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ایده های تبلیغ و برپایی مراسم
 -1در اداره ها برپایی جشن بسیار مؤثرتر هست و این امکان نیز برایش بیشتر از مغازه ها فراهم است .البته به طور کلی تبلیغ در این
موردها بایستی به صورت تذکری باشد و تبلیغ صرفا جشن نمی باشد ،البته درسته فضای ادارات با مغازه و کارگاه متفاوت است.
 -2در محل کار به نظرم با رفتار بیشتر باید تبلیغ کرد و به صورت فردی.
 -3چون فضای کاری فضای محدودی است ،بهتره از برنامه های عمومی استفاده شود که شامل هدیه دادن ،صحبت و گفت و گوی
گرم و کمی از حضرت گفتن باشد.
 -4چایی یا شربت بدیم و فقط در زمان پخش هر کس میخواد ،برداره .یک تذکر چند ثانیه ای هم در کنارش جالب است.
 -5در محل کار می توان از نصب تابلوهای مهدوی با جمالت کوتاه و مفید استفاده کرد.
 -6در اداره ها و یا کارگاه ها در ماه شعبان ،نوا و داستان های مهدویت در آسانسور و  ...در ساعات خاصی پخش شود.
 -7ساختن نوای احادیث مختلف و ارائه به اپراتورها برای پیشواز.
 -8تهیه نشریه های تک برگی.
 -9در آسانسورهای ادارات می توان پوسترهای مهدوی نصب کرد.
 -10برگزاری سؤال پیامکی در محل کار.
 -11استفاده از صلوات شمار در درب محل کار.
 -12حتما در ظرفی زیبا حتی شده یک بسته شکالت در مغازه گذاشته و به مشتری ها تعارف کنند؛ جهت سر سالمتی و تعجیل در
فرج.
ال برچسب هایی
 -13مغازه داران هدایای مهدوی مثل برچسب صلوات و لبیک یا مهدی علیه السالم تهیه و به خریداران تقدیم کنند .مث ا
رو برای گوشی های همراه طراحی کرد .برچسب دادن برای پشت گوشی کار جدید و جذابی هست.
 -14کارت پستال هایی تهیه بشه که یک طرفش دعای فرج باشه و طرف دیگه از موال گفته بشه( .حاال یا یک تشرف باشه یا یک متن
درباره موال) و به کارمندان یا مشتری ها داده شود.
 -15مسابقه ای طراحی شود که کارکنان در منزل با همفکری خانواده انجام دهند و بیارند و جایزه بگیرند.
 -16صوت سالم بر حضرت به محض باز شدن درهای ورودی ادارات پخش شود.
 -17در راهروها پوسترهایی از فتنه های آخر الزمان و دنیای بعد از ظهور نصب شود.
 -18ایجاد گروه های چله دعای عهد یا دعای فرج بین همکاران.
 -19برپایی نمایشگاه جذاب پوستر با عنوان خوشبختی های مهدوی برای وقایع بعد از ظهور.
 -20اعالم کنید به دلیل نیمه شعبان یک خدمت در محل کار برای همه بزرگواران ارائه می شود.
 -21ختم صلوات و ختم قرآن را برای سالمتی و تعجیل در فرج موال را به صورت برگه هایی کوچک تهیه کرده و در ظرفی یا قابی
مناسب که آماده کرده اند را در مغازه قرار داده یا نصب کنند و مهلت قرائت را یک هفته ای در نظر بگیرند.
 -22استفاده از صلوات شمار ثابت در آ سانسور و یک طرح به این مضمون که تا رسیدن به طبقه مورد نظر هر چند تا صلوات که
فرستادن با صلوات شمار بشمارن .تا آخر روز حداقل دویست تا سیصد صلوات هدیه به آقا امام زمان علیه السالم ختم می شود.
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 -23برای اداره ها برگزاری قرعه کشی کمک هزینه زیارت عتبات ،به نیابت از امان زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف برای خواندن نماز اول
وقت در نمازخانه و استمرار بر خواندن دعای فرج بعد از نماز.
 -24مغازه داران و کارمندانی که با ماشین محل کار می آیند ،بر روی ماشین خود پرچم مهدوی نصب کنند یا یک جمله کوتاه روی
شیشه ماشینشون بنویسن.
 -25متن های زیبا و حدیث امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف روی مقواهای رنگی و زیبا نوشته بشه و پانچ با ربان وصل بشه به شکالت
و در اداره پخش بشه.
 -26من شخصا اگر رئیس یک اداره یا کارگاه باشم ،به مناسبت نیمه شعبان حقوق پرسنل خود را در ماه شعبان (معادل شمسی) هم
زودتر پرداخت خواهم کرد و هم مقدارش را کمی افزایش می دهم و هم درخانواده های پرسنل اگر اسم مهدی یا نرجس بود ،هدیه
ویژه هر چند کم هزینه می دادم.
 -27صاحب اصناف یا مغازه داران که قدرت مالی بهتری دارند ،می توانند یک آبخوری را تهیه کرده و نوشته ای را با این محتوا که
برای سالمتی و تعجیل در فرج موال باشد را طراحی کنند ،روی آبخوری نصب کنند و برای استفاده در جلو مغازه شون یا مساجد و
مکانی پر رفت و آمد قرار دهند.
 -28مدیریت شرکت یا اداره یه بسته فرهنگی یا یک عنوان هدیه تهیه کند و به کارمندان بدهند تا کارمندان در هنگام مراجعه ارباب
ال برای کودکانی که همراه پدر و مادر هستن می
رجوع به ایشان هدیه بدهند .متناسب با سن افراد می تونه این هدیه ها تهیه بشه .مث ا
تونن با هزینه بسیار کم شاید زیر  100تومان یک برچسب از زیبایی های ظهور هدیه داده بشه و به بزرگترها یک ویژه نامه خیلی جمع
و جور و ساندویچی.
 -29درست کردن پک های مناسب و مفید (کارت های شامل حدیث و دعا ،همراه با برگه شماره دار برای قرعه کشی زیارت مشهد،
شرکت در ختم صلوات و  )...به نیابت از امام زمان علیه السالم و هدیه به نیازمندان .برای خانواده های بی بضاعت هر موقع بسته خوراکی
تهیه می کنیم ،حتما یک قاب نام امام زمان علیه السالم و ویژه نامه مهدوی و هدیه ای برای فرزند خانه درنظر می گیریم.
 -30فرهنگسازی برای میالد امام زمان علیه السالم خیلی باید اصولی تر باشه و نباید فقط خالصه بشه در جشن و چراغانی و  . ...مثال در
موسسات و اداره ها رزق هایی تهیه بشه که در هر کدوم از اون ها عهدی با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف بسته بشه که مثال چهل
روز انجام بشه و این رزق ها رو در بسته های شکالت گذاشت یا حتی با یه شاخه گل داد .اما این درست نیست که حتی اگر عهدی رو
در برنامه قرار می دید ،جوری باشه که از قبل ما براشون تعیین کرده باشیم و باید مثال یک متن زیبا نوشته بشه و بعد بنویسید :عهد
من با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ،یعنی جای عهد رو خالی بذارید تا خودشون عهدشون رو بنویسند.
 -31با شهرداری تماس گرفته شود و پشت کارت های اعتباری مترو برای ماه شعبان حدیث و یا تبلیغ امام شناسی درج شود.
همچنین در صورت امکان ایستگاه ها تابلوهای مرتبط را برای ماه شعبان به نمایش بگذارند.
 -32ما در آرایشگاه خانم ها یک قفسه کتاب های مهدوی برای مطالعه و فروش گذاشته ایم و برگه های کوچک معرفتی کوتاه و جذاب
را هم براشون گذاشتیم که بردارند.
 -33قابی از نام امام مهدی علیه السالم رو تهیه کرده و در جایی مناسب در مغازه نصب کنند .بهتر است سالم بر حضرت باشد که تا
موقعی که به هر تعداد مشتری وارد مغازه می شوند با دیدن نام حضرت سالم بدهند.
 -34معرفی گروه خدمتگزاران توسط سی دی و یا یک تبلیغ با چند برگه خوش ذوق که به مساجد و مراکز بسیج ارائه شود .چه برای
همکاری چه برای خدمتگزاری در منطقه خودشان .در جهت جذب نیرو و ایده های دگر که اینجا حضور ندارند.
 -35مغازه داری اگر امکانش را دارد ،بر روی دیوار مغازه اش عبارت های (بر قامت دلربای مهدی علیه السالم صلوات) یا (جهت تعجیل در
فرج موال صلوات) و یا  ...را با خطی خوش توسط اهل فنش خطاطی کنند و بنویسند .یا اگر دیواری مناسب نداره ،یک بنر در این
موضوع به سر در مغازه بزنند.
 -36نذر فرهنگی :صندوق هایی جهت جمع آوری کار فرهنگی برای امام زمان علیه السالم تهیه بشه که با برنامه ریزی یک شرکت و یا
اداره بیاد در مناسبت های مختلف برای امام زمان علیه السالم کار فرهنگی اجرا کنن و مناسبت ها رو وصل کنند به امام زمان علیه السالم و
ظهور ایشان و در اینباره احادیثی که سفارش شده برای کار کردن و خرج کردن مالی در راه امام علیه السالم آورده بشود.
 -37استفاده از ست اداری در اداره ها شامل:
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یک عدد کاغذ  A4به همراه یک عدد کاغذ یادداشت با طرح سالم منجی دلها (جنس کاغذ تحریر می باشد).
قیمت بعد از تخفیف  350تومان می باشد.
جهت سفارش محصول از طریق این لینک اقدام نماییدhttps://t.me/khedmatgozaran_shop :
 -38ما پوستری مهدوی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و در مکان های توریستی شهر با هماهنگی اداره مربوطه نصب کردیم .البته
برای مکان های توریستی چون گردشگران اکثرا مسیح هستن و اتفاقا مسیحیان به منجی خیلی اعتقاد دارن .اگه ارتباط بین منجی در
دو دین باشه ،خیلی جواب می ده .اگه دوستان خواستن کار کنن ،در مکان هایی که خارجی ها رفت و آمد دارن ،فایل با کیفیت بنرش
رو می تونم در اختیارتون بذارم .البته این که پوستر تنها باشه ،برای مسیحی ها اصال کافی نیست .چون اونا اصال امام ما رو قبول ندارن
و حتی ممکن چیز اشتباهی برداشت کنن .یک بروشوری که معرفی کنه ارتباط بین حضرت مسیح علیه السالم و حضرت مهدی علیه السالم
رو هم خوبه؛ چون اگه توجیه این موضوع به صورت کالمی باشه ،تاثیرش چند برابره.
البته خارجیا اصوال یه قواعدی دارن که اگه به موردی بربخورند که فکرشون رو مشغول بکنه .حتما دنبال تحقیق و جست و جو میرن و
برای گام بعدی می شه .مثال یه کارت ویزیت معرفی منجی همراه به معرفی سایت های معتبر مهدویت به زبان انگلیسی بهشون داد ،اما
باز هم بستگی داره برخورد راهنمای تورشون با این قضیه چه طور باشه یا به جای کارت ویزیت اگر آدرس یک مراسم باشه و دعوت
بشن به مراسم که اون جا سخنرانی و جشن و چیزای دیگه منتظرشون باشه ،خیلی جذاب تره .پوسترهایی با متن التین در کانال
سفیران موجود است .جهت درخواست فایل های این ردیف از طریق این لینک اقدام فرمایید:
https://t.me/safiran_group
 -39استفاده از نمونه زیبایی های ظهور امام زمان علیه السالم به صورت پوستر در اداره ها یا بازارها که البته غرفه این کار باید جذاب و
دارای پوسترهای آموزنده باشه واگر از لیوان های پالستیکی یا ظروف یک بار مصرف استفاده می کنید ،بعد از اتمام کار غرفه ظروف
استفاده شده که معموال دور غرفه ها ریخته می شه ،حتما خودتون زحمت جمع کردنش رو بکشید که درس اخالقی هم باشه .و در
مورد زیبائی های ظهور امام زمان علیه السالم اگه کار بشه ،خیلی می تونه برای افراد جذاب باشه .در این رابطه بنرهایی با موضوع زیبایی
های ظهور امام زمان علیه السالم تهیه شده است .جهت درخواست فایل های این ردیف از طریق این لینک اقدام فرمایید:
https://t.me/safiran_group

 -40هر تبلیغی باید دنباله دار باشد ،یعنی آدرس سایت ،کانال ،مسجد و یا هر مرکز مهدویت دیگری که بیننده بخواهد پرس و جو و یا
مطالعه بیشتر داشته باشد و بتواند وصل شود ،در برنامه درج شود.
در پناه اهل بیت علیهم السالم باشید
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