
 

1 
 

 همایش خالصه گزارش

 ایستگاه صلواتی فاطمیه

  

  ایستگاه صلواتی فاطمیه همایش خالصه گزارش

  . شد برگزار نفر  56 حضور با 21 تا 18 ساعت 10/10/95 جمعه در همایش این

  شود:خالصه ایده ها به صورت زیر ارائه می

  :محتوا

  .باشه) محتوا( موضوع تا دو بذر کاشتن براي خوبی خیلی محیط فاطمیه صلواتی هاي ایستگاه بنطرم

  پیامبر جانشین شدن گرفته نادیده و غدیر .1

 خودشان طمان امام از اهللا سالم صدیقه حضرت حمایت.2 

  :پذیرایی

  :شود چاپ جمله این شود می توزیع چاي براي که یکبارمصرفی هاي لیوان روي .1

  ...ندارد دیوار و در فضار تاب گل بنویسید شقایق برگ ي حاشیه رب

 خدمت. داریم رو شهر شلوغ مکانهاي در چاي خیمه برپایی سال چندین تجربه دوستانم و بنده .2

 اهمیت با بسیار علیها اهللا سالم زهرا حضرت مظلومیت پیام رسوندن کنم عرض میخوام دوستان

 اندازه و حد و باال کیفت در کار انجام و مناسب چاي خیمه یه برپایی کار این اول مقدمه هست،اما

  هست ایام هاي

 خیمه اولیه اقال تهیه در و کنن آوري جمع رو هایی هزینه ها خیمه برپایی در بتونن دوستان گرا .3

  لیوانهاي این از مثال مکانها از خیلی در میشه دیده هست، مفید بسیار کنن کمک ها
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 بنده هک میزاره. چیزي منفی تاثیر کار کیفیت در شدت به و میشه مصرف پالستیکی مصرف بار یک

 مردم عموم طرف از خوبی خورد باز و هست مفید شدت به خیمه سالها،برپایی این طی در دیدم

  چاي یک خوردن با ها برپایی،خیلی کیفیت بردن باال شرط میگیره،به صورت

 به هک بدین تشکیل تیم یه شما ابتدا اینه همش حرفم میگیرن،من مکان از عجیبی تاثیر خوب .4

  کنن، کار و کنن برپا خیمه چطور بدن بعد افراد

 چایی از معموالن هستیم زمستان در اینکه و عزا ایام مخصوصا صلواتی هاي ایستگاه در ما .5

  کنیم می استفاده کاکائو شیر و نسکافه

  : اجرا و فضاسازي

  آقایان و بانوان براي باشد مجزا بخش دو صلواتی ایستگاه .1

 پایین را کار شان... و چاي توزیع هنگام در مرد و زن بین اختالط که که شود می دیده ها وقت یلیخ

  .آورد می

 یرون چقدر بفهمیم باید و است شعائر تعظیم صلواتی ایستگاه در قسمت مهمترین بنده نظر به .2

 رد دیگري غرفه توانیمنمی ما مسلما داریم کم نیرو اگر مثال کنیم کار خواهیممی چقدر و داریم

  کنیم برپا صلواتی ایستگاه کنار

 مببری باال را کیفیت گویند می ها بعضی دارد وجود زیادي هايبحث هم کمیت و کیفیت مورد در .3

 یا بش پنج حداقل ساده چایی یک پذیرایی با شود می  ولی بزنیم ایستگاه شخص یک شده حتی

 کرد برپا ایستگاه شب ده
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 یک داخل ایستگاه اجراي محرم در کنه می جذاب را صلواتی ایستگاه که جذابی هاي ایده از یکی .4

 حضرت خانه بتوان هم فاطمیه در شاید. است ایستگاه در حسین امام صحن مدلسازي یا کشتی

  باشه گرفتن آتش حال در همواره که اي سوخته درب یک و کرد سازي مدل را زهرا

  باشه محفوظ پرده توسط اون درب که بشه گرفته نظر در غرفه یک خانمها براي .5

 ضرتح مظلومیت و شهادت روایت کوتاه بسیار ي دقیقه چند در تصاویر یا کلیپ ي بوسیله غرفه وت

  بشه بیان

 لحظاتی و باشه موثر میتونه پیام رسوندن در صلواتی ایستگاه خود سازي تصویر و دکور نوع .6

  کنه درگیر مخاطبو

   ها ایستگاه تبلیغی طرح اجراي .7

 اتموضوع با سخنرانی آن در که اصلی ایستگاه عنوان به شهر سطح در را ایستگاه چند یا یک عنیی

 ایستگاه همه در اصلی هاي ایستگاه این تبلیغی هاي تراکت و شود مشخص شود، می انجام مختلف

  .شود داده افراد به پذیرایی همراه به اطراف هاي

 هاي کار از تا شود استفاده بیشتر مداحی از ایستگاه در که است بنده شخصی نظر این البته .8

 شائبه استودیویی هاي کار از برخی در و هستند مانوس مداحی با مردم معموالً چون استودیویی

  دارد وجود موسیقی از استفاده ي

 زمینه پس در بزرگ هاي پارچه یا و بزرگ بنر نصب ولی برسه دوستان از خیلی ذهن به شاید .9

  است جذاب بسیار صلواتی ایستگاه

   ها ایستگاه معموال هس شب تو چون ولی الیهع
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  پارچه یا بنر باشه داشته بیشتري ي جلوه تا باشیم هم مناسب پردازي نور فک به باید

 لباس همه صلواتی ایستگاه در که است این مخاطب بیشتر جذب در ها روش بهترین از یکی .10

 این آن و دارد وجود هم دیگري طرح اما است بهتر بسیار)  شلوار و کت(  بپوشند دست یک هایی

  ....بندازند شون ها دوش بر را فاطمیه با مرتبط هایی شال همه که است

 دامک هر قیمت ؛ بود زیبا و جذاب بسیار که زرباف طرح نام به دیدم گذشته ماه را طرحی بازار در ندهب

  میدهند؛ هم تومان 4500 گفت کردم صحبت که ان فروشنده با اما بود تومان 5000

 صلواتی ایستگاه کنار در و باشد جذاب تواند می بسیار مردم براي که هایی طرح از دیگر یکی .11

 این باشد؛)  خورند نمی تکان که هایی ان یعنی(  پرفورمنس# افراد از استفاده .شود استفاده

 مردم ؛ کنید دقت شود می ارسال که زیر هاي عکس به. شود می هم فاطمیه نشر سبب  طرح

  .دادند می قرار اینستاگرام یا خود هاي پروفایل در و گرفته عکس افراد این با بسیار

 رد بزرگتر صورت به دیگري و شود داده نخور تکان آن خود دست به متن یک که است این  پیشنهاد

  .....بگیرند عکس خواهند می که عادي مردم دست
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 افراد این روزه هر حضور قیمت همچنین ؛ نبود دست درکاندید آن لیبل بدون خام تصویر ببخشید

 توانید می ها ان از که دارند حضور افراد این هم مذهبی دوستان بین در اما بود خواهد تومان هزار 100

  بگیرید کمک

  نگیره صورت جسارتی که بشه اجرا اي گونه به اینکه شرط به فقط، هست خوب خیلی ایده این

  باشه مشهود عزاداري نمادهاي پروفرمنس در مثال طور به

 هک کنید بیان لطفا دارید نخور تکان لباسس روي بر نظري اگر درستی؛ کامال ایشون حرف دوستان

 یا وردنخ تکان و دست به متن یک و باشد مشکی پیراهنی فقط ؛ باشد چگونه فرد آن لباس نوع مثال

  شدید نیازمندیم تان نظرات به.... اعراب لباس مثل باشد داشته خاصی لباس

 ینا ؛ تماس شماره گرفتن بود اش شرایط اگر حتی یا و نظرات ثبت دفترچه گذاشتن از دوستان .12

 صورتی در)  تماس شماره گرفتن(  کنیم می فراموش ما خود از بسیاري اما است بدیهات از یکی

 شود ختم غرفه داشتن به صلواتی ایستگاه که است

 رس بر رود می یادمان اما کنیم می هزینه کلی همیشه که است این ما مشکالت ترین مهم از یکی .13

   ندارد اي هزینه اینکه با بنویسیم چیزي یک مان ایستگاه درب

   ....و سرخ گل و نرگس گل ویژه به آورد وجود به گل با را سردرب این توان می حتی

  : ایستگاه از خارج در .14

 یک هاي گل محجبه هاي خانم به که تفاوت این با فقط ؛ محجبه غیر و محجبه بانوان به گل هداءا

  .شود اهداء دیگر رنگ با هایی گل محجبه غیر و دست

  شود انجام بانوان خود توسط و بانوان ویژه کار این 
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  نیست درست تبعیض مدل این نه

  ندارد زیبایی نماد  میزبان عنوان به صلواتی ایستگاه در بانوان حضور نظرم به

 آنجا هستند خانم همه آنجا و هست پرو بحث همون اگر مثال ؛ ایستگاه از تر طرف آن در شد بیان

  است درست هم تان حرف حدي ؛تا شود داده

  .ستا جذاب بسیار صلواتی ایستگاه سر پشت در فاطمیه تصاویر هاي تابلو کردن نصب دوستان .15

 مادرم شهادت یا دارم دوست را زهرا حضرت مادرم من همچون دهیم تشکیل کمپینی دوستان .16

 شده ساماندهی کامال صورت به باید کار این .... ام مصطفی بنت دوستدار من یا/ نیست افسانه

 کنار رد که بخواهیم مردم از و بوده کانال تشکیل و تلگرامی اکانت یک نیازمند فقط و فقط... باشد

  دهش گفته آیدي همان براي بعد و. بگیرند عکس آن با و بدهیم ها آن به را آن ایند می ما ایستگاه

 یاربس.... داد خواهیم جایزه دیگر مسائل و کیفیت نظر از چه برتر نفرات به نهایت در کنند ارسال .17

  است غدیر به متعلق اما کرد خواهم ارسال تان براي را آن عکس االن، است گذار تاثیر
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 قبال در ما ي وظیفه و بسیارست ما زمان امام غربت زمان این در ولی زیباست درصد صد هم کار این

  ..سنگین بسیار بسی عصرمان امام

   کنیم دقت صلواتی ایستگاه مکانی موقعیت به باید که بدیهیه خیلی البته .18

 گنجایش مقدار چه فضا و کنه استفاده فضا از میتونه مدتی چه تا مشتاق مخاطب که اینه منظورم

  نشه حرمتی بی ناخواسته یا خواسته کنیم دقت باید اینکه دیگه نکته، داره

   بشه پخش مناسبی فرهنگی بسته، بشه پخش مناسب صوت

  دور بندازن ممکنه رو خالی کاغذ

  دیگه ریز نکات. ..   و

 رارق را افرادي بتوانیم هستند ها توریست که مناطقی در صلواتی هاي ایستگاه در بتوانیم اگر .19

  است عالی بسیار دهند توضیح زهرا حضرت با رابطه در شده هم دقیقه یک حد در حتی که دهیم

 ونبراش مردم گفتنند می و بود عالی بسیار دادند انجام را کار این سوئد فلکنبی در بنده دوستان 

 داپی حضور مسلمانان غیر افراد که توریستی مناطق در هم ما اگر است؛ بوده انگیز حزن و متعجبانه

  است اي شایسته کار خیلی دهیم توضیح کنند می

 برگزاري هستند ساکن ارامنه که جمهوري و نارمک ، شمالی سبالن خیابان سمت تهران در مثال

 هک هایی توریست براي  یزد و شیراز و اصفهان و مشهد در یا....  میدهد جواب خیلی صلواتی ایستگاه

  کنند می سفر مشهد به گردش هدف با

   فرودگاه# اهنراه# همچون عمومی هاي مکان در صلواتی ایستگاه برگزاري .20

  ؛ است اختیار در بیشتري فضاي اینکه هم و داشت اختیار در را بیشتري امکانات توان می هم آنجا
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 قرار اختیار در راحت خیلی صورت به که است الزم مجوزهاي اخذ و هماهنگی نیازمند فقط کار این 

 حضور قوي هاي مترجم حتما باید فرودگاه در که است این مهم بسیار مسئله یک اما ؛ دهند می

  .باشند داشته

 انمک یک در که عکس چند ادامه در ؛ مصور تابلو و کودك نقاشی ایستگاه و ساده پذیرایی و صندلی

  .شود می ارسال نیست فرودگاه عمومی
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 ریخته از که زشتی ي صحنه دهد می رخ صلواتی ایستگاه برگزاري هنگام در که مشکلی یک .21

 براي که زحمتی و شود می ایجاد ایستگاه اطراف در مصرف بار یک لیوان زیادي مقدار شدن

 از ای و کنند تمیز را خیابان ایستگاه در حاضر افراد خود باید من نظر به شود می ایجاد رفتگران

 شهر ماموران کنم می حس همیشه من  کنند راضیش و بیان بر نحوي به شهرداري مامور خجالت

 کنند می نفرین رو ایستگاه گردانندگان دلشان در داري

  خودشون واس میدونن ثواب اینکارو رفتگران اکثر اتفاقا

  هس هم رفتگران ناراحتی امکان حال هر به خب ولی

 اما نباشه مشکل این مشهد و تهران در شاید باشه سنی گر رفته اگر مخصوصا جا همه هن

  نیست طور این زاهدان مثل جایی

 زا بیشتر وقت هیچ مثال هستیم ما که اي  منطقه هر ببینید اما، است صحیح کامال تان حرف

 رینبهت بزرگواران اون به میتونیم دلیل همین به میکنیم اجرا داریم که نداره رفتگر تا چهار

  ...دهیم را فاطمیه تابلو مثل ها هدیه
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 لباغ سخت زندگی به توجه با باشه هم غذا پرس چند هدیه همراه به اگر البته خوبیه فکر این

  بهتره رفتگران

 خوبی کار اند ایستاده همه که شب سر اما بله شود می داده نذري مردم همه به که زمانی در

 شود می ناراحت فرد و نیست

  شوم می ناراحت واقعا دارد ترحم حس که بکند را کار این کسی اگر رفتگرم، یک خودم بنده

   :کودك

 بر چیزي هر که مونند می سفید لوح یک مثل هم. هستند خوبی بسیار هدف جامعه کودکان .1

 بحث وارد هم ها بزرگتر آنها واسطه به هم و میمونه ذهنشون در همیشه براي بشه نوشته رویشان

 تانداس کتاب و آمیزي رنگ شامل. بدهد بسته یک کودکان به فقط تونه می ایستگاه. شد خواهند

  اهللا سالم صدیقه حضرت با رابطه در کودکانه

 زهرا حضرت با و جذب رو کودك گویی، قصه با که بشه گرفته نظر در کودکان براي هایی غرفه  .2

 رد ایستگاه خود مکان البته، خوبه خیلی ها بچه براي نقاشی مخصوصا غرفه داشتن، کنه آشنا

  رو کودکان نقاشی این کرد اجرا خوب میشه باشه پارك نزدیک اگه مثال، مهمه خیلی کار انجام

  چیزي بروشوري مثال داد فرهنگی محصول ها خانواده به میشه هم کنارش رد

 رد تا بدهیم ها بچه به نقاشی یک که است این داد انجام ایستگاه در توان می که جالب کار یک .3

 داستان تا بخواهید فرزندتان از لطفاً گرامی مادر و پدر بنویسیم آن زیر در و کنند رنگ منزل

 و ینقاش این عزیزان باشید مطمئن نمایید کامل را آن نیز شما و کنند تعریف شما براي را نقاشی

  شد نخواهد پاك کودك ذهن از گاه هیچ داستان
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  کودکان به علیها اهللا سالم الزهرا فاطمه یا کودك سربند اهدا  .4

 که کنم می ارسال را سربندهایی عکس االن بنده

 بسته هر درون و است تومان 250 کدام هر قیمت

  تومان هزار 25 شود می که دارد عدد 100

 ههمرا کاردستی هاي بسته میشه کودکان براي  .5

 که داد هدیه و کرد تهیه دستورالعمل با

  کنند تهیه را کاردستی خانه در کودکان

 حضرت نام به مزین قاب یک تهیه مثال طور هب

 بتونن کردن درست از پس که علیها اهللا سالم زهرا

  کنند استفاده اتاقشون در

  ایستگاه در کودکان زنده سرود اجراي .6

 و نقاشی براي کودکان جذب و بزرگسال هاي ایستگاه کنار در کودك صلواتی ایستگاه اجراي .7

 هک شوند می مجبور هم ها خانواده بمانند بخواهند ها بچه وقتی  فاطمیه مورد در برایشان صحبت

 آنها براي علیها اهللا سالم زهرا حضرت شهادت مورد در اي غرفه یک اجراي یک توان می و بمانند

  .داشت

 سوم تا راهنمایی اول مثال اموزان دانش از و دهیم قرار را میزي توانیم می صلواتی ایستگاه در .8

  دست با را ایم چسبانده میز آن روي بر که فدکیه خطبه شده خالصه مثال متن بخواهیم دبیرستان
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 همایش خالصه گزارش

 ایستگاه صلواتی فاطمیه

 

 آموز دانش آن که زمانی در...  دهند هدیه شان دوست بهترین به را ان و بنویسند خودشان خط .9

  بفهمد آنکه بدون اینگونه. داد خواهیم اي جایزه او به داد نشان آن متصدي به و نوشت را متن آن

 نکته ؛ شود می ماندگار عمل آن هم و متن هم اش ذهن در  هم و است کرده خدمتگذاري هم

  ...دهد پیوند زهرا حضرت مادرمان و زمان امام به هم را دیگر نفر یک تواند می که است این دیگر

  :گذشته جربیاتت

 یا هشتم شب که بود جالب و زدیم ایستگاه شب 10 حدود پارسال فاطمیه ایام زاهدان شهر در ما .1

 شما گفت بود جالب خیلی گفت که اي جمله آخرین آورد شام ما براي رهگذران از یکی بود نهم

  ایم آورده شام و شما براي همسرم و من امشب  کردید پذیرایی ما از شب 10

 که جا میکردیم،هر تامین هارو خیمه اساسی خیمه،اقالم زدن جاي محرم امسال ما بینیدب .2

 بیلق مناسب،از اقالم تهیه و کننده برپا افراد راهنمایی و صحبت با و میگشتیم داشتن مشکلی

 حال در میگم من بودیم، فعال غیره و چاي کردن دم آموزش حتی و خوب کیفیت،چاي با لیوان

   براي بگیریم کار به هم رو تبلیغی روشهاي کنارش در و بدیم یاد باید رو اول پله این حاضر

  علیها اهللا سالم زهرا حضرت مظلومیت پیام رسوندن

 کنجد و ارده با رو خشک خرماي که بود این دادیم انجام صلواتی ایستگاه در ما که جالب کار یک .3

  .چسبید می خیلی. کردیم می توزیع چاي با و کردیم می مخلوط

   تجاري هاي مجتمع کنار در صلواتی ایستگاه برپایی .4
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 همایش خالصه گزارش

 ایستگاه صلواتی فاطمیه

  

 تگاهایس هاي هزینه بتوانیم اینکه براي ام که است این فاطمیه ایستگاه  زدن هاي راه بهترین از یکی

 افراد خود که است اینجا و کنیم برگزار است مغازه چند  جلوي در خودمان امسال کنیم تامین را

  شوند می متقبل آب هزینه آن جایی و قند در مثال و آیند می کمک به هم ها دار ه مغار یعنی

 دارها مغازه آن با که است این آن و سازیم عملی را خودمان نهایی هدف توانیم می ما که است اینجا

 هفاطمی در آینده سال خودشان اینکه تا کنی مجابشان و بکوبیم فاطمیه اهمیت از و کنیم صحبت

 لیما حتی یا داشتید احتیاج کمکی و خواستید اگر که میگفتیم ما حتی،  کنند برپا صلواتی ایستگاه

 به که ندگفت و گرفتند تماس ما با که است این جالب نکته اما، بگیري تماس ما خود به  داشتید مشکل

  اند کرده برپا عالی بسیار اي خیمه خودشان دیدیم رفتنیم ما که زمانی در دارند؛ احتیاج ما کمک

  دمیکر ایستگاه نذر خرما چاي بیسکویت مرتب مارکت سوپر داشتیم را اي تجربه چنین دقیقا ما

  :خدمات

 اشهب برقرار شیریت یا و سرور بلوتوث سیستم صلواتی ایستگاهاي در باشه امکانش اگر سالم .1

  مناسبه نظر به گذاشت اشتراك به رو غیره و صوتی فایالي بشه

 نتقلم شیریت یا و بلوتوث طریق از اینکه تا هست مفیدتر خیلی فلش طریق از فایلها انتقال البته

  میکنم عرض امنیتی جهت از، بشه

  زینبری مداحی برامون که میدن فلش و میان مردم که میگفتن دوستانم از یکی یادمه چون عالیه ینا

  گنن گوش مردم که باشه هم اي دقه 3 سخنرانی مداحی کنار در میشه

 ثبلوتو جاي به فاي واي با البته کرد رو کار این وایرلس مودم یه و تاپ لپ یه با راحت خیلی میشه
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 همایش خالصه گزارش

 ایستگاه صلواتی فاطمیه

 

 که کسی هر که صورت این به ، داره ارتباطی اینترنت با و تهس وصل تاپ لپ به فقط هم مودم 

 میگیم که ادرسی وارد  بعد و مودم به بشه وصل اول باید کنه دانلود رو سخنرانی یا مداحی میخواد

 ، کنه دانلود رو ریختیم تاپ لپ توي ما که نرانیخس و مداحی و بشه

 بیشتره هم سرعتش و هس بلوتوث از بهتر فاي واي

 بشه دانلود صفحه وارد اون اسکن با که داد قرار QR Code به کاربر راحتی براي میشه 

 تاثیر خیلی کرد استفاده افتاب رسانه صوتی هاي دي سی از میشه صلواتی هاي ایستگاه در .2

 لوا وصاحب عزا صاحب دادن انجام که کارهایی مثل.. کوتاه سخنرانی هم داره مداحی هم گذاره

  ...و

 رسانه کار هست سبک همین به که یاس اشک اما نیستن افتاب رسانه کار لوا صاحب و عزا صاحب

  هست افتاب

  .بنویسد فاطمیه شعار شون ماشین روي دارند تمایل که افرادي براي ها ایستگاه دم نفر کی .3

 این ها یخیل و دارد باالتري ماندگاري و است بهتر خیلی باشد باال رنگ کیفیت اگر فقط عالیه کار این

  کنند نمی پاك ماه چندین تا را ها نوشته

  داد هدیه افراد به ماشین شیشه مخصوص اي شیشه برچسبهاي از هم میشه .4

  باشه زیبا شعر یه یا باشه علیها اهللا سالم زهرا حضرت صلوات متنش هک

  باشه افراد ماشین شیشه روي طوالنی زمان مدت براي که

  میکنند فراموش مردم چون بهتره بچسبانیم خودمون البته
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 همایش خالصه گزارش

 ایستگاه صلواتی فاطمیه

  

  فاطمیه موضوع با مرتبط هایی پوستر دادن .5

 روي هاي آن افتادن از تا، بچسپانند ها ماشین روي را ها پوستر تا باشند حاضر محل در افرادي وبهخ

  شود جلوگیري زمین

 رماد عزاي ایام در اینکه براي افراد از دعوت و صلواتی ایستگاه در افراد به پرچم یا کتیبه اهداي .5

  کنند نصب منزلشون درب سادات

  صلواتی ایستگاه کنار در تخفیف با البته حجاب مکمل محصوالت فروش ي غرفه زدن .6

 ارسال آن عکس دیگر دقایقی تا ؛ شود می نصب عقب صندوق بر که ماشینی هاي چمرپ توزیع .7

  .شود می

 مادرمان نام تعظیم و ترویج در زیادي بسیار اثیرت

 مشهد در اماده صورت به قیمت دارد؛ زهرا حضرت

 غیر صورت به اگر ؛ 1950 تهران در و 1500 مقدس

 طوري به شود می نصف بسیار قیمت بخواهیم هم اماده

 850 هم با دانه هر گرفتم قیمت بنده بار اخرین که

  ....است تومان

 ها چوب وارد ها پرچم که است نیازمند فقط این و

  .شود
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 همایش خالصه گزارش

 ایستگاه صلواتی فاطمیه

  

  :سازي فرهنگ

  شلوغه خیلی جاها از نیست، بعضی پذیرایی فقط جز اي چاره جاها بعضی خب .1

 ها ماشین بین کننده پخش چه ایستگاه در چه کننده پذیرایی شخص برخورد توي میشه اونجا ثالم

 رچطو مختلف هاي موقعیت تو اینکه و شرایط هر خاص کالم تیکه با همراه مناسب برخورد، کرد دقت

 بده را مردم جواب یا نظر اظهار

 بزرگ بازار کاري بخاطر من السالم علیه عسکري حسن امام شهادت روز امسال. درسته شما حبتص

 عابرین بین خرما و چاي و بودن زده مشکی پارچه را اش مغازه جلوي ها مغازه از یکی بودم، تهران

 خیلی را خودش تاثیر جمعیت شلوغی تو حرکتشون این. سخنی و حرف هیچ بدون. میکردند پخش

  بود گذاشته خوب

 که خادمین براي، نظرم به بشه اجرا دیگه همایش یه باید face to face  هاي برخورد نحوه روي

 بدن جواب چطور بدونن

 در) فدك خطبه فرازهاي یا علیها اهللا سالم زهرا حضرت فضایل( تصویري تذکري کلیپ پخش .2

  شده تعبیه صلواتی ایستگاه کنار در که فضایی

   ایستگاه به ایستگاه کتابخوانی ي مسابقه اجراي .3

 و بگذارند قرار هم با هم به نزدیک حتی و جداگانه محالت در صلواتی هاي ایستگاه از سري یک عنیی

 1 تگاهایس از که صورت این به کنند برگزار مسابقه و کنند تهیه تعدادي مختصر و مفید کتاب یک از

   گرامتل در نظر مورد شماره به را کتاب سواالت پاسخ دارند فرصت روز سه یا دو تا بگیرند را کتاب که
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 ایستگاه صلواتی فاطمیه

  

 به ار کتاب این توانند می بیشتر کتب به تمایل صورت در و کنند ارسال پیامک حتی یا اپتسوا یا

  .بگیرند تحویل را جداگانه مسابقه با 2 شماره کتاب و بدهند تحویل و برده بعدي هاي ایستگاه

 گانبرند به صلواتی شادي ایستگاه برپایی با علیها اهللا سالم زهرا حضرت تولد تاریخ در پایان در

  .بشود اهدا جوایزي

 وانت می بخوانند را کتابها زودتر شده که هم آن دادن پس بخاطر تا باشد امانی کتاب که است بهتر

 بوده ها ایتسگاه در دیگري کتب از یا اند شده برنده اند خوانده که را کتابی برندگان به داریم بانی اگر

  .کرد اهدا جایزه همراه به

 تاثیري یا اهکوت دلنوشته نوشتن به مخاطبین تشویق و صلواتی ایستگاه کنار در سفید بنر یک نصب

  ....خودشون موالي با قراري یا گرفتن صلواتی ایستگاه فضاي از که

  باشه بهتر ها دلنوشته براي صندوق یه گذاشتن ایدش

  دیدیم خوب خیلی رو کارمون ي نتیجه خوندیم رو مردم هاي دلنوشته که بعد و کردیم رو کار این ما

 در) دباش داشته برگ دو یا یک در را فاطمیه پیام رساندن قابال محتوایی نظر از که(بروشور توزیع .4

  صلواتی ایستگاه حاشیه

  ایستگاه کنار مصور هاي تابلو نمایشگاه احداث .5

 تا ودش احداث اتوبوس ایستگاه نزدیک) مثال بطور( مکانی در ایستگاه و نمایشگاه میشود یشنهادپ

 و نمایشگاه از حوصله با بتواند خود خالی زمان در نماید توقف فضا آن در باید باالجبار که فردي

  .کند دیدن ایستگاه
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 بلیغیت کار که است این نیازمند بلکه کند نمی کفایت تنهایی به صلواتی ایستگاهه برگزاري .6

 ندک کمک ها ایستگاه این برگزاري به تواند می که کارهایی این از یکی ، گیرد صورت هم توجیهی

  .باشد می ها ایستگاه کنار در مصور تابلو نمایشگاه برگزاري به ما  که است این

 خطابه شده خالصه اهداء برد نام تبلیغی طرح یک عنوان به توان می که مسائلی از دیگر کیی .7

 ارک این باشد می جبت توسط خالفت غصب با رابطه در که البالغه نهج سوم خطبه اهداء یا فدك

 امیرالمومنین کالم که چرا ؛ کرد توزیع همه براي توان می اما دارد احتیاط سوم خطبه .کرد را

  .است نشده تحریفی هیچ و است

 تاثیرگذار خیلی صلواتی هاي ایستگاه در انتخاب محتواهاي و شعارها در مادر تعبیر از استفاده .8

  میزنند زانو مادر نام برابر در افراد همه چون، هست

  باسالم .9

  علیها اهللا سالم زهرا حضرت پسند مورد حجاب امتحان براي پرو داراي رفهغ

 ندیدپس کسی اگه که باشه حاضر مناسب دوخت با مناسب جنس پوشیه و چادر بشه پیدا بانی اگه که

   هست العاده فوق بدین هدیه بهش

 خودش اگه همونجا ولی نمیشه درست حجابش نداره عمل حال چون میشنوه طرف را حرف چون

 فرهنگی کار گرفت زهرا حضرت طرف از اي هدیه و کرد درست حجابشو کرد درخواست و خواست

  میشه موثري
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  صلواتی ایستگاه کنار در بندم می عهد تو با مادرم با عنوان با طرحی برگزاري .10

 اهللا سالم(طاهره صدیقه معنویمان، مادر به نسبت مخاطبین کردن متذکر از پس که شکل این هب

 مادر این دل خوشحالی باعث میکنند احساس که کار یک ببندند عهد که بخواهیم آنها از) علیها

  .دهند انجام را شود می بزرگوار

 زیبا طراحی با که کرد نصب را بزرگ بنري توان می شود می طرح موضوع این که مکانی حاشیه در

... و عهد دلنوشته، آن روي مخاطبین و باشد شده درج آن روي میبندم عهد تو با مادرم با عبارت

  .کنند امضاء و نوشته را خود

  :شکل به را خود هاي نوشته که شود گفته مخاطبین به است بهتر

  ....که بندم می عهد تو با مادرم

  .کنند امضاء و بنویسند

   گذاشت فرج امر تعجیل باید را گاهتایس از هدف مهمترین .11

 امام به ها قلب کردن نزدیک براي هایی راه لطفا فاطمی شعائر تعظیم هاي روش بر عالوه خواهشا ذال

  بدید پیشنهاد السالم علیه زمان

  ...است زیباتر بنظرم باشد عصر امام به خطاب ها دلنوشته اگر

  مادرشان مصیت بیان در الزمان صاحب به دلنوشته بهترین رگزاريب .12

 راتبم تا بشه خواسته ازشون و بشه داده برگه یک آنها به عابرین از پذیرایی زمان در که شکل این هب

   تا بدند تحویل ایستگاه مسئول به و بنویسند الزمان صاحب به را خودشان دلنوشته یا و تسلیت
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 یا و عصر امام با رابطه در کوچک کتاب یک تونه می هدیه این. کنند دریافت یادبود رسم به اي هدیه

  .باشه زهرا حضرت شهادت واقعه گزارش حتی

  ."رساندند شهادت به را اهللا سالم زهرا حضرت چرا "سوال این به پاسخ بهترین برگزاري .13

 اشهب شده نوشته سوال این رویش بر بزرگ که داد قرار استند یک توان می صلواتی ایستگاه کنار رد

 برگه آن در میتوان حتی یا. بنویسه را سوال پاسخ و کنه دریافت اي برگه داشت تمایل کس هر و

 ای و ندارند پاسخگویی و ایستادن براي زمان االن اگر حتی خواست افراد از و داد قرار تلگرامی آدرس

 برنده که صورتی در و بفرستند ادرس این به را خودشان پاسخ کنند نمی عبود مسیر این از مجدد

  .کنند مراجعه ایستگاه محل به خودشون یادبود یا هدیه دریافت جهت شدند

 ودهب اي عرفه صورت به که دهد می جواب صورتی در مسئله این ؛ باشد شبهه سبب بیشتر تواند می

 در و بنویسند دیگر غرفه 6 طول در شد پرسیده ها ان از سوال این اول غرفه در افراد اینکه از بعد و

  شود داده صحیح جواب پایان

 وادار تفکر به را افراد ناخودآگاه اینکه اول.  کند نمی ایجاد شبه شود نگاه موضوع به اگر وجه دو از

   افسانه مادرم شهادت " خودش دل در موضوع این و نکنه پاسخگویی به اقدام اگر حتی کنه، می

 حضرت شهادت اط لحظه به لحظه گزارش" مثل مستند و معتبر کتب از اینکه دوم و. دارد را " نیست

  دشو تحویل داد پاسخ که کس هر به گزینش بدون جا همان و کرد استفاده توان می " اهللا سالم  زهرا

 


