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 :مقدمه - 1

ایجاد   المللی یکی از تبعات شیوع بیماري کرونا در جهان،ینبر بتبه اعتقاد بسیاري از اندیشکده هاي مع        
از جمله آنها دوگانه . هاي مختلف بوده که تا قبل از آن نمود چندانی نداشته استهاي متضاد در حوزهدوگانه

ب با درجه مذهبی بودن ه در اقصی نقاط جهان به انحاء مختلف و متناسسالمت و امور مذهبی و اعتقادي ک
  .گذاري داشته استکشورها اثر

صورت عادي و برگرفته از برگزاري مراسم هاي مذهبی و آئینی به   ،تا قبل از شیوع این ویروس منحوس       
برقراري تعادل میان . اطره مواجه شده استدر جریان بوده لیکن با انتشار بیماري کرونا این روند با مخ  ،اعتقادات

- هاي همهزمان وقوع بیماري فرائض مذهبی با حفظ سالمت و امنیت جان شهروندان در ها وآئین  ها،انجام مراسم
  .گیران بوده که نیازمند تامل و تدبیر خاصی می باشدترین موضوعات تصمیمگیر در دنیا یکی از حساس

ان نیز به دلیل ماهیت و نوع نظام حاکم از این موضوع مستثنی نبوده و پس از شیوع جمهوري اسالمی ایر       
 .فرائض دینی و مذهبی بوده و هستاداي هاي مردم و مسئولین نحوه و چگونگی اري همواره یکی از دغدغهبیم

همکاري   تعامل، ندشواري این مسیر را آسان نمود لیک مقام معظم رهبري نسبت به این مهمنگاه مترقیانه اگرچه 
مثال زدنی است و جا دارد در و بی نظیر هم در نوع خود مذهب شیعه متاثر از تفکر نابو هماهنگی حوزه دینی 

  .در دوران کرونا براي جهانیان تبیین گردد "نگاه مترقی مذهب شیعه"دوران فراغ از بیماري
ي این های و همدلی متولیان برگزاري مراسمهمراهماه مبارك رمضان و با ایام  19شیوع ویروس کووید تقارن       

گیري مبناي تصمیم  ،که به دلیل آثار مثبت برجا ماندهاي گرانبها براي مسئولین بوده ماه بخصوص لیالی قدر تجربه
در . مساجد و نمازهاي جمعه بوده است از جمله برپایی نمازهاي جماعت درهاي مذهبی دیگر در خصوص برنامه

، بار دیگر موجب شد در قاموس ایرانیان برخوردار است صفر که از اهمیت و ویژگی خاصی ایام محرم وپیش بودن 
هاي و چگونگی برگزاري مراسمتا دست اندرکاران مدیریت بیماري کرونا را نسبت به ارزیابی شرایط شیوع و ابتالء 

و نسبت به تبیین چارچاب و ضوابط آن صفر را با همفکري و مشورت نهادهاي متولی در این مهم بررسی  محرم و
  .دستورالعمل حاضر نقشه راه برگزاري مراسم سالجاري می باشد. اقدام نمایند

 :هدف -1
میان حفظ سالمت شهروندان با برگزاري ایام سوگواري سید ساالر شهیدان اباعبدااله بخشی ل دتعا

  . )ع(الحسین
 :منظور -2

ü جلوگیري از انتشار و شیوع بیماري در کشور.   
ü اجراي مطلوب برنامه هاي سوگواري محرم و صفر. 

 :مستندات - 3

ü ستاد ملی  04/05/1399ام مورخ  و سی 28/04/1399مورخ بیست و نهم  اتمصوبات جلساول  بند
 .مدیریت بیماري کرونا

  :مقام معظم رهبري مد ظلله العالی
معیار براي برگزاري مراسم عزاداري محرم آن چیزي است که ستاد مقابله با کرونا و کارشناسان "

 10/05/1399 ".گویند بهداشت می
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ü  شورایعالی امنیت ملی 537و   536مصوبات. 

 :ختارسا -4

 .سازمان تبلیغات اسالمی است مسئول اجراي این دستورالعمل - 1

اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت   ،کمیته امنیتیذیل  "مراسم عزاداري کارگروه"این سازمان با تشکیل  -2
  ،هاحسینیه  ها،هیئت  حوزوي، مذهبی،  ،هاي ذیربط فرهنگیایندگان دستگاهنمعضویت بیماري کرونا و 

، ، سازمان بسیجموزش پزشکیدرمان وآ  ،داشت، وزارت بهدادستانی کل  نیروي انتظامی،  مداحان،  تکایا،
، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و وزارت کشور وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان،

ه اجراي دقیق و نظارت بر فرایند دستورالعمل و ب نسبت  ،ها بنا به ضرورت ارشاد اسالمی و سایر دستگاه
 .پروتکل هاي ضمیمه اقدام می نماید

 :موظف است گزارش روند اقدامات را طی فرایند ذیل به کمیته ارائه نماید سالمی سازمان تبلیغات ا - 3

  .ن ایام محرم و صفر به صورت هفتگیقبل از فرارسید - الف
  .در حین برگزاري مراسم به صورت روزانه در قالب یک فرمت که در کارگروه تهیه خواهد شد -ب

  :ضوابط کلی  -5

نده تا فرارسیدن ایام محرم و صفر ضوابط کلی حاکم بر این دستورالعمل در با عنایت به مدت زمان باقی ما      
  :شود میبخش هاي ذیل عملیاتی 

  :قبل از حلول ماه محرم و صفر -بخش اول

ü  نسبت به شرایط خاص حاکم بر مراسم  "اقناع و اطالع رسانی  هماهنگی،"اقدامات در حول سه محور
  .ردپذی انجامهاي هدف،  سالجاري براي گروه

ü هاي و دعوت از نمایندگان دستگاه و مستمر منظمبا تشکیل جلسات  دستورالعمل 5موضوع بند  کارگروه 
نسبت به  موثر مداحان  و تکایا  ،هاحسینیه  ،هاي مذهبی تو هیات امناي هیئ ذیربط و همچنین نمایندگان

 .تمهید نماید ،فوق يمحورهاحول اقدامات عملیاتی نمودن 
ü رئوس مورد نظر ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(سانی ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا ر کمیته اطالع

 .حول سه محور فوق را به کارگروه ارائه نماید
ü هاي مرتبط با این بخش  سازمان صدا و سیما همکاري و هماهنگی کامل با کارگروه در اجرایی شدن برنامه

 .را اعمال نماید

  :و برگزاري مراسم فرارسیدن ایام محرم -بخش دوم

 عملیاتی شدنبر نظارت  با اعمال پس از اجراي موارد مندرج در بخش اول، سازمان تبلیغات اسالمی       
برابر مفاد مندرج را برگزاري مراسم در شهرها و اماکن مجاز چگونگی  ،دستورالعمل حاضر و پروتکل هاي ضمیمه

  .کند راهبري میدر بخش سوم 
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  :ا در شهرها با توجه به روند بیماريضوابط اجر - بخش سوم

عزاداري    مراسم ریزي برگزاري با توجه به نکات ذیل نسبت به مدیریت و برنامه کارگروه مراسم عزاداري
  :نماید اقدام میدر کشور هاي مذهبی  هیئت و ها، تکایا، مساجد حسینیه
ü اماکن و فضاهاي  در صرفاًمل داراي مجوز کارگروه بند پنج دستورالعمراسم برگزاري ریزي  برنامه

  .و تجمعات  حداقلی ) از هر طرف حداقل دو متر( با رعایت فاصله گذاري باز

ü حداکثر دو ساعت(رعایت کاهش ساعات برگزاري مراسم.( 

ü ها و دسته روي ممنوع می باشد جابجائی هیات. 

ü هی است مراسم بدی .استفاده از طبل، سنج و وسایل مشابه در برگزاري مراسم ممنوع می باشد
 .باشددر محل مراسم بدون جابجائی مجاز می) با زنجیر شخصی( سینه زنی و زنجیر زنی

ü  عزاداري   مراسمدر  رعایت فاصله گذاري اجتماعیضرورت. 

ü به صورت مستمر استفاده از ماسک. 

ü  پیش بینی استفاده از راهکارهاي جایگزین در مناطق و شهرهایی که امکان برگزاري حضوري
 .)با هماهنگی کارگروه استانی(م وجود ندارد مراس

ü هاي بهداشتی مرتبط با مراسم و نذورات اجراي دقیق پروتکل. 

ü داراي وضعیت هاي بهداشتی مرتبط با عزاداري در شهرهاي  تشدید نظارت بر اجراي پروتکل
 .نظارت استانی و شهرستانی هاي توسط کمیته حاد بیماري

 گذاري گردانی در یزد، تشت العباس در زنجان، نخل نظیر یوم(ها  استان هاي خاص در برخی مراسم: 1تبصره
ضرورت پیشگیري همچنین جابجائی و  وتراکم  ،به دلیل تجمع ...)اصفهان و انقالیشور شیرخوارگان،، اردبیل

   .باشد ممنوع میاز شیوع و سرایت بیماري، 
حرم عبدالعظیم معصومه سالم علیها، حرم حضرت اماکن مقدس حرم رضوي،  درها  هیات حضور: 2تبصره
مدیریت تولیت ها نسبت به  .باشد ممنوع میجهت برگزاري مراسم ... شاهچراغ، امامزاده صالح و حسنی،

برگزاري مراسم در اماکن و فضاي باز با رعایت فاصله گذاري اجتماعی ، اجراي پروتکل هاي بهداشتی در 
  . یندچارچوب ضوابط کلی فوق الذکر اقدام می نما

برگزاري نماز  کما فی السابق در مساجد حداکثر به مدت یک ساعت در اماکن سربسته داراي : 3تبصره 
حداقل دو متر از (شرایط بهداشتی و تهویه با یک چهارم ظرفیت مکان مورد نظر و رعایت فاصله گذاري

 .باشد ، استفاده از ماسک و همراه داشتن وسایل شخصی، بالمانع می)هر طرف

  :نذورات -ش چهارمبخ
الزم الزم است ذیل اقدام و نظارت  سنوات گذشته ورات به شکلذتوزیع نبا عنایت به مخاطرات جدي نسبت به        

  :معمول گردد
 .پذیرائی در جریان برگزاري مراسم عزاداريهرگونه ممنوعیت  - 1

د غذایی خشک و یا خام موادر قالب صرفا  دستورالعمل بهداشتی مرتبطبرابر نکات مندرج در نذورات  - 2
  . توزیع گردد

ها و  در تمامی استان...) چادر و خیمه ها، موکب ها،(هاي صلواتی توزیع نذورات و چاي برپایی هر نوع ایستگاه - 3
 .استممنوع ها  شهرستان
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و اطالع امر را نسبت به این موضوع توجیه نموده  دست اندرکارانو ستادهاي استانی  سازمان تبلیغات اسالمی: 1تبصره
  .رسانی الزم معمول دارد

نذورات خاصی که امکان تغییر نذر به دلیل مسائل شرعی وجود ندارد، با نظارت کارشناسان بهداشتی طبخ و : 2تبصره
توزیع این نذورات می بایست در سایر اماکن انجام تا از تشکیل تجمع، صف و تراکم جمعیت . بسته بندي می شود

  .خودداري گردد
 

  :رعایت بهداشت محیط  - بخش پنجم

ه الزم است نسبت ب ،برگزاري مراسم سوگواري هاي محلشت محیط در ابهد حفظبا عنایت به اهمیت  - 1
یمه و فراهم نمودن اقالم ضم هاي رعایت دستورالعمل مبنی بر و مداحان توجیه هیات امنا و متولیان امر

افراد مسن و داراي بیماري دم حضور توجیه ع مواد ضدعفونی، نصب پالکاردهاي آموزشی،   ،بهداشتی
اقدام  ،و سایر موارد زمان برگزاريساعت و مدیریت استفاده از ماسک،  ،رعایت فاصله اجتماعی  اي،زمینه
 .صورت پذیرد ،قبل از فرا رسیدن ماه محرم و همچنین در حین ایام سوگواريالزم 

تعداد شرکت کنندگان، زمان برگزاري و مسئول برگزاري مراسم نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی،  -2
رعایت نکات مرتبط با پذیرائی متعهد بوده و الزم است به شیوه مناسب اطالع رسانی و توجیه صورت 

 .پذیرد

 .شودبرگزار  داراي مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی یو فضاهایصرفا در اماکن مراسم  - 3

 

 : مانت اجراض - 6

نسبت به اجراي این هیات امناي مساجد و همچنین مداحان  ،ها ها، حسینیه در صورت عدم توجه هیئت
  :سازمان تبلیغات اسالمی اقدامات ذیل را انجام خواهد داد ،دستورالعمل

  .و یا مداحان )مساجد ،ها ها،  حسینیه هیئت(و هیات امناي مسئولین هبارائه تذکر کتبی  -مرحله اول - الف
اي و پشتیبانی تا پایان  یارانه، ارائه خدمات عمومیعیت و قطع ممنودر صورت تکرار تخلف  –مرحله دوم  -ب

  .ماه صفر
 . جهت رسیدگی به تخلفبه مرجع قضایی معرفی  ماه و  ششمجوز به مدت لغو  -مرحله سوم  -  ج

 
 

  :ها دستگاه وظایف - 7
  :پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت
ü ي تاسوعا و عاشوراو روزها )باز اماکن در(برگزاري مراسم بهداشتی پروتکل تدوین.  
ü توزیع نذورات و تهیه بهداشتی پروتکل تدوین. 
ü  دستورالعمل 5موضوع بند  کارگروه در مستمر و موثر حضور. 
ü  توجیه اسالمی با هدف سازمان تبلیغات به آن تبعات و در کشور بیماري روند آخرین اطالعات ارائه 

  .)ساجد و همچنین مداحانهیات امناي م ،ها ها، تکایا، حسینیه هیئت(امر متولیان
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ü  ادارات با هاشهرستان مدیریتی هايرده و ها پزشکی استان علوم هاي هدانشگا هماهنگی ایجاد 
 .مراسم برگزاري ضوابط اجراي دستورالعمل راستاي در اسالمی تبلیغات

ü  سوگواري مراسم اماکن برگزاري در درج جهت مناسب آموزشی محتواهاي تولید و تهیه. 
ü  انتظامی و اجتماعی امنیتی کمیته به شهرها در وضعیت بیماري تغییرات روند روزانه ارائه. 
ü با هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان بسیج مستضعفینها  اندازي همیاران سالمت هیات راه. 
ü هاي بهداشتی ایام سوگواري نظارت عالی بر اجراي پروتکل. 

 :اسالمی تبلیغات سازمان

ü مدیریت بیماري ملی ستاد انتظامی و اجتماعی امنیتی، کمیته ذیلمراسم عزاداري  کارگروه تشکیل 
و  بزرگ هاي حسینیه، تکایا ،هیات نمایندگان ودستورالعمل  5مذکور در بند  يها هدستگا عضویت با

  .موثر مداحان و نقش آفرین
ü رسانی  اطالع اقناع و ،یهماهنگ جهت هاتکایا، حسینیه هیئات، امناي با هیات مشترك جلسه برگزاري

 .مراسم حین و قبل
ü ها، تکایا، مساجد و مداحان  ها، حسینیه هیئت نمودن همراه هدف با و توجیهی تبیینی اقدامات انجام

  .مشکالت بروز از پرهیز متخذه و تصمیمات باموثر 
ü ري جا سال شرایط تبیین منظور به مذهبیهاي  هیئت و روساي مساجد امناي هیات با ماهنگیه

     .طمرتب هايدستورالعل اجراي و اباعبداهللا الحسین سوگواري ایام مراسم
ü دار صالحیت مراجع طریق از هاي مناسب روش به نذورات توزیع هدایت به منظور هماهنگی.  
ü واقعی و مجازي هاي رسانه از استفاده با مراسم برگزاري جایگزین نحوه راهکارهايو اعمال  بررسی ،

  ...انه وخالق هاي هاید
ü بیماري مدیریت استانی ستادهاي با سراسر کشور اسالمی تبلیغات ادارات روساي نمودن هماهنگ 

 .کرونا
ü  ایام عزاداري برگزاري مراسم ضوابط دستورالعمل به نسبت اسالمی تبلیغات روساي ادارات توجیه 

 .و شرایط خاص حاکم بر مراسم سالجاري صفر و محرم
ü  جامعه هدایت آنها به سمت و خیرات و نذورات سازي بهینه ر راستايد محرم فرصت از استفاده 

 .در ترویج موضوع همدلی و کمک مومنانه هدف
ü دلیل به جاري سال صفر و محرم برگزاري مراسم ضوابط و محدودیت به نسبت دقیق رسانی اطالع 

 .کرونا شیوع
ü  به  مداحان و وساي هیئاتر توسط غیرکارشناسی اظهارنظرهاي و ها مصاحبهانجام  از پیشگیري

  .دشمنان سوء استفاده هرگونه بروز از پرهیز منظور
ü تهیکم رخانهیدب به دستورالعمل بر نظارت و اجرا با مرتبطهاي  گزارش ارسال. 
ü ها که موجب شیوع  رفتارها و بدعت اعمال وهن آلود غیر قانونی نظیر قمه زنی و برخی انجام جلوگیري از

 .شود میبیشتر بیماري و گسترش 
ü  محیطظرفیت اعمال محدودیت در پذیرش افراد جهت شرکت در مراسم متناسب با. 
ü هماهنگی با متولیان و مداحان جهت ضرورت استفاده از ماسک در تمام مدت زمان برگزاري مراسم. 
ü هاي صادره وزارت بهداشت به ادارت تابعه هاي بهداشتی و دستورالعمل ابالغ پروتکل. 
ü ها،  اندازي همیاران سالمت هیئت ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راهزبا و همکاري و هماهنگی

 .ها، تکایا، مساجد حسینیه
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ü ها، تکایا، مساجد ها، حسینیه هاي برگزاري مراسم هیئتجلوگیري از نصب بنرهاي اطالع رسانی محل. 

  :جماعات و جمعه ائمه يگذاراستیس يشورا 

ü ائمه هیکل به صفر و محرم امیا يعزادار مراسم يبرگزار ضوابطاي بهداشتی ه و پروتکل دستورالعمل ابالغ 
 .جماعت و جمعه

ü  علما و مراجع عظام  اخذ نظرات ارشادي و سالجاري تبیین شرایط حاکم بر مراسم سوگواري. 
ü موجودهاي  تیمحدود و جمعه ائمه توسط يماریب ابتالء و وعیش روند از متاثر کشور خاص طیشرا نییتب 

 .قبل سنوات همانند مراسم يبرگزار رد

ü جماعات و جمعه ائمه توسطهاي مغایر تصمیمات ستاد ملی  مصاحبه انجام از پیشگیري. 

ü  آنها نمودن همراه و مداحان هیتوج در جماعات و جمعه ائمه کالم نفوذ از استفاده. 

ü ياجرا درها  هرستانش وها  استان یاسالم غاتیتبل ادارات با جماعات و جمعه ائمه نمودن هماهنگ 
 .دستورالعمل

ü هاي علوم پزشکی در بازرسی  هماهنگی و همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
 .هاي بهداشتی و نظارت

 :هیعلمهاي  حوزه تیریمد 

ü  غاتیتبل سازمان با يهمکارو  دستورالعملي اجرا هدف با یاعزام نیمبلغ يبرا کشور طیشرا نییتب 
 .شده فیتعر کارگروه در یماسال

ü علما و مراجع عظاماخذ نظرات ارشادي  و سالجاري تبیین شرایط حاکم بر مراسم سوگواري.  
ü   یابالغ و متخذه ماتیتصممغایر هاي  مصاحبه انجامپیشگیري از. 

ü  یمل ستادهاي  استیس ي تحققراستا در نیمبلغ و ونیروحان تیظرف از استفاده. 

ü  کارگروه به جهینت ارائه و ، زرد و نارنجیقرمزي شهرها در يعزادار مراسم يبرگزار نینو يها وهیش یبررس. 

ü  ییافزا هم جهت درها  استان یاسالم غاتیتبل ادارات نیمبلغ و ونیروحان و طالب نمودن هماهنگ 
 .دستورالعمل قیدق يساز ادهیپ

ü  هدف با نیمبلغ و طالب ،ونیروحان بهتبط مر يها پروتکل وضوابط برگزاري مراسم  دستورالعمل ارائه 
 .و اجرایی نمودنرسانی  اطالع و یبخش یآگاه

ü هاي علوم پزشکی در بازرسی  هماهنگی و همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
 .هاي بهداشتی و نظارت

ü هیکل به صفر و رممح امیا يعزادار مراسم يبرگزار ضوابطهاي بهداشتی  و پروتکال دستورالعمل ابالغ 
 .هاي علمیه حوزه

   :دفتر تبلیغات حوزه علمیه

ü قیدق يساز ادهیپ ییافزا هم جهت درها  استان اعزامی به نیمبلغ و ونیروحان و طالب نمودن هماهنگ 
 .هاي بهداشتی مرتبط و رعایت پروتکل دستورالعمل

ü رگزاري مراسم عزاداريدر ب یمل ستادهاي  استیس ي تحققراستا در نیمبلغ تیظرف از استفاده. 
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  :یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

ü يعزادار مراسم يبرگزار ضوابط دستورالعمل "یرسان اطالع و اقناع ی،هماهنگ" اي رسانه وستیپ هیته 
  .هاي ذیربط و دستگاه یاسالم غاتیتبل سازمان مشارکت و يهمکار با صفر و محرم امیا
ü رسانی و هاي اطالع محتوا براي فعالیت دیتول يراستا رد یمل ستادرسانی  اطالع تهیکم نمودن فعال 

 .قبل از فرا رسیدن محرم و حین برگزاري مراسم یاقناع

ü يبرگزار در موجودي ها تیمحدود و يسالجار خاص طیشرا نییتب براي يا چندرسانه يها برنامه دیتول 
  .مراسم

ü يجار سالدر سوگواري  امیاخاص  طیشرا رشیپذ سهولت يبرا جامعه آحاد و یعموم افکار يساز آماده 
 .ستاد ملی مدیریت بیماري کرونارسانی  اطالع از طریق کمیته

ü با ، زرد  و نارنجیقرمزهاي  شهر در صفر و محرم امیا مراسم يبرگزار نیگزیجا يراهکارها یبررس 
 .يا رسانه يفضا از استفاده

ü موجود يها تیظرف از استفادهو  ینید - یفرهنگ حوزه یاجتماع يها هیسرما و ها تیشخصگیري از  بهره 
 .مردم اقناع جهت در

ü يمجاز يفضا در آنها انتشار و يسوگوار امیا یمناسبت خاصهاي  برنامه دیتول و هیته. 

ü رسانی قبل از فرا  با هدف اقناع و اطالع) در صورت لزوم(تشکیل کارگروه اطالع رسانی ذیل کمیته ذیربط
 . رسیدن محرم و حین برگزاري مراسم

   :مایس و صدا سازمان 

ü  ندارد وجود مراسم يبرگزار امکان کهیی شهرها در یمناسبتهاي  برنامه پخشتولید و.  
ü یمل ستادهاي  استیس با راستا هم صفر و محرم امیارسانی  اطالع و يا رسانه يفضا تیریمدریزي  برنامه. 

ü  آنها پخش و یمناسبتهاي  برنامه دیلتو در شده ینیب شیپ کارگروه و یاسالم غاتیتبل سازمان با یهماهنگ . 

ü محرم امیا به نسبت یرانیا جامعه تیحساس به توجه با متخذه ماتیتصم ریمغاهاي  مصاحبه انجام از پیشگیري. 

ü رعایت تعادل در اطالع رسانی و پوشش برنامه هاي سوگواري متناسب با شرایط کشور. 

ü   هاي  گروه همه نمودن همراه و شرایط حاکم بر مراسم سالجاريبه منظور تبیین  یاجتماعهاي  هیسرما از استفاده
 .جامعه

ü اقناعی ورسانی  اطالع يها برنامه پخش و دیتول يراستا در یاستان تیریمد يستادها با ینگماهه. 

ü هاي بهداشتی صادره از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتبط با  رسانی پروتکل اطالع
 .و صفرمراسم سوگواري محرم 

ü   در برنامه هاي ها، تکایا، مساجد و مداحان  ها، حسینیه هیئتعدم پوشش تبلیغی در رابطه با برگزاري مراسم
 . تلویزیونی و زیرنویس

  :یانتظام يروین 

ü تامین امنیت برگزاري مراسم. 
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ü صفر و محرم امیا مراسم يبرگزار ضوابط دستورالعمل قیدق ياجرا يراستا در کارگروه با يهمکار.  
ü مراسم يبرگزار با مرتبطهاي  پروتکل بر نظارت در کارگروه با یهماهنگ. 

ü  مساجد و ایتکا ،هاهینیحس و یمذهبهاي  ئتیه نمودن همراه در یانتظامي روینهاي  تیظرف از استفاده 
 .يجار سال يسوگوار امیا خاص طیشرا به توجه با دستورالعمل ياجرا بمنظور

ü  ماتیتصم و دستورالعمل ياجرا درها  آن نمودن همراه وي جار سال امیا طیشرا به نسبت موثر مداحان هیتوج.  

ü هاي علوم پزشکی در بازرسی  هماهنگی و همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
 .هاي بهداشتی و نظارت

   :کشور کل یدادستان

ü هاي  پروتکل و مراسم يبرگزار ضوابط لعملدستورا از نیمتخلف مورد در یقانون اقدام و یحقوق یبانیپشت
 .مرتبط یبهداشت

  :جیبس سازمان 
ü هاي بهداشتی و پروتکل دستورالعمل ياجرا در سازمان تبلیغات اسالمی با مستمر و موثر يهمکار.  
ü ها هینیحس   و مساجد و ایتکا ،یمذهبهاي  ئتیه نمودن همراه در جیبس سازمان يها تیظرف از استفاده.  
ü دستورالعمل ياجرا به نسبت مداحان نمودن همراه در جیبس سازمان تیظرف زا استفاده. 

ü هاي علوم پزشکی در بازرسی  هماهنگی و همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه
 .ها ها، تکایا، مساجد و حسینیه هاي بهداشتی در قالب همیاران سالمت هیئت و نظارت

  :رتوزارت صنعت، معدن و تجا
ü داراي مجوز با هماهنگی سازمان تبلیغات ... ها، تکایا، مساجد و ها، حسینیه ماسک هیئت  تامین نیازمندي

 . اسالمی برابر نرخ مصوب

ü با هماهنگی سازمان  داراي مجوز... ها، تکایا، مساجد و  ها، حسینیه تامین مواد ضدعفونی بهداشتی هیئت
 . تبلیغات اسالمی برابر نرخ مصوب

ü بخصوص ( هاي بهداشتی ها در اجراي دستورالعمل و پروتکل هاي اصناف و اتحادیه ده از ظرفیت اتاقاستفا
 ).در بحث نذورات

  :وزارت آموزش و پرورش
ü  اماکن آموزشی تحت مدیریت فضاي باز هماهنگی با سازمان تبلیغات اسالمی به منظور فراهم نمودن

  .مورد نیاز جهت برگزاري مراسم عزاداري
  

  :ورزش و جوانانوزارت 
ü  اماکن ورزشی تحت مدیریت مورد فضاي باز هماهنگی با سازمان تبلیغات اسالمی به منظور فراهم نمودن

  .نیاز جهت برگزاري مراسم عزاداري
  :)انتظامی و اجتماعی ،امنیتی کمیته (کشور وزارت
ü کمیته ذیل کارگروه پیگیري تشکیل.  
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ü دستورالعمل اجراي روند بر نظارت.  
ü ی اجراي هماهنگکرونا و  استانی بیماري مدیریت هاي بهداشتی مرتبط به ستادهاي تورالعمل و پروتکلابالغ دس

 .آنها

ü در ایام سوگواري و برگزاري مراسم موردي تصمیمات به منظور اخذ وزارت بهداشت با هماهنگی. 

ü  صفر و محرم مایا برگزاري مراسم ضوابط دستورالعمل اجراي مرتبط با مشکالت و رفع موانع پیگیري. 

ü قانون مدیریت  5هاي مشمول ماده  ها و وزارتخانه در دستگاه سوگواري ابالغ ممنوعیت برگزاري مراسم
 .خدمات کشوري

ü  ملی به ستاد کارگروه عملکرد گزارش انعکاس. 

  ):مشاور امور روحانیت (کشور وزارت 
ü اخذ  و و شیوع بیماري در کشوربا توجه به روند ابتال سالجاري تبیین شرایط حاکم بر مراسم سوگواري

  .علما و مراجع عظامنظرات ارشادي 
ü  مراجع عظامتبیین دستورالعمل به منظور اخذ نظرات ارشادي و حمایت  .  

 

  : کرونا بیماري مدیریت استانی ستاد
ü استانی ستادهاي در آن تبیین و ي ذیربطهادستگاه به ابالغ دستورالعمل.  
ü شهرستانی مسئولین توجیه هدف با ارانفرماند به ابالغ دستورالعمل. 

ü هاي سوم، چهارم و پنجم بند ششم دستورالعمل ناظر بر ضوابط کلی نظارت بر اجراي دقیق مفاد مندرج در بخش. 

ü  در ذیل ستاد استانی با مسئولیت اداره سازمان تبلیغات  "مراسم عزاداري"تشکیل کارگروه متناظر استانی
 .اسالمی

ü سوگواري مراسم برگزاري ایام در ستاد استانی جلسات در اسالمی تبلیغات تادارا روساي از دعوت. 

ü جاري سال مراسم ضوابط برگزاري به نسبترسانی  اطالع جهت استانی سیماي و از صدا استفاده. 

ü اقناع ورسانی  اطالع امر مجازي در فضاي ظرفیت از گیري بهره. 

ü  مراسم برگزاري و ضوابط شرایط تبییندر مورد  شهرستانی و استانی نفوذان ذي مرجع و هايگروه از استفاده. 

ü  ضوابط برگزاري بیان راستاي در مساجد و تکایا وها  حسینیه مذهبی،هاي  هیئت با توجیهی نشست برگزاري 

 .مراسم

ü  موجودهاي  ظرفیت تمامی از استفاده با اعالمی ضوابط برابر برگزاري مراسم راستاي در مداحان نمودن همراه. 

ü  در بهداشتی امکانات ارتقاء شده بینی پیشهاي  اجراي برنامه به نسبت استانی کارگروه عملکرد بر نظارت 

 .مراسم برگزاريهاي  و محل اماکن

ü  انتظامی و اجتماعی ،امنیتی کمیته به اقدامات روند از مستمر گزارش ارسال. 

 
  

  .به تصویب رسید 04/05/1399ونا مورخ امین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماري کر این دستورالعمل در سی
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پیوست رسانه اي دستورالعمل ضوابط برگزاري مراسم  عزاداري سید و ساالر 

  1399شهیدان در ماه محرم و صفر 
در خصوص ضوابط برگزاري مراسم  4/5/99پیرو مصوبه سی امین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 

  : است زیرشیوه نامه رسانه اي مربوطه به شرح ) ع(عزاداري اباعبدهللا الحسین

 فاصله رعایت و حداقلی تجمع  ،مراسم زمان کاهش "اصول رعایت با عمومی صورت به مراسم برگزاري - 1
 .شودمی انجام" ماسک از همگانی و مستمر و استفاده اجتماعی

 مطابق صرفاً ذوراتن و و اطعام است ممنوع عزاداري مراسم برگزاري جریان در هرگونه پذیرایی  - 2
 غیر مشترك ظروف در و بر بیرون بصورت بندي بسته و پز و در پخت بهداشتی هاي دستورالعمل

 .شود می توزیع

 محدود و ساعات و شده مشخص ایام در صرفاً سربسته در فضاهاي عمومی عزاداري مراسم برگزاري  - 3
 مناسب شرایط داراي استانی تشخیص کارگروه به که است مجاز تکایاي و ها حسینیه مساجد، در

 .مدیریتی هستند و بهداشتی

 کنندگان،شرکت تعداد ،بهداشتی ضوابط رعایت کامل به نسبت باید عمومی مراسم برگزاري مسئول  - 4
 .شود متعهد پذیرایی و نحوه برگزاري زمان

 ت فعلیوضعی مناسب ابتکاري هاي برنامه ارائه به نسبت و مردمی تبلیغی نهادهاي و سیما و صدا  - 5
 .کنند اقدام مجازي و تبلیغاتی در فضاي عاشورایی فرهنگ و معنوي فضاي تقویت و کشور

 و هاي اجرایی دستگاه همه هماهنگی با است موظف ملی ستاد و تبلیغات رسانی اطالع کمیته  - 6
 ارائه و عمومی افکار سازي آماده نسبت هاي مذهبی هیات و سیما و صدا ،ها رسانه ویژه به مردمی

 .نماید اقدام عزاداري ایام ویژه هاي بهداشتی موزشآ

 
 ها،استان معاونت، سیما سیاسی، معاونت معاونت براي اجرا براي ايرسانه نامه شیوه این** 

 ها، نشریات روزنامه ها، خبرگزاري تمام سیما، و صدا در سازمان مرزي برون و صدا معاونت
 ** االجراست الزم یاجتماع هاي شبکه فعاالن برتر هايو رسانه
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 :کرونا با بیماري مقابله و پیشگیري براي بهداشت وزارت هاي توصیه آخرین) الف
  

 تنها کرونا، ویروس گسترش و ابتالء روند از هاي جهانیگزارش و علمی هايیافته آخرین به با توجه  - 1
 کامل رعایت در درمان و نهادهاي بهداشت با مردم همکاري و همراهی ویروس این با مقابله موثر راه
  .است اجتماعی گذاري فاصله و ماسک از استفاده و هاي بهداشتی دستورالعمل دائمی و

 نحوه هايدستورالعمل تبلیغ و ترویج از کرونا پیشگیري بهداشتی هايدستورالعمل تصویب به با توجه  - 2
 غذاي بنديو بسته پز و پخت هاي دستورالعمل - باز فضاي و مسقف هايدر مکان عزاداري برگزاري
 تشخیص به منوط تکایا و مساجد در مراسم محدود برگزاري بنديزمان بر، بیرون صورت به نذري

کنندگان، شرکت تعداد ضوابط بهداشتی مدیریتی، و بهداشتی شرایط با متناسب و استانی هايکارگروه
 ها به رسانه تمام در استان شهرهاي تمام براي استانی ستاد برگزاري مصوبه نحوه و برگزاري زمان
 .شود بازنشر متنوع هاي شیوه به مکرراً و نشر ویژه صورت

 
 :اي رسانه محورهاي )ب

  

 ماسک، همچنان از استفاده و هادستورالعمل رعایت خصوص در رسانی مستمر اطالع ضمن ها رسانه - 1
 گسترده تذکرات عمومی، بخشی آگاهی کنار در و منتشر کنند و دریافت متولی، مراجع از را رسمی اخبار

  .نمایند مراقبتی، مدیریت خود ضریب افزایش هدف با را جامعه در موکد، التهاب و
 و "سالمت و عزاداري "ساختگی به دوگانه پرداختن عدم با اجتماعی هايشبکه فعاالن و هارسانه - 2

حداکثري  رعایت ،علمی هايچارچوب و مقدسات بین تقابل فکري ایجاد هايزمینه زدودن
  .دهند قرار خود تولیدات صدر در را بهداشتی هايدستورالعمل

 ضرورت بر جامعه التهابات براي افزایش احساسی و هیجانی رفتار هرگونه از پرهیز ضمن هارسانه  - 3
 و" از ماسک استفاده "ملی  مطالبه ایجاد مذهبی، هاي هیات بر مردم مردم و بر مردم بیشتر نظارت
 .نمایند را برجسته ویژه شرایط با )ع( سیدالشهدا عزاي مراسم برگزاري

 نیروهاي یا و گانه سه قواي میان به ویژه دستگاهی بین یا و سیاسی کاذب هايدوقطبی ایجاد از - 4
 هاي فعاالن شبکه برخی و دشمن هايرسانه بویژه که . شود پرهیز به شدت این دو،  ترکیب و مسلح

 .اند دیده ویژه تدارك امسال، محرم براي اجتماعی

 تجمعات ایجاد خصوص در القایی دشمن خط مراقبت اجتماعی، هايشبکه فعاالن و اهرسانه  - 5
 این بازتاب تحرکات و هیجانی رفتار از و باشند عزاداري پرشور از فضاي استفاده سوء و ساختگی
 .ایندنم پرهیز را )ع(حسین امام مردم براي عزاداري دادن قرار الشعاع تحت براي چنین

 محـرم،  مـاه  در مومنانـه  کمـک  تقویت نهضـت  و توسعه براي اجتماعی هايشبکه فعاالن و ها رسانه  - 6
 و شـرح  حرکـت  این ترویج به نسبت و کنند کمک را ملی رزمایش با این درگیر مختلف هايدستگاه
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 یـا  و رتصـاوی  انتشـار  اسـت  بدیهی .دهند را انجام مقتضی اقدام کشور سراسر در شده انجام اقدامات
 روح خالف بر به شدت  باشد، هاکمک این کنندگانتحقیر دریافت یا و طرح این باعث وهن که مطالبی
 .است وحدت ایجاد و ملی همبستگی معنی تقویت به ملی رزمایش این اجراي بر حاکم

 
 :ها رسانه در محتوا تولید براي پیشنهاد) پ

  

 برگزاري زمان آنها در که جدید هاي شیوه برگزاري در مردمی ابتکارات حداکثري نشر و محتوا تولید - 1
 از تولیدات استفاده( .شود می رعایت نیز بهداشتی هاي دستورالعمل) ع(سیدالشهدا حضرت عزاداري باشکوه

 ...).و فتوتیتر گرافی، موشن اینفوگرافی، اي،چندرسانه

 به خام غذایی مواد توزیع از ادهنظیر استف عزاداران از پذیرایی در جدید ابتکارات اهمیت به توجه - 2
 نمایش جلوه منظور به ...و  نیازمندان به کمک براي ماسک نذر ،کمک مومنانه طرح در نیازمندان

  .اجتماعی مسئولیت و دینداري تعاون، هاي
 سیاه پرچم نصب یا و "حسینیه یک خانه هر "طرح نظیر عزاداري جدید الگوهاي و ترویج طراحی  - 3

 .آنالین جلسات سخنرانی برگزاري و منازل همه درب

 و خاص زبانزد انضباط، و نظم رعایت در دیرباز از مذهبی که هیئات در نظارتی کارهاي و ساز ایجاد  - 4
-دسـتورالعمل  از  استفاده ضمن. است عمومی مطالبه و اي رسانه فعالیت مهمترین ،هستند بوده و عام
هـاي   آزمـایش  و مراقبـت  هـاي درگـاه  ایجـاد  ،محـرم  هـاي  نامهبرگزاري آیین در بهداشت وزارت هاي

 از مـردم  آفرین اعتماد و حداکثري و استفاده سازيایمن براي شیوه بهترین هیئات در )تست(سرپایی
 مالحظات هاي بهداشتی،دستورالعمل دقیق رعایت ضمن مذهبی هیئات واقع در. است ایام این مراسم
 .کنند رعایت را سالام هاي عزادارينامهآیین برگزاري هاي حاشیه

 .غذا و توزیع طبخ جاي به  "ارزاق نذر " و " ماسک نذر "کمپین تقویت و ترویج  - 5

 همین به کشور؛ در اجماع ایجاد دستورالعمل براي رعایت با عزاداري مراسم برگزاري از سازي قرائت  - 6
 :دهند انجام را ت زیراقداما علمیه هايحوزه مدیریت و تبلیغات سازمان رود مسئوالنمی انتظار منظور

هاي آیین  در بهداشتی هايدستورالعمل رعایت به در توصیه تقلید معظم مراجع نظر اظهار نشر و تهیه -
 .عزاداري

 به توصیه در هااستان در فقیه ولی و نمایندگان کشور سراسر در جمعه ائمه نظر اظهار نشر و تهیه  -

 .اداريعز هايآیین در بهداشتی هايرعایت دستورالعمل

 در ... و تبلیغات حوزه، دفتر مدرسین جامعه مانند حوزوي و دینی، تبلیغی بیانیه نهادهاي انتشار  -

  .مذکور موضوع

 کامل و رعایت دقیق با عزاداري مراسم برگزاري خصوص در کشور مداحان شاخص اظهارنظر -

 .بهداشتی هايدستورالعمل
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 و تکایا و هیئات ورودیه مساجد، در عزاداري براي تیبهداش هاي دستورالعمل بنر اجراي نصب به الزام -
 .مراسم برگزاري محل

 
 : ايمالحظات رسانه) ج

 

 صـاحبان  و هیئـات  مـدیران  و توسـط مـردم   هـا دسـتورالعمل  حداکثري رعایت بر ها رسانه تاکید - 1
 .تریبون

 داريعزا منفی شکوه هاي جلوه که فیلم و عکس اي،حاشیه خبر انتشار هرگونه از جلوگیري  - 2
 . سازد برجسته را )ع(سیدالشهدا

 ماه مراسم موضوع برگزاري در سازمانی و جناحی و تقابلی اختالفی، و مواضع انحرافی انتشار عدم - 3
 .هادستورالعمل رعایت و محرم

 موضوعات در بین مردم همکاري و اجماع تخریب بر بناي که معاند جریانات بازنشر القائات عدم  - 4
 .دارد را محرم ماه ريعزادا جمله از مختلف

 .نامعلوم هویت با عکس خبر،، اطالعات هرگونه انتشار عدم  - 5

 عزاداري و هادستورالعمل موضوع رعایت در مسئول، غیر و مرتبط غیر افراد نظرات عدم انتشار  - 6
 .مردم

 .مرتبط غیر و مسئول غیر مراجع سوي از عزاداري هرگونه برنامه انتشار عدم  - 7
 
  

  و عملیات روانی  کمیته اطالع رسانی
  ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا

 


