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برای شروع
رمضــان ،این مــاه مهمانی خــدا هم آمــد و کرونا هنوز ســایهاش ســنگینی
میکند .توفیق حضور در مکانهای مقدس از ما گرفته شده ،توفیق تجمع
زیر گنبدهای فیروزهای مساجد و امامزادگان و گنبدهای طالیی حرمهای
مقدس .بیشک این نیز آزمایشی است از سوی خدا و بیشک این رمضان
نیز مثل همه رمضانهای مانده در ذهن تاریخ ،فرصت است برای تفکر،
برای عبادت و برای انس بیشتر با دعا و مناجات و کتاب خدا قرآن .کتاب
مقدس خــدا از ما گرفته نشــده و هنــوز میتوانیم چشــمها و دلهایمان را
گره بزنیم به آیههایش .تهدیدهــا برای ما فرصت اســت و در این روزهای
همزمان ٔ
شده کرونا با مهمانی خدا ،میخواهیم دعوتتان کنیم به فرصت
حضور بر سر ٔ
سفره قرآن و خاندان رسالت؟مهع؟.
امید که خدایمان رهایی بخشد ما و همه مردم دنیا را از این بال و امتحان.

ماجرا چیست؟
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بــر اســاس ایــن آیــه ،دو وظیفــه بر عهــده عــدهای اســت کــه آنهــا را با نــام طــاب علــوم دینی
میشناسیم ،یکی تفقه در دین و یکی انذار .وظیفه اول داخل حوزههای علمیه انجام میشود
و وظیفه دوم خارج از حوزهها که همان تبلیغ است.
ماه رمضان که بهار قرآن است ،بهار تبلیغ هم هست؛ اما هوای بهار امسال کمی ابری همراه با
بارشهای پراکنده و رگبار و رعدوبرق است .کرونا امسال تهدیدی جدی است برای تبلیغهای
سنتی و جمعهای مسجدی و منبرهای معنوی؛ اما برای طلبهها ،کار نشد ندارد .میخواهیم
این تهدید را تبدیل کنیم به یک فرصت استثنایی.
ٔ
بسته طرح تبلیغی طه دو دسته مخاطب دارد:

ٔ
منطقه تبلیغی خودشان هســتند :طالب ساکن در شهرستانها،
یک دسته آنهایی که ساکن
روحانیون مســتقر و مبلغینی که کرونا مانع ســفر تبلیغیشان نمیشــود و میروند به شهری که
هرسال میرفتند.

دسته دوم کسانی که تابهحال به مناطقی میرفتهاند برای تبلیغ ،اما امسال به دلیل کرونا این
امکان برایشان وجود ندارد.
به همین دلیل پیشنهادهای ما دو بخش است:
بخش اول مخصوص ٔ
دسته اول یعنی طالب حاضر در منطقه اســت و نیاز به حضور در منطقه
تبلیغی دارد و بخش دوم برای هر دو دسته است و محوریتش استفاده از فضای مجازی است.
ً
• این پیشــنهادها لزوما مربوط به طالب مبلغ نیســت؛ بله همه فعاالن فرهنگی جبهه انقالب
ٔ
دغدغه تبلیغ و ترویج معارف دینــی را دارند ،میتوانند از آنها بهتناســب توانایی،
اســامی که
امکانات و شرایط خود استفاده نمایند.
• ایجاد و ترویج بستر ارتباط مجازی ،الزم است با تشخیص صحیح خود مبلغ و فعال فرهنگی
باشــد .تلگرام ،اینســتاگرام ،ســروش ،بله ،ایتــا و حتی گــپ و آیگــپ و بیســفون و ...هرجا که
خودشان صالح میدانند و مخاطب بیشتری در آنجا دارند از همان بستر و فضا استفاده کنند.
• به جهت جلوگیری از کارهای پراکنده و عدم تأســیس کانال و صفحه موقت بهتر اســت افرادی
که پیشتر در مساجد ،امامزادهها و ...فعالیت میکردهاند محوریت کارشان همان کانال و فضای
مجازیموجودمسجدوامامزادهو...باشد.وافرادی کهپیشترصفحهدرفضایمجازیداشتهاند
ازهمانطریقبهارتباطبامخاطبادامهدهندتابعدازماهمبارکنیزاینارتباطحفظشود.
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چند نکته مهم:
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 +روشنا
چهل اقدام پیشنهادی برای ...

روشنا
چهل اقدام پیشنهادی:
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بخش اول:
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.1حضور درب اهالی محل جهت تبریک حلول ماه رمضان و معرفی برنامههای امسال چه در
فضای حقیقی و چه مجازی (که شرح آنها در پیشنهادهای بعدی خواهد آمد)؛
.2راهاندازی و ترویج طرح هر خانه یک ســفره (هر خانه ،ســفره افطار یک خانواده نیازمند را
تقبل کند)؛
.3راهاندازی و ترویج طرح و هــر کوچه یک قربانی (جمعآوری هزینه و انجام قربانی توســط
اهالی توانمند برای اهالی نیازمند)؛
.4ســاماندهی گروهها و افرادی که بستههای معیشــتی توزیع میکنند و ارائه از طریق کانال
واحد به نیازمندان به جهت رعایت عدالت ،و یا توزیع توسط تیم جهادی با همراهی روحانی
در صورت امکان؛
.5انجام فعالیتهای امیدبخش و انگیزهبخش در قالب سرکشــی به افراد بیمار بســتری در
منازل ،حضور در بیمارستانها ،حضور در محل فعالیت گروههای جهادی و  ...جهت تقویت
روحیه امید در جامعه؛
.6سرکشی به منازل اهالی محل و بررسی مشکالتی که توسط دیگر اهالی محل قابلحل است

و تبادل نیازها و توانمندیها و ظرفیتها برای رفع مشکل (این ظرفیتها اعم از کمکهای
ً
مالی ،استفاده از مهارتها ،تهیه بسته غذایی و ...است؛ ضمنا هنگام جمعآوری اطالعات
بهگونهای رفتار نشود که برای مخاطب ایجاد توقع کند)؛
.7ساماندهی جوانان و نوجوانان محله جهت کمک در خرید ٔ
روزانه خانوادههای کمتوان،
سالمند و یا دارای بیمار (با مالحظه جوانب الزم)؛

.9تبدیل مســجد به پایگاه توزیع صلواتی اقالم بهداشتی و یا کارگاه تولید و بستهبندی اقالم
بهداشتی در صورت امکان و تأمین اعتبار الزم در راستای فرمایشات رهبری پیرامون رزمایش
همدلی؛
ً
.10پیشبینی مکان (ترجیحا حیاط مسجد و فضای باز و یا خانه عالم در مناطق روستایی) و
ً
ساعت (ترجیحا دو ساعت پیش از افطار) و مسائل بهداشتی (اقالم بهداشتی) ،جهت امکان
دیدار حضوری با روحانی؛
.11تماس تلفنی یا تماس تصویری اینترنتی و یا حضور به همراه معتمدین محل درب منازل
اهالی محل برای احوالپرسی ،روحیهدهی ،خدا قوت گفتن و ارائه مشاوره در صورت نیاز؛
.12تماس تلفنی یا تماس تصویری اینترنتی و یا حضور به همراه معتمدین محل درب منازل
خانواده شهدای انقالب ،شهدای دفاع مقدس ،شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سالمت.
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.8مدیریت سیســتم صوتی مســجد جهت پخش منظم بعضی برنامهها در طول شــبانهروز
بهویژه دعای سحر ،دعاهای شــبانه و در صورت امکان ،انجام ســخنرانی بدون مستمع در
مسجد توسط روحانی؛
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بخش دوم:
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 .13مدیریــت و ســاماندهی و مســئولیت بخشــی به فعــاالن فرهنگــی منطقــه تبلیغی جهت
مشارکت در راهاندازی ،تولید محتوا و مدیریت کانال اختصاصی محله ،ازجمله :امام جماعت،
روحانیهای حاضر در محله ،مدیر کانــون فرهنگی ،فرمانده پایگاه ،مــداح هیئت ،جوانان
فعالوسایرنیروهایقابلاستفادهمنطقهتبلیغی کهشرحفعالیتاین کانالدر پیشنهادهای
بعدی آمده است.
 .14ضبط و انتشار منبر روزانه در صورت امکان بهصورت تصویری روی منبر مسجد و یا صوتی
و مکتوب و برگزاری مسابقه روزانه و دادن جایزه در پایان ماه با موضوعات مبتالبه و بهصورت
ویژه در موضوعاتی مانند اهمیت دعا ،مناجات ،فلسفه شرور و بال ،تفسیر قرآن و ...؛
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 .15برگزاری حلقههای تربیتی بهصورت مجازی با استفاده از ظرفیت برنامههای بومی مانند
مجمعالفکر و غیربومی مانند اسکایروم و یا الیو اینستاگرام؛
 .16پاسخ به شبهات روز بهویژه مسائل مبتالبه منطقه تبلیغی و همچنین مسائل مربوط به
ایام کرونا؛
 .17برگزاری مســابقه مطالعه و خالصهنویســی از کتابهــای خاص با توجه به گروه ســنی و
جنسیت متنوع مخاطبان (کتب شهید مطهری ،کتب آیتاهلل حائری شیرازی و)...؛
 .18انجام برخی اعمال روزانه توسط شخص روحانی یا فرزندان او و بازتاب تصاویر و فیلم آن

در کانال با هدف دعوت عملی به مخاطبین (اعمالی مانند اذان گفتن در منزل ،خواندن نماز
جماعت ،برگزاری جلسه روخوانی و روانخوانی قرآن ،انجام دعای جمعی و)...؛
 .19اســتفاده و معرفی کانالهای کاربردی و مورداطمینان به مخاطبان (کانال افراد خاص
مانند خامنهایداتآیآر و کانالهای موضوعی ازجمله احکام شرعی ،سیاسی ،اعتقادی،
اخالقی و)...؛

 .21قرار دادن لینک مجاز دانلود برخی فیلمهای مفید و یا مســتندهای ارزشمند در گروه و یا
قرار دادن خود فیلمها و کلیپها؛
 .22برگزاری جلســات زنده پرســش و پاســخ بــا اســتفاده از ظرفیــت برنامههای بومــی مانند
مجمعالفکر و غیربومی مانند اسکایروم و یا الیو اینستاگرام؛
 .23توضیــح کوتــاه صوتــی پیرامون آیــات موضوعــی ،حکمتهــای نهجالبالغــه ،احادیث
موضوعی و مبتالبه و سورههای کوچک و برگزاری مسابقه حفظ و مفاهیم آنها؛
 .24دعوت به برگزاری آیینهای مذهبی بهصورت گروهــی در منازل چه با مدیریت پدر و یا
فرزند مذهبی خانواده و چه بهصورت همراهی با تلویزیون (دعا ،ختم قرآن ،سخنرانی و )...؛
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 .20پیشــنهاد برگزاری مراســم دعاخوانی ،جشــن یا عزاداری در منــازل و اهدای اقــام اولیه
موردنیاز (ریسه کاغذ رنگی ،پارچه مشــکی و پرچم) و برگزاری پویش با تصاویر گرفتهشده از
جشنها در کانال؛
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 .25بارگذاری قطعات صوتی ،متنی و تصویری متناســب با ایام (دعاهــای روزانه ،دعاهای
مشترک ،اعمال شــب قدر ،اعمال شــب عید ،نکات پیرامون هر جزء قرآن ،هر صفحه قرآن،
نکات تفسیری کوتاه ،تصاویر امیدبخش و )...؛
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  .26برگزاری مسابقه نقاشــی ویژه کودکان با موضوعات ســفره افطار ،سحرهای ماه رمضان،
مسجدمحلهماو(...بعدازبارگذاریعکسدر کانالمسجدعکسبالینک کانالمسجدبازنشر
داده شود تا خانواده بتوانند در گروههای خانوادگی و ...خودشان تعداد بازدید را باال ببرند)؛
  .27مسابقه عکس نماز ،دعا و مناجات ویژه نونهاالن (با توضیحات مشابه مسابقه قبلی)؛
 .28مسابقه صوت تالوت یا قرائت قرآن ویژه نوجوانان (با توضیحات مشابه مسابقه قبلی)؛
 .29مســابقه اجرای اذان یا خواندن دعای فرج و دعاهای کوتاه و یا سورههای کوتاه توسط
کودکان (با توضیحات مشابه مسابقه قبلی)
  .30مسابقه بهترین تزئین ســفره افطار و یا ســفره افطاری ســاده ویژه بانوان (با توضیحات
مشابه مسابقه قبلی)؛
 .31برگزاری مراسم ختم مجازی برای متوفیان محل و درخواست خواندن نماز لیلة الدفن یا
فاتحه و ختم صلوات و قرآن برای متوفیان؛
 .32معرفی افتخارات محله و آشناسازی بیشــتر اهالی محله با آنان (از شهدا گرفته تا علما و
حتی افتخارآفرینان علمی و ورزشی و )...؛

 .33بارگذاری ترتیل جزءخوانی روزانه (دو نسخه ترتیل و تحدیر)؛
  .34تهیــه عکــس روزانــه از امامــزاده یــا مســجد و بارگــذاری در کانــال جهــت ایجــاد فضای
امیدبخش و دلگرمکننده.
اقدامات فراتر قابل انجام توسط امامجمعه یا روحانی مؤثر در سطح شهر:

 .36ســاماندهی طلبههــای متخصــص در موضوعــات مختلــف در کارگروههــای موضوعی
(وهابیت ،تربیت ،خانواده ،اعتقادات ،احکام و  )...با هدف تولید محتوا و پاسخ به شبهات؛
  .37راهانــدازی کانال اطالعرســانی قــرارگاه فرهنگی شــهر با محوریــت امامجمعــه و بازتاب
بهترین فعالیتهای انجامشده در گروههای مساجد؛
  .38هماهنگــی بــا صداوســیما جهــت پوشــش تولیــدات شــاخص قــرار داده شــده در کانال
اطالعرسانی قرارگاه فرهنگی؛
 .39تهیه بانک اطالعاتی از فعاالن فضای مجازی جهت ایجاد قرارگاه فضای مجازی شهر؛
  .40ایجاد ارتباط و همافزایی بین روحانیهای فعال جهت استفاده بهتر و توزیع ظرفیتها.
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  .35راهاندازی گروه خصوصی مخصوص روحانیون با مدیریت امامجمعه برای همفکری،
تبادل ایده و آموزشهای الزم برای فعالیت مؤثرتر در فضای مجازی؛
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مهمانی خدا

طرح تبلیغی طه

اقدامات ویژه خانواده عقیق در رمضان کرونایی
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خانواده عقیق در قالب طــرح مهمانی خدا فعالیتهــای ذیل را انجام میدهد که ممکن اســت
مورداستفاده شما نیز قرار بگیرد ،جزئیات مربوط به این طر حها در صفحه مرتبط با این طرح به
نشانی زیر آمده است:

http://aghighfamily.com/ramazan
در ادامه با کلیاتی از این طر حها آشنا شوید:
یک .طرح تبلیغی طه
خدمات هنری  -رسانهای به مبلغان ،قرآنیان و فعاالن فرهنگی جبهه انقالب اسالمی
این طرح در دو سطح اختصاصی و عمومی انجام میشود.
سطح اختصاصی این طرح ارائه خدمات هنری – رسانهای به ۱۱۴نفر از مبلغان ،قرآنیان و فعاالن
فرهنگی است و شامل موارد ذیل است:

• آموزش
• مشاوره
• تأمین محتوا
• کمک به فرآوری و تولید محصول مناسب فضای مجازی (فیلم ،موشنگرافیک ،ویدیو
موشن ،پادکست و)...

و مخاطب تنوع دارد و برای تمامی فعاالن فرهنگی جبهه انقالب اسالمی قابلاستفاده است.
ً
محتواهای پیشنهادی خانواده عقیق مجموعا ۳۱۳مورد است که جهت انتشار در فضای
مجازی در ایام ماه مبارک رمضان از طریق سایت زیر جهت استفاده همه مبلغین و فعاالن
فرهنگی قابل دریافت است:

www.tahafamily.ir
در ادامه میتوانید کلیات این محتواها را مشاهده نمایید .البته در ایام خاص (مانند لیالی
قدر و )...با توجه به تقویم محتواها اندکی متفاوت خواهند بود.

طرح تبلیغی طه

• در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات (استودیو ،دوربین ،باکس تدوین و)...
و ســطح عمومی این طرحٔ ،
ارائه بسته محتوایی پیشــنهادی اســت که از جهت موضوع ،قالب
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ردیف

عنوان

محتوا

مخاطب

قالب

1

ساعت صفر

شرح مختصر اجزاء قرآن و بیان یک
یا دو درس از هر جزء

عموم

فایل صوتی

2

ساعت
خلوت

شرح خودمانی و ساده دعاهای
روزانه ماه رمضان

عموم

متن ترویجی

3

ساعت
مناجات

سخنرانی با محوریت موضوع
مناجات

عموم

کلیپ تصویری

4

ساعت
نهجالبالغه

سخنرانی پیرامون حکمتهای
نهجالبالغه

عموم

کلیپ تصویری

5

ساعت
شبهات

پاسخ به شبهات دینی

عموم

کلیپ تصویری

6

ساعت منبر

سلسله سخنرانیهای روزانه

عموم

کلیپ تصویری

7

ساعت
انیمشین

دیریندیرینهای قرآنی

عموم

انیمشین

8

ساعت والیت

نکات رهبری پیرامون انس با قرآن

عموم

عکسنوشت

9

ساعت
انتخاب

روایت داستانی پیرامون موضوع
انتخاب همسر

جوانان در
شرف ازدواج

متن داستانی

10

ساعت
آرامش

روایت داستانی پیرامون موضوع
همسرداری

افراد متأهل

متن داستانی

11

ساعت
تربیت

روایت داستانی پیرامون موضوع
تربیت فرزند

والدین

متن داستانی

12

ساعت قصه

قصههای قرآنی

کودکان

فایل صوتی

13

ساعت
نمایش

نمایش رادیویی پیرامون موضوعات
دینی

عموم

فایل صوتی

14

ساعت کرونا

روایت داستانی از خاطرات فعاالن
جهادی مدافع سالمت

عموم

متن داستانی

طرح تبلیغی طه

ردیف

عنوان

محتوا

مخاطب

قالب
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دو .مسابقه بزرگ #چهلچراغ

طرح تبلیغی طه

معارف عمومی  ۳۰جزء قرآن کریم و حفظ و مفاهیم  ۴۰فراز منتخب از آیات کل قرآن کریم
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محوراینمسابقهمعارفعمومی ۳۰جزءقرآن کریموحفظومفاهیم ۴۰فرازمنتخبازآیات کلقرآن
کریم با شعار قرآن کتاب مقاومت است .شرکت کنندگان در این طرح همزمان با روزهای ماه مبارک
رمضان و همنوا با نوای ترتیل روزانهی اجزاء قرآن کریم در قالب جزوهای کوچک و صوتی کوتاه(در
حدود  ۱۰دقیقه و از بیان استاد حجتاالسالم و المسلمین حاجابوالقاسم) با معارف عمومی آن جزء
آشنا شده و یک یا دو فراز کوچک از آیات آن جزء را حفظ مینمایند .همزمان با عید سعید فطر آزمونی
برخطاز شرکت کنندگان گرفتهشده(آزمون ۴۰سئوال ۳گزینهایاست،).بهافرادی کهحدنصابرا
کسب کردهباشند( ۳۰پاسخصحیحاز ۴۰سئوال)مدرکمعتبردادهشدهوبه ۳۰نفر کهباالترینامتیاز
را کسب نمایند بر اساس قرعه کشی  10.000.000ریال معادل یک میلیون تومان اهداء خواهد شد.
جهت کسب اطالعت بیشتر و دریافت محتواهای مربوط به این مسابقه الزم است در یکی از
@tahafamily_ir
				
کانالهای ذیل عضو شوید:
سه .ختم جمعی قرآن کریم به نیت سالمتی بیماران و رفع بال
به نیت رفع بال و سالمتی همه بیماران کتاب خدا را میخوانیم
هر فرد میتواند از  ۱تا  ۶۰۴صفحه را انتخاب کرده و تالوت نماید .شرکت در این برنامه نورانی از
                       http://quran.aghighfamily.com
طریق آدرس زیر امکانپذیر است:
چهار .پویش مردمی #بخوان
همدیگر را دعوت میکنیم به خواندن آیههای کتاب خدا

کسی ممکن است به یک آیه حسی خاص داشته باشد ،دیگری آیهای را بسیار دوست دارد ،فردی
دیگر از تــاوت یک قاری از یک آیه لذت میبرد و کســی بــا آیهای تجربهای دارد و… هرچه هســت
قرآن است و آیههایش...

پنج .ماه همدلی
همدل میشویم برای کمک به نیازمندان همزمان با ماه مهمانی خدا
تهیه بســته ارزاق برای بخشی از اقشــار ضعیف ساکن در شــهر مقدس قم که شــاید کمتر به چشم
بیایند .طالب غیر ایرانی که مهمان ما هستند در ایران ،اتباع خارجی و طالب محروم محور این طرح
هستند .هر بسته به مبلغ  ۱۰۰هزار تومان اســت که افراد میتوانند هر مبلغی که دوست دارند برای
این اتفاق کمک کنند .محصــوالت موردنظر خریداری ،ضدعفونی و بستهبندیشــده و در اختیار
نیازمندان قرار میگیرد .در سایت همه این موارد به تفکیک بهصورت شفاف در اختیار مخاطبان
قرار میگیرد .تعداد افراد کمککننده ،مبلغ جمعآوریشده تاکنون ،تعداد بسته تهیهشده ،تعداد
بسته توزیعشده ،تعداد بسته در انتظار توزیع و. ...
جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در طر حهای ویژه خانواده عقیق به صفحه ذیل
مراجعه فرمایید.

http://aghighfamily.com/ramazan

طرح تبلیغی طه

خاطره ،حس ،عالقهمندی ،تجربه یا هرچه از یک آیه داریم را در صفحه اینستاگرام خود با هشتک
یشــود
#بخوان منتشــر میکنیــم و یکــی از دوســتانمان را دعوت به پیوســتن بــه این پویش .پر م 
وجودمان از عطر قرآن و میخوانیم خاطرهها و میشــنویم آیهها را… باشد که خدا رحمتمان کند و
با کتابش دوستتر…
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