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صفحـه 1 :

معرفی اجمالی نرم افزار:
علی رغم گذشت سالیان طوالنی نه تنها واقعه عاشورا کمرنگ و ضعیف
نشده بلکه سال به سال برنامه های عاشورا ،عزاداری و مراسم اربعین
با شکوه و عظمت بیشتر برگزار می شود؛ این مساله نشان می دهد که
آثار این واقعه و قیام برخالف سایر حوادث تاریخی با اهداف مادی گره
نخورده بود .در این میان برخی افراد با طرح ایراد های بیدلیل و
بیهودهای سعی می کنند آثار و برکات اربعین را نادیده بگیرند ،حال
آنکه آن تأثیری که در این پیادهروی هست ،در زیارت معمولی نیست.
امروزه هجمه علیه دین اسالم و به ویژه مکتب اهل بیت علیهم السالم
بسیار زیاد شده است؛ دشمنان و بدخواهان دین گاهی با ساخت فیلم
ها ،گاهی با انواع جسارت ها و توهین ها و گاهی با شبهه افکنی و
برخی اوقات نیز با فحاشی در فضای مجازی و سایت ها به مقدسات
اهانت و علیه دین و مکتب ما فعالیت می کنند .لذا زیارت اربعین عظمت
مکتب اهل بیت علیهم السالم را نشان می دهد ،دشمن چه بخواهد چه
نخواهد این رویداد عظیم در جهان منتشر شده و قلوب انسان ها را
جذب می کند ،واقعه اربعین خون تازه ای در قلوب مومنین به جریان
می اندازد که در برابر تبلیغات منفی تکفیری ها و قدرت های استکباری
مقابله می کند.
با توجه به این مهم ،مرکز فناوری اطالعات دفتر معظم له با تولید نرم
افزار کاربردی همقدم ،سعی نموده است که گامی کوچک در مسیر اعتالی این همایش عظیم بردارد.
امکانات ارائه شده در این نرم افزار عبارتند از:
 ارائه تألیفات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی درباره واقعه عاشورا و توسل به اهل بیت علیهم
السالم
 پاسخ به شبهات کالمی درباره قیام اباعبداهلل علیه السالم
 ارائه ادعیه و زیارات ائمه معصومین علیهم السالم
 ارائه ابزارهای اسالمی از قبیل :اوقات شرعی به افق شهرهای مهم عراق ،قبله نما ،رکعت شمار ،قدم شمار و.
 امکان استخاره با قرآن کریم بر مبنای فتوا و نظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
 کوله پشتی و ثبت اقالم مورد نیاز در مسیر پیاده روی اربعین
 امکان شرکت در کمپین اربعین حسینی و مشاهده و ارسال عکس به منظور شرکت در مسابقه
 ارائه محتوای چند رسانه ای از بیانات معظم له درباره پیاده روی اربعین
 آموزش محاوره عربی مورد نیاز در مسیر پیاده روی اربعین
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صفحـه 2 :

معرفی امکانات نرم افزار:
 -1راهنمای استفاده از منوها :در زمان استفاده اولیه از نرم افزار این راهنما نمایش داده می شود.

 -2ارائه کتب مرتبط با قیام عاشورا ،عزاداری و فلسفه توسل و همچنین پاسخ به شبهات کالمی در این موضوعات
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صفحـه 3 :

 -3کوله پشتی :این ابزار به زائران کمک می نماید که اقالم مورد نیاز خود را در مسیر پیاده روی و همچنین در زیارت
عتبات عالیات ثبت نمایند و چک لیست کنترلی مربوطه را به راحتی در اختیار داشته باشند.

 -4به منظور ارائه شور و حال حسینی ،تولیدات چند رسانه ای پایگاه اطالع رسانی معظم له در قالب ویدئوی بیانات معظم
له ،تصاویر ،تصویر نوشته ،احکام تصویری و اینفورگرافیک احکام عزاداری در این نرم افزار ارائه شده است.
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صفحـه 4 :

 -5یکی دیگر از ویژگی های نرم افزار امکان شرکت در کمپین پیاده روی اربعین است که کاربران می توانند نسبت به
ارسال تصاویر خود درباره این همایش عظیم اقدام نمایند و در مسابقاتی که به همین منظور برگزار خواهد شد ،شرکت
نمایند.

 -6در بخش ابزارها مورد نیاز ،امکان مشاهده تبدیل ارز و ثبت برابری های ریال ،دینار و دالر افزوده شده که زائران بتوانند
به راحتی محاسبات پرداختی خود را انجام دهند.
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صفحـه 5 :

 -7یکی از امکانات قابل توجه این نرم افزار امکان استخاره بر اساس فتوا و نظرات حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
است که این امر بر اساس فتوای ایشان از کل قرآن انجام می شود.

 -8امکاناتی همچون :اوقات شرعی به افق شهر های مرزی و شهر های مهم عراق ،قبله نما بر اساس موقعیت جغرافیایی
و رکعت شمار در بخش ابزارهای اسالمی نرم افزار گنجانده شده است.
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صفحـه 6 :

 -9با توجه به در نظر گرفتن همه سالئق مخاطبان ،امکاناتی همچون ذکر شمار و قدم شمار بر اساس سنسورهای دستگاه
های همراه در نرم افزار وجود دارد.

 -10یکی دیگر از بخش های نرم افزار آموزش عربی محاوره ای با رویکرد سفر اربعین است و در این بخش فهرستی از
جمالت مورد نیاز زائران بر اساس طبقه بندی مکان های مختلف ارائه شده است
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