند درمان مطلع شویم.
حجت االسالم وجدانی گفت :هم اکنون جهت ثبت آمار ارائه
مشاوره و بازخوردگیری نیازمند یک نرم افزار واحد می باشیم که
به صورت یکپارچه در کل مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی بحث
مشاوره در آن نرم افزار پیگیری شود.

فاطمه مجاهدی سرگروه تبلیغی مبلغات خانواده

سرگروه تبلیغی مبلغات خانواده بیان کرد :با تمامی گروه های حاضر در این جلسه همکاری های الزم را داریم .اغلب فعالیت های این گروه ،مشاوره و
مددکاری حول محور آسیب "اعتیاد" می باشد.
وی اظهار داشت :در جامعه با مخاطبینی روبرو هستیم که از اعتیاد والدین خود رنج می برند و برخی از آنان قصد خودکشی داشته اند .مبلغان سرگروه تبلیغی
مبلغات خانواده با حضور در بین این افراد و ایجاد «هیئت احرار» توانسته اند با مخاطبین مذکور ارتباط برقرار کرده و نسبت به هدایت آنان اقدامات الزم را
انجام دهند.
سرگروه تبلیغی مبلغات خانواده اظهار داشت :متاسفانه در کشور انجمن هایی برای ترک اعتیاد وجود دارند که در ضمن فعالیت های خود ،تبلیغ دین مسیحیت و
دیگر ادایان و مذاهب را در دستور کار قرار داده اند که این برای جامعه اسالمی خیلی خطرناک می باشد.
مجاهدی گفت :حمایت هایی که از مبلغان می شود در بعضی اوقات حتی هزینه های رفت و آمد آنان را نیز شامل نمی شود لذا از مسئولین محترم مجموعه دفتر
تبلیغات اسالمی درخواست داریم در مقدار تسویه تبلیغی تجدیدنظر نمایند.

حجت االسالم والمسلمین علی عابدینی جانشین گروه تبلیغی افسران
موعود

حجت االسالم عابدینی اظهار داشت :حدود  17سال است که در
منطقه گلزار شهدا و محدوده آن که از نقاط استراتژیک شهر قم می
باشد مشغول به فعالیت های فرهنگی و تبلیغی می باشیم.
وی در ادامه افزود :فعالیت گروه تبلیغی افسران موعود اغلب
پیشگیرانه و پیگیر رشد جامع نوجوانی و جوانی با محوریت مسجد
در کنار حضور خانواده آنان می باشد.

جانشین گروه تبلیغی افسران موعود بیان کرد 55 :نفر از مربی های
فعال در این گروه ،خروجی های طرح اولیه فعالیت های ما می
باشند.

