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تاریخ

ردیف

عنوان

1

ثبت درخواست اعزام

 21اسفند1400

2

صدور حکم تبلیغی

 21اسفند1400

شروع

پایان
 26اسفند1400
 26اسفند1400

توضیحات
از طریق سایت سمتا

3

مدت زمان تبلیغ

 14فروردین 13 1401اردیبهشت1401

 30روز

4

گزارش دهی

 14اردیبهشت 20 1401اردیبهشت1401

ثبت گزارش فعالیت تبلیغی در سایت سمتا

5

تسویه حساب

 20اردیبهشت1401

 20تیر1401

تسویه حساب و ارائه لیستها به اداره امور مالی

پیشاپیش حلول بهار بندگی خدا و تقارن آن با بهار طبیعت و حلول سال جدید(1401هجری خورشیدی) را به شما مبلّغان گرامی تبریک عرض
نموده و برای شما عزیزان و خانواده محترمتان آرزوی سالمتی و توفیقات روز افزون در بهره برداری از لحظات نورانی ماه مبارک رمضان
داریم.
مراحل صدور حکم:
 )1هماهنگی با اداره تبلیغات اسالمی منطقه تبلیغی مورد نظر و ارسال دعوتنامه اعزام از آن نهاد
 )2تایید دعوتنامه اعزام به منطقه توسط اداره اعزام و دریافت پیامک تایید توسط مبلّغ
 )3ثبت نام در سامانه سمتا در گزینه درخواست اعزام
 )4صدور حکم توسط اداره اعزام مبلغان
نکات ضروری:
عنایت به امور زیر توسط مبلّغان محترم مورد انتظار است:
 )1تلبّس به لباس مقدّس روحانیت در ایام تبلیغی الزم و ضروری و از شرایط اصلی اعزام می باشد.
 )2امتداد تبلیغ در فضای مجازی در مدت ماه مبارک رمضان موجب برخورداری از امتیاز ویژه است.
 )3کلیه امور مربوط به زمینه ساااازی تبلیغیم هماهنگی و تعییح محب تبلیغ درون مناط .و ...به عهده اداره تبلیغات منطقه تبلیغی خواهد
بود.
 )4چنانچه در شهری سازمان تبلیغات اسالمی نبود و برای دفتر امام جمعه آن شهر کاربری سایت سمتا تعریف شده است م اعزام مبلّغ بر
اساس درخواست امام جمعه محترم نیز انجام می گیرد.
 )5مبلغان اعزامی پس از صدور حکمم موظف به اعالم حضور خود در سازمان تبلیغات اسالمی مربوطه هستند و در صورت عدم مراجعه در
طول مدت تبلیغ به سازمان یا نهاد درخواست کنندهم موجب درج غیبت و لغو حکم میشود.
 )6فرصت گزارش دهی فقط تا تاريخ  20ارديبهشت ماه می باشد .بدیهی است عدم گزارش دهی در ایح بازه زمانی موجب محرومیت از
تمامی مزایای آن خواهد شد.
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 )7افرادی که در محب سکونت خود مشغول تبلیغ شوند حکمم بدون تسويه خواهد بود و فقط افرادی که به استان دیگر و یا شهری که
با شهر محب سکونت فاصله بیش از مسافت شرعی(حدود20کیلومتر) دارند اعزام شوند مورد تسويه و هدیه تبلیغی پرداخت خواهد شد.
 )8تغییر محل تبلیغ بدون هماهنگی با اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی پذیرفته نیست.
 )9جايگزين نمودن فرد ديگر به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و تخلف محسوب می شود.
 )10درصورت تبلیغ و اعزام مبلغان در سازمانهام نهادهام شرکتها ح.التبلیغ به عهده دفتر تبلیغات اسالمی نخواهد بود.
 )11چنانچه بیش از مدت حکم تبلیغ در منطقه م شغول به تبلیغ با شیدم دفتر هیچگونه تعهدی در قبال آن (ن سبت به ثبت سابقه یا ت سویه
حساب) نخواهد داشت.
 )12مدت تبلیغ شاما م همان مدت مندر در حکم تبلیغی اسات و ثبت گزارش فعالیت های تبلیغی انجام شاده در یر آن زمان شرعا و
قانونا تخلف محسوب می شود.
 )13سواب .تبلیغی شما که بدون دریافت حکم از دفتر تبلیغات بوده است م قابب ثبت در سامانه سمتا نیست و برای سایر نهادها نیز گواهی
نمی شود.
 )14عدم ثبت "نام دقی .محب تبلیغ" و مسااجد در گزارش تبلیغی م منجر به عدم دریافت امتیاز محرومیت خواهد شااد .لذا شااایسااته اساات
هنگام گزارش دهی دقیقا نام محب تبلیغ و مسجد را ثبت فرمائید.
 )15مبالغ دریافتی از محب و  . . .از ح.التبلیغ شما کسر نمی شودم لذا شایسته است نسبت به ثبت دقی .آن بذل محبت فرمائید.
 )16وضعیت استقرار در محب تبلیغ و یا ترددی را هنگام ثبت گزارش ایام تبلیغیم در قسمت توضیحات در فرمائید.
 )17حداقل برنامه تبلیغی روزانه مبلّغم برگزاری دو برنامه فرهنگی تبلیغی کامب الزامی اسات(شاامبم نمازم منبرم کالس معار م کالساهای
معار م حلقه معرفت به عنوان برنامه های تبلیغی پذیرفته می شااود)مواردی از قبیب همراهی با هیتاتم ارائه مشاااورهم مدیریت هیتت و
جلسه و  ....به جای منبر و نماز پذیرفته نمی شود.
 )18رعایت توصیههای ستاد مبارزه با کرونا و شیوهنامههای بهداشتی الزامی است.
 )19مبلّغان گرامی در ایام تبلیغی مباحث خود را پیرامون ماه مبارک رمضااان و مناساابت های آن تبییح فرموده و به موضااو جهاد تبییحم
تشریح شعار سال از سوی مقام معظم رهبری دام ظله العالی عنایت ویژه نمایید.
 )20دعوت مردم به وحدت حول محور ولی فقیه و پرهیز از تفرقهم اختال و طرح هرگونه مباحث تفرقه انگیز از شما انتظار می رود.

اداره اعزام مبلّغان
معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی شعبه اصفهان
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