
 

 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد

در  یخراسان جنوب یاسلام غاتیاداره کل تبل 

 9911سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاسالم غاتیسازمان تبل یمعرف

 
 یبنوع کیکه بتوانند هر  ینهادها و ارگانها ادجیشکل گرفت و آنگاه ضرورت ا رانیا یاسالم یجمهور ،ینیحکومت د یگذار هیحدوث انقالب و پا با

 ورمدنظر مقامات ارشد کش وقفهیباشند بصورت ب یاسالم در جامعه اسالم روانیرهروان امام و پ یفکر یو باورها ینیو د یفرهنگ یمروج آرمانها

 قرار گرفت.

 

 شکل گرفتند و به انجام خدمات محوله مشغول گشتند. یگرید یدر پ یکی یانقالب یکه با فرمان امام راحل نهادها دیینپا یریراستا د نیا در

 

 یشاخصا جیو ترو نییو تع یمعنو اتیو تبلور ح نیفرهنگ نغز و پربار اسالم راست یاست که با هدف اعتال ییاز جمله نهادها یاسالم غاتیتبل سازمان

 نهاده شد. ادیبن ،یاعتقاد

 

 ینظام اسالم یکل یاستهایمطرح در سطح جامعه و به تناسب س یهایازمندیشده است به اقتضا، ن یسازمان سپر نیا تیکه از فعال ییسالها یط در

 و تحول بوده است. رییسازمان دستخوش تغ نیا یتهایفعال

 

 دیاز: شه متشکل ییو قبل از آن توسط شورا ،یعراق یحجت االسالم محمود محمد ،یالله احمد جنت تیچون: آ یسازمان توسط بزرگان نیگذشته ا در

 اداره شده است. ،یکاشان یالله امام تیآ ،یکن یالله مهدو تیآ ،یالله جنت تیآ ،یرازیش دیشه ،یحقان

 

آموزش،  یاساس یمحورها یشمس یهجر ۰۸۳۱از سال  ،یخاص مقام معظم رهبر تیو با عنا است،ینهاد پو کی یکه الزمه وجود یتحوالت رویپ

 نیا تیروز در سرلوحه فعال یو فن آور دیجد یاز ابزارها یریگو انس با قرآن، با بهره یو معارف اسالمو پژوهش، نشر و گسترش فرهنگ  قیتحق

دکتر  نیحجت االسالم و المسلم ۰۸۳۱سوم مهرماه سال  خیدر تار یحکم یط ،یراستا و با فرمان مقام معظم رهبر نیگرفت. در هم ارسازمان قر

 .دینصوب گردسازمان م نیا استیبه ر یخاموش یدمهدیس

 

و تحوالت متعدد در ساختار سازمان آغاز  رییتغ ازیاصالحات مورد ن عیو سر قیمدون و مصوب؛ و جهت اجرا دق یهاو حجم برنامه تیبه اهم نظر

 صورت گرفته است. یموسسات تخصص سیاقدام به تأس ز،یشده و ن

 

 عبارتند از: یاسالم غاتیسازمان تبل فیوظا عمده
 .یمردم -ینید غاتیو نظارت بر تبل یبانیپشت ،یسازمانده ت،یهدا ،یزیربرنامه ،یاستگذاریس -۰

 آنها. تیمشابه و نظارت بر فعال یهاتیو جمع یاسالم یهاانجمن یهاتشکل شیدایمومن و پ یروهاین افتنی یبرا یسازنهیزم -۲

و حراست از آن، با  یبر وحدت تمام مذاهب اسالم دیمکن، با تأکم یاز همه راهها عیتش خیو اشاعه معارف، فرهنگ و تار ایتالش در جهت اح -۸

 .ربطیذ یمراجع و نهادها یهمکار

 ریسا یبا هماهنگ یانقالب اسالم هیعل یغیتبل یترفندها لیو تحل یدشمنان و شناسائ یسو و تهاجم فرهنگ غاتیدر خصوص تبل یو بررس قیتحق -۴

 .یافکار عموم ریآنها و تنو یسازیر جهت خنثالزم د یهااستیو ارائه س ربطیذ یهادستگاه

 یهاوهیها و شبرنامه یجوانان و طراح ژهیاقشار مختلف جامعه بو یفرهنگ یازهاین نهیدر زم یکاربرد یهایو بررس یانجام مطالعات راهبرد -۵

 .یاسالم غاتیدر تبل یسنت یهاروش یایو اصالح و اح نینو یغیتبل

 یهاو انجام پژوهش یمواضع انقالب اسالم نییو تب ،یفرهنگ و تمدن اسالم یبه منظور معرف یمناسب و ضرور اتیشرو انتشار کتب و ن نیتدو -۶

 از پژوهشگران متعهد. تیو حما یحکومت اسالم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس یو مبان یتینظام ترب نهیدر زم ژهیالزم بو

 در صورت لزوم. یرسانه ا میمستق تیو فعال یهمگان یهابا استفاده از رسانه یافکار عموم تیتالش جهت هدا -۷

 -یها و آثار نمونه فرهنگو عرضه فرآورده هیو ته یجامعه اسالم یمردم -یغیتبل یهاافراد و شبکه ،یو هنر یآثار نمونه فرهنگ یو معرف ییشناسا -۳

 آنان.از  تیو حما یمناسب هنرمندان متعهد و انقالب یدر جهت ارائه الگوها ،یهنر

معلمان و هنرمندان در جهت  ان،یدانشگاه ون،یمانند: روحان رگذاریتر شدن افراد تاثهرچه فعال یو انجام اقدامات الزم برا یسازنهیزم ،یزیربرنامه -۹

 .گانهیب یهاو مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ یرشد فرهنگ اسالم

 .یو دولت یمردم ینهادها هیدر کشور با مشارکت کل ینیو د یهتر مراسم و شعائر انقالبهرچه ب یدر برگزار ینظارت و هماهنگ ،یزیربرنامه -۰۱

 طیدر مح یو گسترش فرهنگ و معارف اسالم قیبه منظور تعم یانقالب یو وابسته به دولت و نهادها یدولت یهاها و دستگاهبا وزارتخانه یهمکار -۰۰

 .یانقالب یو نهادها یدولت یهاسازمان

 .ینید انیمبلغان کارآمد و هنرمندان متعهد و مرب تیدر جهت ترب یو مراکز دانشگاه یو اداره موسسات آموزش سیتأس -۰۲

 .ینیو د یغیتبل ،یتخصص یرسانمراکز اطالع سیتأس -۰۸

 و مردم. تیروحان یمناطق محروم با همکار ژهیو اعزام مبلغ در سراسر کشور بو یسازمانده -۰۴

 و نظارت بر آنها. یمردم -یاسالم یهاو تشکل یاسالم یهامنانج تیو حما تیهدا -۰۵

 یو هماهنگ یبا همکار ران،یبر خدمات متقابل اسالم و ا دیدر کشور با تأک یمندان به فرهنگ فارسجهت عالقه یغیو تبل یفرهنگ یزیربرنامه -۰۶

 .صالحیمراجع ذ

 نهیو فراهم کردن زم یو گسترش معارف اسالم قیدر کشور به منظور تعم یمردم یلمللانیب یشگاههایها و نماها، جشنوارهکنفرانس یبرگزار -۰۷

 .یفرهنگ یهاو جشنواره هاشگاهیها، نمادر کنفرانس یمردم -یغیتبل یشرکت هنرمندان و شبکه ها

ارتباط افراد و مراکز  نیو به منظور تام اهداف سازمان یداخل کشور در راستا یو فرهنگ یبا مراکز اسالم یغیتبل -یفرهنگ یها یانجام همکار -۰۳

 صالح. یمراجع ذ ریسا یقلوب آنان با هماهنگ فیتال یبرا یمردم -یو فرهنگ یاسالم

 در کشور. یمتون جهت بهره بردار نیترجمه و انتشار ا ه،یضوابط و مقررات مربوط به ته نییو تع ینینظارت بر ترجمه متون د -۰۹

 ربطیذ یهابا وزارتخانه یو همکار ،یجزوات آموزش نیتدو ،یمرب تیترب قیاز طر یقرآن یهاتیو انجام فعال مین کرنظارت بر چاپ و نشر قرآ -۲۱

 .میجهت گسترش آموزش و معارف قرآن کر

 



 

 9311درسال  گزارش مختصری ازفعالیت امورمبلغین اداره کل تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی

 
بویژه تبلیغ چهره به چهره ی احکام اسالم ناب محمدی ودرراستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،  نظر به اهمیت تبلیغ دراسالم ،

اسبتهای واحدامورمبلغین اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی برابرشرح وظایف خودطرح اعزام مبلغ رابه مناطق نیازمند به تبلیغ در))ایام ومن

با برگزاری اقامه نمازجماعت درسه وعده * تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری درنامگذاری سال* ارتباط بااقشار تحصیلکرده ،  به شرح زیر تبلیغی((

ه والیت فرهنگی وتأثیرگذار درمنطقه ی تبلیغ*توجه ویژه به جوانان ونوجوانان وجذب آنها به محافل دینی*تشریح برکات انقالب اسالمی ازجمله مسأل

وعنایت ویژه به فرهنگ ایثاروشهادت* دیدارباخانواده های معظم شهدا وایثارگران * توجه ویژه نسبت به فریضه ی امربمعروف ونهی  تآکیدفقیه*

سبک زندگی اسالمی درمقابله با مدگرایی *بیان آسیب های اجتماعیافزایش جمعیت *عنایت به موضوع عفاف وحجاب*احیای زکات *ازمنکر * 

 .بصورت سالیانه به مراکز مختلف اداری ، آموزشی و ... اجرا می نمایداعزام ُمبلغ  ونیز ولوکس گرایی *

 )نفر روز( روزتبلیغ تعدادمبلغین بومی مناسبت ردیف
 2254 054 اول ودوم فاطمیه 1

 994 334 ارتحال 2

 1424 304 اعتکاف 3

 804 284 مبعث 0

 934 314 مهدویت 5

 29044 984 رمضان 6

 6444 154 غتاوقات فرا 7

 964 324 صادقیه 8

 1044 354 دهه ولایت 9

 11164 934 محرم 14

 0184 384 صفر 11

 1284 324 دهه فجر 12

 664 224 وحدت 13

 61474 5364 جمع

 

رت کوتاه مدت قم ، مشهد ، سازمان تبلیغات اسالمی خراسان گفتنی است مبلغین محترم اعزامی ازدفترتبلیغات اسالمی حوزه های علمیه قم ،مشهد  ، هج

ونیلوفرانه به این استان درمناسبت ،رضوان ،باران والیت ،فائزون رضوی ودفاتر آیات عظام ومراجع درقالب گروه های تبلیغی عباد ، آینده سازان 

 های مختلف تبلیغی اعم ازملی ومذهبی اعزام می شوند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نگاهی گذرا به طرح استقرار وهجرت بلند مدت استان خراسان جنوبی
 حفظه الله یرهبر مقام معظم )) مابایدتبلیغ رابه بهترین شکلی سازماندهی کنیم((

 

ناطق نیازمند به تبلیغ معارف اسالم باعنایت به استقرارمبلغین، باهدف استفاده ازتمامی ظرفیت های موجود نیروی انسانی تبلیغ وپوشش تبلیغی کلیه م

 ، اقدامات صورت گرفته به شرح زیر می باشد.ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم درسراسراستان 

 نفر( 0۱۱شناسایی مناطق استقرار: ) نقاط شهری وروستایی باجمعیت بیش از -۰

ی شده نیازمند به مبلغ وپس ازشناسایی نوع استقرارکامل ، پاره استقرار وخود تعیین نوع ومحل استقرار مبلغ: بااولویت وتوجه به مکانهای شناسای -۲

 استقرار

 ۹۹درسال مبلغ نفر ۳استقرار جذب و-۸

ی نظارت وارزیابی فعالیت های روحانیان مستقر)توسط مدیرکل، معاون فرهنگی،کارشناس امورمبلغین واستقرار ومسؤالن ادارات ونمایندگی فرهنگ -4

 ، تبلیغی

 پرداخت کمک بالعوض به مستقرین به صورت ماهیانه  -0

 جمع بندی گزارشات وارسال آن به مرکز -6

 درمرکزاستان وشهرستانها وهمچنین تهران وقم برگزاری دوره های آموزشی جهت رشد فکری وارتقاء بینش روحانیان  -۷

  cdحمایت های فرهنگی ازقبیل ارسال کتاب و -۳

 وتجلیل ازهمسران روحانیان برگزاری اردوی خانوادگی -۹

 

 

 

 

 :خراسان جنوبی نوروحانی آمار

 
نفر درقالب طرح هجرت بلند مدت درسطح استان مشغول فعالیت تبلیغی درطول سال می  ۹۱نفر مبلغ درقالب طرح استقرار ،  ۹6درحال حاضر تعداد

  باشند.

 

 فعالیت امورمبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی 
نظر به اهمیت تبلیغ دراسلام ، بویژه تبلیغ چهره به چهره ی احکام اسلام ناب محمددی ودرراسدتای تحقده اهدداف نظدام مقدد  

احدامورمبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برابرشدر  وادایخ خدودطر  اعدمام مبلدغ رابده جمهوری اسلامی ایران ، و
مناطه نیازمند به تبلیغ در))ایام ومناسبتهای تبلیغی(( به شر  زیر با برگماری اقامه نمازجماعت درسده وعدده ت تبیدین فرمای دات 

یلکرده ، فرهنگی وتأثیرگذار درمنطقه ی تبلیغتتوجه ویدژه بده جواندان مقام معظم رهبری درنامگذاری سالت ارتباط بااق ار تحص
ونوجوانان وجذب آنها به محافل دینیتت ریح برکات انقلاب اسلامی ازجمله مسأله ولایت فقیهتتآکید وعنایدت ویدژه بده فرهند  

بده فریضده ی امربمعدروف ونهدی  ایثاروشهادتت فرهن  انتظارتدیدارباخانواده های معظم شهدا وایثارگران ت توجه ویژه نسدبت
ازمنکر ت احیای زکات تعنایت به موضوع عفاف وحجابتبیان آسیب های اجتماعی تافمایش جمعیدت تسدبز زنددگی اسدلامی 
درمقابله با مدگرایی ولوکس گرایی ت ونیم اعمام مُبلغ بصورت سالیانه به مراکم مختلخ اداری ، آموزشدی و ... درسدال جداری اجدرا 

  نموده است.
گفتنی است مبلغین محترم اعمامی ازدفترتبلیغات اسلامی حوزه های علمیه قم ،م هد واصفهان ، هجرت کوتاه مدت قم ، م دهد ، 
سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ودفاتر آیات عظام ومراجع درقالب گروه های تبلیغی امام رضا ، عباد ،کدوثر وفداومون  بده 

 تبلیغی اعم ازملی ومذهبی اعمام شدند. این استان درمناسبت های مختلخ

 

 

 

 



 

 9911    هاي دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبیعملکرد تشکلخلاصه گزارش 

 نفر از اعضاءستاد شهرستانها022همایش استانی ستاد ساماندهی باحضور مدیر کل تشکلهای دینی کشور باجمعیت  -1

 ضرت زهرا )س(حرکت دسته روی هیئات مذهبی در شب و روز شهادت ح -0

 هزار پرچم در فاطمیه سطح استان )بدون نام( 0222توزیع بیش از -3

 توزیع اقلام تنطیم بازار ازقبیل برنج،شکر،مرغ وگوشت قرمز درایام فاطمیه دربین هیئات مذهبی وجلسات مردمی .-4

 برگزاری همایش فاطمیون درمرکزاستان ودیگرشهرستانهای استان  -0

 ن مجرب و محوری در مناسبتهای خاصدعوت از سخنرانا -6

 جلسه شورای هیئات شهرستانی 102برگزاری بیش از-7

 جلسه کانون مداحان شهرستانی122برگزاری بیش از -7

 برگزاری دو جلسه کانون مداحان استان درمرکز استان -8

 برگزاری سه جلسه شورای هیئات مذهبی استان درمرکز استان  -9

 هیئات مذهبی دراستان  تجلیل از اعضاءشورای -12

 تجلیل از اعضاء کانون مداحان در استان  -11

 برگزاری انتخابات کانون مداحان استان تعیین  -10

 نفر از خادمان افتخاری نصب پرچم های مناسبتی  02تجلیل از  -13

 شکایات هیئات مذهبیجلسه رسیدگی به  تشکیل ده ها -14

 ن هیئات امنا بانظارت شورا انتخابات جندین هیئت مذهبی وتعیی -10

 جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی  72بیش از  -16

 برنامه ریزی جلسات محوری در کلیه مناسبت های مذهبی  -17

 تحقیق وبررسی پیرامون برنامه های مثبت و منفی هیئات مذهبی -18

 مذهبی ن هیئاتجلسه توجیهی و آموزشی برای مسئولی ده هابرگزاری  -19

 مداح دربرنامه های فرهنگی اعتکاف  02اعزام بیش از – 02

 ی هیئات مذهبی وکانون مداحانتعیین تقویم جلسات شورا -01
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 شد عیتوز رجندیب یمعرفت نوروز یها ستگاهیجلد کتاب در ا 822

 خبر داد. رجندیشهرستان ب یمعرفت نوروز یها ستگاهیدر ا یجلد کتاب قرآن 822 عیاز توز رجندیب یاسلام غاتیتبل ریمد

 نیافزود: ا رجندیدر ب یمعرفت نوروز ستگاهیدو ا ییاشاه به برپا انیدر گفت و گو با خبرنگار مهر با ب یالاسلام ابوالقاسم لطف حجت

 برپا شد. رجندیب نالیراه و ترم سیدر پل یاحکام مذهب یباهدف اطلاع رسان هاستگاهیا

 هاتگاهسیا نیشهروندان و مسافران خبر داد و گفت: در ا یبه سوالات شرع ییپاسخگو یبرا هاستگاهیا نیدر ا یروحان 7از استقرار  یو

 شد. عی)ع( توزتیاهل ب اتینوروز از مظهر قرآن و روا تیاحکام سفر، امن نهیدر زم ییبروشور و کتاب ها

 شد. عیتوز یمسافران نوروز نیجلد کتاب در ب 822بروشور و  822راستا هزار و  نیافزود: در ا یالاسلام لطف حجت

 ستگاهیا ییبرپا یمراجعات و سوالات مسافران بود، افزود: در راستا یسخگوبه صورت صبح و عصر پا هاستگاهیا نیا نکهیا انیبا ب یو

 فراهم شده بود. زیکودکان ن یفضا و امکانات نقاش نال،یدر ترم یمعرفت نوروز

 نماز ینوروز خبر داد و گفت: برگزار امیا یط رجندیب دیدر پارک توح یروحان کیاز استقرار  نیهمچن رجندیب یاسلام غاتیتبل ریمد

 بوده است. یروحان نیا یاز جمله برنامه ها زیمردم ن یجماعت و پاسخ به سوالات شرع

 صفر )رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام هشتم)ع((08برگزاری مراسم  -63

 برنامه ریزی جهت زوارخارجی اربعین که از استان عبور وی کنند  -64
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در سامانه طوبی  90انجمن اسلامی تاپایان سال  9کانون فرهنگی تبلیغی وتعداد  10هیئت مذهبی و   098نفر مداح و482ثبت نام تعداد-77

 بوده است . 

 

 9311انه در سال اقدامات انجام گرفته در حوزه رس

 کارگروه تولید محتوای رسانه ای با رویکرد دینی

 1390در سال  رابطه در اینجلسه  12تعداد بنا بر ابلاغیه معاونت محترم فرهنگی این کارگروه متشکل از اعضاء ابلاغ شده تشکیل و

 گرفته شده است 

ولید محتوا رسانه ای مکتوب نموده است وهمچنین برنامه ریزی این کارگروه علاوه بر بررسی تولید محتوادر فضای مجازی اقدام به ت

 برای برگزاری دورهای آموزشی آشنایی با فضای مجازی برای ائمه محترم جماعات وروحانیون مستقر نموده است 

انه مدت دوسال است یکی دیگر از برنامه های واحد رسانه وفضای مجازی پیگیری برای راه اندازی جایگاه اینترنتی اداره کل که متاسف

ودر حال به روز رسانی توسط  که با پیگیری ها ومکتبات با همکاری واحد انفورماتیک راه اندازی مجدد بوده است که غیر فعال 

  کارشناس محترم ادیان ومذاهب میباشد

دینی با همکاری دیگر دستگاهای  برنامه ریزی جهت تولید محتوایووپیگیری  اانجام تعامل با کارشناسان حوزه رسانه در دیگر دستگاه

 فرهنگی

 



 

 پاتوق های فرهنگی 

بعد از ابلاغ طرح پاتوق های فرهنگی جلسه ای تشکیل وموضوع مطرح 

گردید وتصمیم بر این شد تا در مرحله اول پاتوقهای فرهنگی استان احصاء 

مشخص گردد ولی با  هانوزمانهای برگزاری آ گردد ومحل برگزاری آن

که این طرح زمان بر میباشد واین طرح نیازمند وقت گذاری توجه به این

بیشتر میباشد تا بتواند در درون حلقه ها تاثیر گذار باشد فلذا باید با حوصله 

 ودقت نظر بیشتر اقدامات را انجام داد تا خدای نکرده دچار اشکال نگردد

 

 حضور در فضای مجازی 

یکی از نکات مثبت وانجام گرفته در این حوزه راه اندازی کانلهاوگروهای مختلف مذهبی توسط ادارات شهرستانی وکارشناس استان به 

ارسال مطالب قرآنی وفرهنگی خصوصا در مناسبتها وارسال آن به سایر کانلها وراه اندازی جوء مذهبی در بیشتر س وومحسصورت نا

 زیگروهای موجود در فضای مجا

 

 گزارش سه ماهه تبیان

 ریال در اردیبهشت ماه سال جاری مجددا راه اندازی شد. 1202220222تبیان خراسانجنوبی با اعتبار بالغ بر

 

 

 روابط عمومی

 idoسایت 

روزانه، از  که پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ دینی کشور است ido سایت

ار می دهند و کشور هاي مختلف جهان این سایت را مورد بازدید قر

خصوصا کشورهاي آسیاي شرقی بیشترین آمار بازدید کننده از این 

 از ها روزنامه و ها خبرگزاري از برخی که حدي تا دارند را  سایت

 .کنند می استفاده سایت این مطالب

پویایی روابط عمومی در سازمان تبلیغات اسلامی به وضوح در این سایت 

 .الیت ها ي خوبی انجام گرفته استدیده می شود و در استان ها فع

در صورت هاي مختلفی از این  ،با اشاره به دو ابزار ارزشمند زبان و قلم 

دو ابزار مهم یاد شده است و نوشتار بیانگر اندیشه و تفکر است که به 

 .واسطه دین، این دو ابزار مهم تبیین می گردد

 

 



 

 idoخراسان جنوبی در سایت 9911سال  آمار اخبار 

 مطالب ارسالی اخبار تصویري اخبار روي صفحه تعداد کل اخبار هما

 2 1 91 522 فروردین

 6 92 29 205 اردیبهشت

 6 99 99 923 خرداد

 6 92 95 939 تیر

 6 6 52 952 مرداد

 2 2 96 512 شهریور

 3 99 15 291 مهر

 6 1 99 650 آبان

 3 90 29 129 آذر

 6 6 91 695 دي

 6 95 29 612 بهمن

 3 3 52 290 اسفند

 39 996 295 2695 9911جمع اخبار 

 

 امور مساجد تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

 یامور مساجد خراسان جنوب یستاد سامانده اتجلس یبرگزار
ه است و ادامه خواهد استان برگزار شد یاسلام غاتیکل تبل ریبا حضور مد یامور مساجد استان خراسان جنوب یستاد سامانده اتجلسهمه ماهه 

 .داشت

 غاتیکل تبل ریدر استان، مد هیفق یول ندهیو قائم مقام نما رجندیکه با حضور امام جمعه ب ید خراسان جنوبامور مساج ینشست ستاد ساماندهدر

 شد. نییستاد تع نیا یکار یها تیاستان برگزار شد، اولو هیریکل اوقاف و امور خ ریو مد یاسلام

 

 .ردیگمیستاد قرار  نیا یبرنامه کار تیامامان جماعت در اولو یفکر هیتغذ

 

 شود.میبرگزار  یو فرهنگ یفکر هیو تغذ یائمه جماعات، دوره آموزش یبرا ،یاسلام غاتیسازمان تبل یبه امکانات نرم افزار با عنایت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شودیبرگزار م یدر مدارس خراسان جنوب یانقالب اسالم یهاسلسله گفتمان
مناسبتهای ملی انقلاب همزمان با  تیکوتاه با محور یهاگفتمان یزاراز برگ یاستان خراسان جنوب یاسلام غاتیامور مساجد اداره کل تبل مسئول

 در مدارس استان خبر داد. مذهبی

 یاسلام غاتیاظهار کرد: اداره کل تبل خواهیالاسلام ابوالفضل صادقحجت ،یخراسان جنوب یاسلام غاتیاداره کل تبل یگزارش روابط عموم به

و  یانقلاب با حضور مبلغان شاخص استان تیبا محور یاژهیو یهارورش در مدارس استان، گفتماندر صورت موافقت آموزش و پ یخراسان جنوب

 خواهد کرد. رگزارب یکشور

 

 .شودیانقلاب برگزار م تیکوتاه پس از اقامه نماز در مدارس استان با محور یهادر حال حاضر گفتمان ،یگفته و به

 

امام جماعت در مدارس استان نماز را  022مدرسه برگزار شود، عنوان کرد: در حال حاضر  58ها در نگفتما نیا فقط در دهه فجر نیا انیبا ب یو

 .کنندیدانش آموزان اقامه م یبرا

 

انقلاب  یهانشر ارزش یجامعه هدف برا نیترکه دانش آموزان مهم نیا انیبا ب یخراسان جنوب یاسلام غاتیامور مساجد اداره کل تبل مسئول

در کشور مدارس و دانش آموزان هستند  یادیتحولات بن جادیا یمکان برا نی)ره( بهترینیداشت: بنابر سخنان گوهر بار امام خم انیهستند، ب

 .مینسل مملوس و قابل درک کن نیا یانقلاب را برا یهایها و از خودگذشتگ یمختلف فداکار یهابا استفاده از ابزار و روش دیبا نیبنابرا

 

کرد: با توجه  حیدر جهان است، تصر یاسلام یهاانقلاب یمهم برا یالگو کی رانیا یامروزه انقلاب اسلام نکهیا انیبا ب خواهیصادق الاسلامحجت

دندان شکن به دشمنان انقلاب خواهد  یپاسخ یانقلاب اسلام یروزیدهه فجر و سالگرد پ یحضور پرشور مردم در برنامه ها ،یکنون طیبه شرا

 .ودب

 

با موضوع انقلاب در مساجد استان  یخود جوش و سخنران یمراسم ها یاز برگزار یخراسان جنوب یاسلام غاتیمور مساجد اداره کل تبلا مسئول

 همزمان با دهه فجر خبرداد. زین

 

)ره( خلق کردند، ینیمامام خ یرهنمودها ریهستند که انقلاب را با حرکت در مس یکسان نیمردم مهم تر نکهیا انیخواه با ب یصادق الاسلامحجت

 .نمینک غیدر یفداکار چیو از ه میانجام ده میتوان یرا که م یانقلاب هر خدمت یکه در راه حفظ و نشر ارزشها میدار فهیگفت: ما وظ
 

 9911دول وضعیت اقامه نماز جماعت در مساجد استان خراسان جنوبی سال ج
 

رد

 یف

نام 

 شهرستان 

تعداد 

 مساجد

تعداد مساجدي 

از جماعت که نم

درآنها اقامه 

 می شود 

تعدادمساجدي  به تفکیک وعده هاي نماز        

که روحانیون 

درآنجا 

نمازجماعت 

 اقامه می کنند

تعدادمساجدي که 

غیرروحانیون  

درآنجا 

نمازجماعت اقامه 

 می کنند

 توضیحات

 فقط شبها دو وعده  سه وعده 

د اقامه نماز در حسینیه ها مور 14  1 60 3 11 11 68 014 بیرجند  1

 5وپارک ها  برگزار می گردد و  

مورد اهل سنت اقامه  نماز در نماز 

 خانه ها دارند 

 مورد مسجد اهل سنت   1 1 83 4 05 14 85 154 قاین  1

 مورد نماز درمهدیه    1 1 10 1 3 14 15 183 سرایان 3

 4 0 0 4 6 4 6 15 شوسف 0

مسجد اهل  134مسجد  134از تعداد   84 144 14 144 54 184 134 درمیان  5

 تسنن می باشد

مسجد اهل 11مسجد تعداد  141از  11 31 3 9 34 01 140 زیرکوه  8



 

 تسنن می باشد

 موردنماز جماعت در هیئت    0 1 35 14 0 13 31 15 فردوس  1

 - 0 15 4 8 13 19 104 خوسف  6

 - 14 11 1 3 11 15 134 بشرویه  9

مسجد اهل 16مسجد تعداد  140از 0 35 1 14 11 39 140 بیشهسر 14

 تسنن می باشد

مسجد اهل تسنن 3مسجد تعداد 66از 13 19 1 19 16 01 66 نهبندان  11

 می باشد

اقامه نماز جماعت در امام زاده عبدالله  4 11 1 9 8 11 51 خضری  11

 کارشک ظهر وشب 

 - 4 00 4 11 11 00 188 طبس 13

مورد نماز جماعت در حسینیه ها ، 11 113 016 05 155 341 599 1460 جمع کل  

 پارکهاو نمازخانها 

             

 9311جدول اطلاعات كلي گفتمان هاي ديني

 

ر
ف

دي
 

 عناوين و موضوعات گفتمان

 تعداد مدارس تحت پوشش گفتمان

 تعداد 

شركت 

 كنندگان

 تعداد 

 ا ساتيد

هر
خوا

 

در
را

ب
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9 
سواد رسانه  ای و فضای 

 مجازی
43 

43 

5 9 33 55 5555 43 

 58 دین و زندگی 2
59 

55 5 553 593 9553 55 

 34 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 3
49 

83 5 38 553 5553 39 

4 
پیشگیری از آسیب های 

 اجتماعی
99 

53 

89 3 55 558 3533 33 

 885 جمع كل
855 

99 48 433 533 83935 533 
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 اقدامات انجام گرفته در اموربانوان 
 ن ست 6ن ست های م اورین مذهبی مدار  و مهد های کودک به تعداد  -1

 اتمام طر  م اورین ودرخواست مابقی اعتبار و واریم به ادارات  ودریافت گمارش  -2

اتمام طر  م اورین مهدکودک وبرگماری مراسم تجلیل از مدیران مهد با اهداء لو  تقدیر ودوره -3
 مدیر مهد کودک 74نفر م اور و  74آموزش به تعداد 

 عتکافحضور درکارگروه های فرهنگی وبرنامه ریمی جهت ا-0
 مسجد  18،هماهنگی با هماهنگی با خواهران رابط مساجد وبرنامه ریمی فرهنگی اعتکاف -5
 -شوکت آباد -علی آباد -مرک -مسجد)بجد 6در  حضوراینجانب در مراسم اعتکاف حواشی شهر -6

  محمدرسول الله و...( -رضوی
اعمام  جهت واریم حه المحمه ها تهیه وتنظیم جدول کاری مبلغین خواهر و ارسال به اداره بیرجند -8

 اعمام 1444مبلغ درمناسبت ها جمعنًا با م اورین 

 نفر 544به تعداد همایش یاوران تبلیغ ویژه روحانیون مستقر وهجرت استان یز برگماری  -9
 نفر  224به تعداد تهیه هدایای ویژه خانواده روحانیون   – 14
 کارگاه آموزشی مبلغات سنتی  یز انیون و برگماری حضور در سرایان ودیدار با خانواده روح -11
 نفر 14به تعداد  برگماری ن ست با م اورین مذهبی در سرایان -12
 اعلام ودرخواست سهمیه اعمام در ماه مبارک رمضان  -13
 برنامه ریمی جهت روز عفاف وحجاب  -10
 وحجاب  ارسال نامه به ادارات درخصوص آمادگی برگماری کارگاه های عفاف -15
 ن ست 2در سه ماهه ابتدای سال برگماری ن ست ویژه جمعیت بانوان فرهیخته دینی  -16
 تما  دراین خصوص  64قریب پاسخگویی به سئوالات احکام بانوان  -17
 جلسه ویژه کارکنان به مناسبت روز گرامیداشت مقام زن یز برگماری  – 18
 به مناسبت روز زن مدیران صدرا و... ، چادرم کی به خانواده کارکنان 94اهداء  -19
کارگاه نقش عفاف وحجاب درتحکیم بنیان خانواده با حضور کارکنان درسالگرد تاسیس یز برگماری  24

 سازمان
 جهت تدریس وم اوره دینی حضور دردبیرستان صدرا  -21
 بنابه درخواست امروبانوان  خراسان رضویارسال طر  برای همکاران درم هد -22
  نفر 04به تعداد  رنامه ریمی وثبت نام اردوی همسران همکارانب -23
 وبرنامه های دیگر که به ذهنم نمیرسه     -22

 
 



 

 استفاده ازظرفیت مشاورین مذهبی

نفر از مدرسان زن در مدار  راهنمایی و دبیرستان دخترانه،  114طر  م اورین مذهبی استان با حضور 
ماعی در میان دختران استان برگمار می شود  که این مبلغات با به منظور پی گیری از آسیبهای اجت

 حضور در مدار  به م اوره چهره به چهره می پردازند.

 ساماندهی مبلغات سنتی   

نفر از مبلغات سنتی در  254جنوبی، از ساماندهی مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان
 3ی خبر داد و گفت:از جمله اقدامات انجام شده در این رابطه تهیه راستای مبارزه با آسیبهای اجتماع

ها پوستر آموزشی احکام آرایش زنان و اهدای آن 844همار جلد جموات خوشبختی در عید نوروز و تهیه 
 های زنانه می باشد به آرای گاه

 

 9911سال    -ادیان و فرقر حوزه گزارش مختصر برنامه هاي اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی د

 توضیحات عنوان ردیف

1 
اعزام مبلغین به مناطق تلفیقی )روستاهای 

 مرزی و تلفیقی فاقد روحانی(

روستا تحت پوشش این طر  می باشد که در مناسبت های  54حدود 
 مختلخ اعمام مبلغین صورت می پذیرد

3 
 خراسان تسنن و تشیع اندیشمندان نشست

 الروز مبعث پیامبر اسلام)ص(در س جنوبی

 منادی اعظم، پیامبر»با عنوان  («ص)اعظم پیامبر مبعث» همممان با
حجت اسلام و  یسن و شیعه علمایبا حضور  « رحمت مب ر ؛ وحدت

 رضایی و مولویان اهل سنت برگمار شد.

0 
 و «حقیقت سوی به راهی مهدویت» همایش

 بهاییت فرقه یافتگان نجات از تجلیل

 نجات از تجلیل و «حقیقت سوی به راهی مهدویت» همایش ریبرگما
 شعبان نیمه روز در بهاییت فرقه یافتگان

5 
پوشش تبلیغی مناطق تلفیقی به مناسبت نیمه 

 شعبان

مبلغ به مناطه تلفیقی و حمایت از ج ن ها و مراسم  35اعمام حدود 
 مربوطه

6 
 پژوهشی شورای اعضای نشست اولین

 کشور شرق تقریبی مطالعات پژوهشکده
 

7 
 خراسان تسنن و تشیع اندیشمندان نشست

 در ماه مبارک رمضان جنوبی

 امام دفتردر «اسلامی بیداری و اخوت همبستگی، نماد قد ؛»با عنوان 
با همکاری معاونت امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب بیرجند  جمعه

اسلام رضایی و با سخنرانی حجج  یسن و شیعه علمایاسلامی و با حضور 
 سخنرانی مولوی فاروقی امام جمعه اهل سنت بیرجند برگمار شد.

8 
جلسه ختم قرآن در مسجدالنبی اهل 

 سنت)ص(
 

9 
 اهل مکتب به رهیافتگان با صمیمانه نشست

 («ع)بیت
 

 نفر  2544کلا  در بیرجند و درمیان با حدود   84  سنت اهل  تابستانی قرآنی کلاسهای 14

 زیرکوه تسنن و تشیع علمای شترکم نشست 11
نفر از علما و طلاب ت یع و تسنن شهرستان  54این مراسم با حضور 

 برگمار شد.سالن همایش حوزه علمیه حاجی آباد زیرکوه زیرکوه در 

12 
 مهر-روحانیون ویژه-  شناسی شیعه کارگاه

 ویژه روحانیون مناطق تلفیقی59

 نفر  124 - مناطه ویژه استان  روحانیون -
 پاسخگویی شیوه های و شبهه دشناسی :آموزشی هایسرفصل -

 کارگاه آموزشی شیوه تعامل با پیروان  13



 

مداهب ویژه مسئولان و اعضای کمیسیون 

 های شهرستانی اقوام و مذاهب استان

10 
 علمای اهل سنت و تشیع  گردهمایی

 درمیان 
 

15 

 و ولایت دهه های جشن و مراسم از حمایت

 امامت

 استان مرزی و تلفیقی نقاط در

 استان مرزی و تلفیقی نقطه 54

18 
اعزام کاروان زیارتی اهل سنت خراسان 

 جنوبی به عتبات عالیات
 نفر 8اعمام 

 

 
 

 9911سال    -ادیان و فرقگزارش مختصر برنامه هاي اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی در حوزه 

 توضیحات عنوان ردیف

19 
 نقد و شناسی جریان آموزشی کارگاه برگزاری

 در بشرویه وهابیت

 ب رویه شهرستان روحانیون و طلاب ویژه
 طبسی مروّجی الدین نجم الله آیتاستاد: 

 نفر 05تعداد مخاطبین 

21 

 علمیه های حوزه طلاب و اساتید مشترک نشست

 نرجس علمیه حوزهدر تسنن و تشیع خواهران

 بیرجند

ز طلاب و اساتید حوزه های ت یع و تسنن نفر ا 125تعداد 
 شهرستان بیرجند

 با سخنرانی حجت الاسلام رضایی و مولوی فاروقی

 وحدت هفتهها و برنامه های محوری  جشن 22

بیرجنه   سده ،   سینهین ندینه س   جشن آغاز هفته  حده   

 شودف  ز،رکوه ح ...

  در بیرجنه   درمیها  )ص( ح سمام صهاد))((میلاد پیامیرجشن 

 ندین س  ح ز،رکوه ح ..

سعهاسم ح  تلفیقه  منهاس  در کهر،  قرآ  با سنس مشترک فلامح

ح برگهاسر   میلغ پیش سز خطی  هها  ناهاز جا ه  سههل دهن 

،ههادحسره شههد س  سهههل دههن  )،ههادحسره شههد س  رحدههتاها  

 در رحدتا  خونیکنار  تخت  جا (-گی  –درسب -خونیکنار

23 
ستتان هتای نشست مشترک علمای تشیع و تسنن ا

 خراسان

 محل برگماری م هد مقد 
نفر از علمای  14نفر از اهل سنت استان و  24اعمام تعداد 

 شیعه به م هد مقد 

20 

تاریخچتته وهابیتتت و ستتیر "گارگتتاه آموزشتتی 

ویتژه روحتانیون در  "شه ستلفییتاریخی در اند

 قاین

 

25 
تاریخچتته وهابیتتت و ستتیر "گارگتتاه آموزشتتی 

 ویژه معلمان در قاین "یشه سلفیتاریخی در اند
 

26 
 خطرات برابر در اسلام علمای همگرایی همایش

  تکفیر
 

 
 
 

 



 

اداره کل تبلیغات اسلامی -11هاي تخصصی ابلاغی حوزه هدایتی و نظارتی معاونت پژوهشی و آموزشی در سالهاي آموزشفعالیت

 خراسان جنوبی  

 ردیف
گروه هدف 

 آموزش پذیر
 استان واحد ي آموزشیعنوان دوره

حجم 

)ابلاغیه 

ابتداي 

سال 

 برنامه(

 

گزارش 

عملکرد

 )نفر(

ساعات 

دوره 

 آموزشی

نفر ساعت 

 آموزش 

 

1 

رحدانیو  

منتقر ح سرح 

 هجر 

شی   -میارزه با قاچا) کالا ح سرز

-پیشگیر  سحلی  سز سعتیاد-شناد 

م رف   -ترح،ج مصرف بدین  آب

تحلیل تکنیک داز  -فاسا )س(

 غرب علی  مد ح، 

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
98 033 03 10333 

0 
میلغین ح سئا  

 جااعا 

شی    -میارزه با قاچا) کالا ح سرز

آدیب شناد  فضا   -شناد 

-تصحیح قرسئ  نااز-مجاز 

م رف   -پیشگیر  سحلی  سز سعتیاد

تحلیل تکنیک داز  -فاسا )س(

 غرب علی  مد ح، 

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
083 033 00 10933 

0 
بانوس  میلغا  ح 

 فرهیخت  

تحکی  بنیا  خانوسده با رح،کرد عفاف 

-دیک زن گ  سدلام   -ح دجاب

م رف   -پیشگیر  سحلی  سز سعتیاد

تحلیل تکنیک داز  -فاسا )س(

 غرب علی  مد ح، 

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
103 101 03 1033 

0 

سداتی  ح 

  م لاا  دوزه

 د،ن 

آشنا،  با -دیک زن گ  سدلام 

م ح رسهکارها  منائل جدا  سدلا

نق  فر) ح -تقر،ب مذسهب سدلام 

 ها  سنحرسف نحل 

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
133 133 10 0333 

1 

رحدا  هیئا  

-مذهی  تشکل

ها  

-د،ن  سنجان

ها  سدلام  ح 

ها  کانو 

 فرهنگ 

سقتصاد -شناد  عاسدسر آدیب

-شی   شناد -بیا  سدکام-مقاحمت 

تییین -ها  سجتااع آشنا،  با آدیب

 ها  هیئ  سنقلاب خصشا

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
000 013 10 0033 

 ئتددددددددد

 

 باسمه تعالی



 

اداره کل تبلیغات اسلامی -11هاي تخصصی ابلاغی حوزه هدایتی و نظارتی معاونت پژوهشی و آموزشی در سالهاي آموزشفعالیت

 خراسان جنوبی  

 ردیف
گروه هدف 

 آموزش پذیر
 ستانا واحد ي آموزشیعنوان دوره

حجم 

)ابلاغیه 

ابتداي 

سال 

 برنامه(

 

گزارش 

 عملکرد)نفر(

ساعات 

دوره 

 آموزشی

نفر ساعت 

 آموزش 

0 

م سدا  ح 

دتا،شگرس  

سهل بی  

عصا  ح 

 سدار )((

شناد  آدیب

سقتصاد -عاسدسر 

-تار،خ سدلام-مقاحمت 

 شی   شناد 

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
000 013 10 0803 

3 

آموزش 

فرهنگ  

سجتااع  

   دحل کارکنا

آموزش رحخوسن  ح 

-رحسنخوسن  قرآ  کر، 

تفنیر آ،ا  برگا، ه 

 قرآ  کر،  

 نفر
خرسدا  

 جنوب 
133 13 10 0933 

9 
سصناف ح 

 کنی  بازسر
 نفر مکادب )فق  بازسر(

خرسدا  

 جنوب 
133 183 0 303 

8 

-مربیا  مد 

ها  کودک ح 

مرسکا پیش 

 دبنتان  

تربی  مرب  تخصص  

 قرآ  ح نااز  
 نفر

رسدا  خ

 جنوب 
133 133 10 1033 

 دوزه پژحهش 13
( مجاوع  1داا،  سز تالیفا  د،ن : داا،  سز کتاب گلنتا  عرفا  )

 سش ار آقا  دنام  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اکثر کارگاهها با شرایط کرونا مجازي بوده اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی-11هاي پژوهشی و آموزشی سه ماهه سال فعالیت

 شدردتا  ت  سد عنوس  رد،ف

 درمیا -فردحس-سیس-بیرجن  0 برگاسر  کارگاه آموزش  ترک سعتیاد 1

   سنجام سمور مربوط ب  نظر دنج  ح نظار  برنام  سعتکاف 0

تدی  ح تنظی  گاسرش سعتکاف بصور  سدتان  ح سردال ب   0

 مرکا 

  

قرآ   00برگاسر  دحره آموزش غیر دضور  تفنیر جاء  0

 ح،ژه رحدانیو  منتقر-، کر

 کل سدتا   93

تکثیر  لوح فشرده فرهنگ عیور ح مرحر ح توز،ع بین شیک   1

 تیلیغ 

 کل سدتا  033



 

سلادا  ح برحز ردان  سعتیارس  درخوسدت  م سرس سع  سز د  0

 فاکتورها

 سیس-ندین س  -باب(0بیرجن ) 0

   ها  دقوق  م سرستدی  ح تنظی  کلی  لین  3

( ردان  برس  ثی  نام م سرس سز سر،  چاپ پودتر ح سسلا 9

توز،ع در م سرس دحره سحل متودط  ح مناج  دطح شدر 

 بیرجن  

 بیرجن  033

نگار  ب  آموزش ح پرحرش جد  برگاسر  پیگیر  ح نام  8

 آزمو  حرحد  م سرس در ،ک رحز م ین

 سیس-ندین س  -باب(0بیرجن ) 

آموزس  متقاض  جد  م رف  دا،  جد  ثی  نام دسنش 13

 حرحد ب  م سرس علوم ح م ارف سدلام 

  

تیرماه برگاسر خوسه   00ح  01 0 برگاسر  کارگاه آموزش  ترک سعتیاد 

 ز،رکوه-قا،ن-بشرح، -ش .بیرجن 

 
 

 استفاده از ظرفیت شبکه تبلیغ جهت کاهش آسیبهای اجتماعی بالاخص اعتیاد به مواد مخدر

با استفاده از شبکه عظیم تبلیغی خود که شامل مبلغان و مبلغین در سطح استان می باشد نقش بسیار بسززایی در  اداره کل تبلیغات اسالمی

 کاهش آسیبهای اجتماعی باالخص اعتیاد به مواد مخدر و پیشگیری از کشت خشخاش و شاهدانه دارد .

سزیبهاب اجتمزاعیآ کشزت خشزخاش و شزاهدانهآ  اعتیزاد بزه بررسی های انجام شده در مناطق مختلف نشان می دهد آمار جزرم و جنایزت آ آ

 مواد مخدر و ... پس از استقرار روحانی در حد بسیار زیادی پایین آمده است .

 نفر یک مبلغ در استان وجود دارد. 066شایان ذکر است به ازای هر 

ساعت سزخنرانی داشزته باشزند کزه در  4داقل روحانی مستقر و طرح هجرت سازمان اعالم گردید که ماهیانه ح 226در همین خصوص به 

 ساعت سخنرانی انجام پذیرفت.  2046سه ماهه نخست 

 خانه های عالم روستایی

 در سطح استان ییباب خانه عالم روستا 222از  شیاحداث ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


