حیات حسینی
معرفی کتاب های برتر با موضوع خانواده و سبک زندگی اسالمی در هیئات حسینی

مسئله
سالهاست که سبک زندگی غربی مهمترین ارزشهای اسالمی را نشانه گرفته است؛ از آنجا که در دین اسالم ،خانواده
از ارزش واالیی برخورداراست؛ ازاینرو مروجان سبک زندگی غربی بنیان خانوادهها را مورد هدف قرار دادهاند .برای نجات
سبک زندگی دینی ،خودمان باید به ارزشمند بودن نقش خانواده پی برده و تالش کنیم تا این رکن اساسی جامعه را سالم
نگه داریم .ما باید به دنبال رهبری سبک زندگی باشیم و با ریشهیابی در فرهنگ اسالم ،ارزشهای اجتماعی و تکاملی
انسان را ارائه بدهیم .بسیاری از بحرانهای اجتماعی ریشه در ساختار نامناسب یا عملکرد نادرست خانواده دارد؛ بنابراین
با ارتقای سالمت خانواده و احیای کارکردهای مهم آن میتوان در اصالح سبک زندگی افراد جامعه گام برداشت.
هیئت حسینی یک پایگاه اجتماعی پرمخاطب است و ابعاد مختلف زندگی فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر
قرار میدهد .ازاینرو چنین رسانه پرمخاطبی میتواند در خدمت ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی قرار گیرد .درنتیجه
انجمن کتابفروشان جبهه فرهنگی انقالب قصد دارد با افزودن میز کتاب خانواده در قالب طرح حیات حسینی به
هیئتهای منتخب سراسر کشور بتواند گامی در جهت تقویت بنیان خانواده ایرانی مسلمان بردارد.

آشنایی با طرح
طرح حیات حسینی باهدف برگزاری نمایشگاه عرضه کتابهای برتر حوزه خانواده و سبک زندگی اسالمی در  100هیئت
منتخب سراسر کشور برگزار خواهدشد .در این نمایشگاهها  50عنوان کتاب منتخب با  20درصد تخفیف به دست مخاطبان
خواهد رسید .همچنین  6کتاب در طول دهه محرم باهدف ترویج توسط واعظین و مادحین هیئتها معرفی خواهد شد.
الزم به ذکر است که برای جذابیت و جامعیت نمایشگاه عالوه بر کتابهای حوزه خانواده کتابهای برتر جبهه فرهنگی
انقالب در حوزههای رمان و داستان نیز در بین  50عنوان کتاب حضور خواهند داشت.

اهداف طرح
برآورد میشود که با برگزاری میز کتاب در هیاتهای منتخب سراسر کشور به مدت هشت شب  ،توسط سفیران 15000
کتاب مناسب در حوزه سبک زندگی توزیع شود .که این امر در بازه زمانی ذکر شده ممکن اما بسیار حائز اهمیت است
چرا که یکی از مشکالت اصلی کتابهای چاپ شده در کشور عدم توزیع مناسب و نبود دسترسی مخاطب به آنها است.

آییننامه اجرایی
 فهرست  50کتاب منتخب طرح پس از بررسی توسط گروهی از کارشناسان تخصصی کتاب و اطالع از میزانموجودی ناشران مشخص خواهد شد.
  6عنوان کتاب از میان کتابهای منتخب جهت معرفی ویژه توسط مادحین و واعظین و تبلیغات تصویری انتخابمیشود.
 افراد برگزار کننده نمایشگاه در هر هیئت که به عنوان سفیر از آنها یاد میشود ،اعم از برادران و خواهران با اعالمفراخوان به کتابفروشان ،قرارگاه فرهنگی خاتم االوصیا(عج) ،سازمان تبلیغات اسالمی ،مدارس صدرا ،هیئتهای
هدف و سایر مجموعهها و فعاالن فرهنگی شهرها با مراجعه به سامانه ) (tarh-khooshe.ir/loginثبتنام
مینمایند .پس از اتمام مهلت ثبت نام دبیرخانه بر اساس شاخص های زیر  100سفیر هیئت را انتخاب میکند:
 oپایبندی به مبانی دینی و انقالبی
 oعالقهمند به عرصه کتاب و کتابفروشی
 oعالقهمند راهاندازی کسب و کار
 oتوانایی فروش و ارتباط با مشتری
 oمسئولیت پذیر
 oدارای تعهد و انضباط مالی
 پس از مشخص شدن سفیران ،آموزشهای الزم جهت آشنایی با فرآیند اجرایی طرح ،مشخص نمودن هیئت وکتابفروشی مرتبط با هر فرد از طریق تماس تلفنی و ظرفیتهای فضای مجازی صورت خواهدگرفت.
 با هماهنگی انجمن خوشه ،کتابفروشان عضو انجمن هر استان همکاری خود را با سفیران معرفی شده آغاز نمودهو اقالم تبلیغاتی و کتابهای طرح توسط آنها به دست سفیران میرسد .همچنین دستگاههای کارتخوان بیسیم
نیز با هماهنگی انجمن کتابفروشان جبهه فرهنگی انقالب از طریق کتابفروشان در اختیار سفیران قرار میگیرد.
 کتابفروشیها با  %35تخفیف کتابها را به دست سفیران خواهند رساند تا نمایشگاههای هر هیئت بتوانند کتاب هارا با  %20تخفیف به مخاطب خود عرضه کنند .در این بین  %15از مبلغ کتاب های فروش رفته به عنوان
یارانه به کتابفروش پرداخت خواهد شد .مبلغ یارانه پرداختی تا سقف  400هزار تومان خواهد بود.
 هرهیئت تنها میتواند تا سقف  200جلد کتاب موجودی داشته باشد و البته باید تمامی عناوین منتخب طرح را نیزدر نمایشگاه خود عرضه کند .مگر اینکه در تامین کتاب توسط ناشر مشکلی رخ داده باشد .در نهایت سفیران میتوانند
تنها  %40مبلغ فاکتور کتابهای نمایشگاه خود را به فروشگاه مرجوع نمایند و مابقی به عنوان خرید قطعی محسوب
میشود .کتابفروشان نیز میتوانند تا سقف  %20کتب های خریداری شده توسط خود را به مرکز پخش مرجوع کنند.
 سفیران برای دریافت کتاب در ابتدا وجهی پرداخت نخواهند کرد و جهت ضمانت کتابها و دستگاه کارتخواندریافتی ،شناسنامه خود رابه عنوان ودیعه نزد فروشگاه قرار میدهند.

 جهت پرداخت یارانه طرح ،سامانه ثبت سفارش کتاب ،تایید فاکتورهای فروش و کنترل موجودی کتاب برای سهکاربر مرکز پخش ،کتابفروش و فروشنده نمایشگاه تعبیه شده است .در این سامانه مرکز پخش سفارشات واصله،
آمار کلی و تفکیکی خرید و فروش هر فروشگاه ،موجودی انبار فروشگاه و آمار کتابهای مرجوعی را مشاهده
میکند .همچنین کتابفروشان در این سامانه به امکاناتی چون سفارش کتاب به مرکز پخش ،مشاهده آمار فروش
سفیران طرف حساب ،ثبت مرجوعی از سفیر و به مرکز پخش ،مشاهده آمار موجودی کتابهای طرح در فروشگاه،
ثبت سفیران و صدور فاکتور فروش برای سفیر دسترسی دارد .سفیران نیز به راحتی فاکتور های فروش خود را در
سامانه ثبت میکنند و در آخر میتوانند در عرض چند دقیقه با فروشگاه طرف حساب خود تسویه مالی انجام دهند.
همچنین آمار فروش تفکیکی هر هیئت نیز در اختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت.
 -نیاز است که میز برگزاری نمایشگاه توسط هیئتها تامین گردد.

ارزش های پیشنهادی
عزاداران حسینی

• آشنایی و دسترسی به کتاب های برتر حوزه خانواده و سبک زندگی
• تخفیف  %20بر روی کتاب
مداحان و واعظان

• افزایش عمق معرفتی منبر و یا روضه
• گام برداشتن جهت تشکیل سبک زندگی اسالمی در جامعه
• ضریب خوردن منبر و یا روضه برگزار شده در ذهن مخاطب
• جذب مخاطبان نخبه به منبر و یا روضه خود
سفیران

• ایفای نقش فعال اثرگذار در کنار عزاداری
• آشنایی با فرآیند توزیع کتاب
• ارتباط با کتابفروشی جبهه فرهنگی انقالب شهر
• ارتباط موثر با مردم شهر
• درآمد  %15از مبلغ کتب فروش رفته
هیئت ها
• اثر گذاری بیشتر در حوزه سبک زندگی و خانواده
• ضریب خوردن هیئت در ذهن مخاطبان

• تبلیغ هیئت به واسطه میز کتاب
• جذب نخبگان فرهنگی شهر به هیئت خود
• شرکت در یک طرح کشوری
کتابفروشان
• معرفی در هیئتهای برتر شهر
• افزایش بازار مشتریان
• اثرگذاری فرهنگی موثر در سطح شهر
• ارتباط با سفیر

• درآمد  %10از مبلغ کتب فروش رفته
مرکز پخش و ناشران
• افزایش فروش کتاب های منتخب
• ایجاد یک شبکه گسترده معرفی و توزیع کتاب
• کسب درآمد متعارف مرکز پخش و ناشران

