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 فهرست مطالب

 مقدمه 

 هدف 

 منظور 

 مستندات 

 ساختار 

 ضوابط كلي 

 ضمانت اجرا 

 ها ف دستگا وظاي 
o  درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت 

o سازمان تبليغات اسالمي 

o شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و جماعات 

o مديريت حوز  هاي علميه 

o دفتر تبليغات حوز  علميه  

o و ارشاد اسالمي وزارت فرهنگ  

o سازمان صداو سيما 

o نيروي انتظامي 

o  دادستاني كل كشور 

o  سازمان بسيج 

o دن و تجارتوزارت صنعت  مع 

o وزارت آموزش و پرورش 

o وزارت ورزش و جوانان 

o وزارت كشور 

o ستادهاي استاني مديريت بيماري كرونا 

 

  ضمائم 

 فضاي باز(  اماكن سر بسته)پروتكل برگزاري مراسم عزاداري. 

 پروتكل تهيه و توزيع نذورات. 
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 ن و حين برگزاري مراسم(حول محور هماهنگي  اقناع و اطالع رساني قبل از فرا رسيد)ايپيوست رسانه. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: -0

ايجاد  المللي يكي از تبعات شيوع بيماري كرونا در جهان ينبر بتبه اعتقاد بسياري از انديشكد  هاي مع        

هاي مختلف بود  كه تا قبل از آن نمود چنداني نداشته است. از جمله آنها دوگانه هاي متضاد در حوز دوگانه

ب با درجه مذهبي بودن ور مذهبي و اعتقادي كه در اقصي نقاط جهان به انحاء مختلف و متناسسالمت و ام

 گذاري داشته است.كشورها اثر

صورت عادي و برگرفته از برگزاري مراسم هاي مذهبي و آئيني به   تا قبل از شيوع اين ويروس منحوس       

كرونا اين روند با مخاطر  مواجه شد  است. برقراري تعادل ميان در جريان بود  ليكن با انتشار بيماري   اعتقادات

-هاي همهزمان وقوع بيماري فرائض مذهبي با حفظ سالمت و امنيت جان شهروندان در ها وآئين ها انجام مراسم

 گيران بود  كه نيازمند تامل و تدبير خاصي مي باشد.ترين موضوعات تصميمگير در دنيا يكي از حساس

جمهوري اسالمي ايران نيز به دليل ماهيت و نوع نظام حاكم از اين موضوع مستثني نبود  و پس از شيوع        

 فرائض ديني و مذهبي بود  و هست.اداي هاي مردم و مسئولين نحو  و چگونگي اري هموار  يكي از دغدغهبيم

همكاري  تعامل  سير را آسان نمود ليكندشواري اين م مقام معظم رهبري نسبت به اين مهمنگا  مترقيانه اگرچه 

مثال زدني است و جا دارد در و بي نظير هم در نوع خود مذهب شيعه متاثر از تفكر نابو هماهنگي حوز  ديني 

 در دوران كرونا براي جهانيان تبيين گردد. "نگا  مترقي مذهب شيعه"دوران فراغ از بيماري

ي اين هاي و همدلي متوليان برگزاري مراسمما  مبارك رمضان و همراهم با ايا 91شيوع ويروس كوويد تقارن       

گيري مبناي تصميم  كه به دليل آثار مثبت برجا ماند اي گرانبها براي مسئولين بود  ما  بخصوص ليالي قدر تجربه

د  است. در مساجد و نمازهاي جمعه بو از جمله برپايي نمازهاي جماعت درهاي مذهبي ديگر در خصوص برنامه

  بار ديگر موجب شد در قاموس ايرانيان برخوردار است صفر كه از اهميت و ويژگي خاصي پيش بودن ايام محرم و

هاي و چگونگي برگزاري مراسمتا دست اندركاران مديريت بيماري كرونا را نسبت به ارزيابي شرايط شيوع و ابتالء 

ب و ضوابط آن و نسبت به تبيين چارچولي در اين مهم بررسي صفر را با همفكري و مشورت نهادهاي متو محرم و

 اقدام نمايند. دستورالعمل حاضر نقشه را  برگزاري مراسم سالجاري مي باشد.

 :هدف -2

ميان حفظ سالمت شهروندان با برگزاري ايام سوگواري سيد ساالر شهيدان اباعبدااله بخشي ل دتعا

 . )ع(الحسين

 منظور: -3

 ار و شيوع بيماري در كشورجلوگيري از انتش.  

 مقام معظم رهبري مد ظلله العالی:

معیار براي برگزاري مراسم عزاداري محرم آن چیزي است که ستاد مقابله با کرونا و کارشناسان "

 01/10/0311 "گويند.بهداشت می

 



4 
 

 اجراي مطلوب برنامه هاي سوگواري محرم و صفر. 

 مستندات: -0

 ستاد ملي  45/44/9311ام مورخ و سي 22/45/9311مورخ بيست و نهم  اتمصوبات جلساول  بند

 .مديريت بيماري كرونا

 ... بند ... مصوبات هفتاد و هفتمين جلسه ستاد ملي مديرت بيماري كرونا  مورخ. 

  شورايعالي امنيت ملي 435و   435مصوبات. 

 :ختارسا -0

 سازمان تبليغات اسالمي است. مسئول اجراي اين دستورالعمل -9

اجتماعي و انتظامي ستاد مديريت   كميته امنيتيذيل  "مراسم عزاداري كارگرو "اين سازمان با تشكيل  -2

  هاحسينيه ها هيئت حوزوي  مذهبي   هاي ذيربط فرهنگيايندگان دستگا نمعضويت بيماري كرونا و 

    سازمان بسيجدرمان وآموزش پزشكي  داشت  وزارت بهدادستاني كل نيروي انتظامي  مداحان  تكايا 

  سازمان صدا و سيما  وزارت فرهنگ و وزارت كشور وزارت آموزش و پرورش  وزارت ورزش و جوانان 

ه اجراي دقيق و نظارت بر فرايند دستورالعمل و ب نسبت   رورتها بنا به ضارشاد اسالمي و ساير دستگا 

 پروتكل هاي ضميمه اقدام مي نمايد.

 موظف است گزارش روند اقدامات را طي فرايند ذيل به كميته ارائه نمايد: سازمان تبليغات اسالمي  -3

 ن ايام محرم و صفر به صورت هفتگي.قبل از فرارسيد -الف

 به صورت روزانه در قالب يك فرمت كه در كارگرو  تهيه خواهد شد.در حين برگزاري مراسم  -ب

 ضوابط کلی : -6

با عنايت به مدت زمان باقي ماند  تا فرارسيدن ايام محرم و صفر ضوابط كلي حاكم بر اين دستورالعمل در       

 :شودميبخش هاي ذيل عملياتي 

 قبل از حلول ماه محرم و صفر: -بخش اول

 نسبت به شرايط خاص حاكم بر مراسم  "اقناع و اطالع رساني هماهنگي "سه محور  اقدامات در حول

  پذيرد. انجامهاي هدف  سالجاري براي گرو 

  هايو دعوت از نمايندگان دستگا  و مستمر منظمبا تشكيل جلسات  دستورالعمل 4موضوع بند  كارگرو 

نسبت به  موثر مداحان و تكايا  هاحسينيه  هاي مذهبيتو هيات امناي هيئ ذيربط و همچنين نمايندگان

 .تمهيد نمايد  فوق يمحورهاحول اقدامات عملياتي نمودن 

 رساني ستاد ملي مديريت بيماري كرونا )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( رئوس مورد نظر كميته اطالع

 حول سه محور فوق را به كارگرو  ارائه نمايد.
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  هاي مرتبط با اين بخش هماهنگي كامل با كارگرو  در اجرايي شدن برنامهسازمان صدا و سيما همكاري و

 را اعمال نمايد.

 

 فرارسیدن ايام محرم و برگزاري مراسم: -بخش دوم

 عملياتي شدنبر نظارت  با اعمال پس از اجراي موارد مندرج در بخش اول  سازمان تبليغات اسالمي       

برابر مفاد مندرج را برگزاري مراسم در شهرها و اماكن مجاز چگونگي   ههاي ضميمدستورالعمل حاضر و پروتكل

 كند.راهبري ميدر بخش سوم 

 :ضوابط اجرا در شهرها با توجه به روند بیماري -بخش سوم

عزاداري  مراسم ريزي برگزاريبا توجه به نكات ذيل نسبت به مديريت و برنامه كارگرو  مراسم عزاداري

 نمايد:اقدام ميدر كشور هاي مذهبي هيئت و   مساجدها  تكاياحسينيه

 بر اساس طرح  صرفاًداراي مجوز كارگرو  بند پنج دستورالعمل مراسم برگزاري ريزي برنامه

به  حداقليو تجمعات  با رعايت فاصله گذاري اماكن و فضاهاي باز در جامع مديريت هوشمند 

 شرح ذيل:

 در  )قرمز، نارنجی، زرد و آبی(هاي چهاگانه تعيين شد عتبرگزاري مراسم  عزاداري فارغ از وضي

ظرفيت  5/9متر و  5ظرفيت  فضاي بسته با ارتفاع  3/9ها در فضاي باز با كليه شهرها و استان

 مكان برگزار گردد.  

 .)رعايت كاهش ساعات برگزاري مراسم)حداكثر دو ساعت 

 باشد يم ممنوع...  و استان به استان شهر  به شهر يجابجائ و انجام يمحل صورت به يرو دسته . 

  با اولويت شخصي بودن در غير اين استفاد  از طبل  سنج و وسايل مشابه در برگزاري مراسم

بديهي است مراسم سينه  .صورت با انجام گند زدايي قبل از استفاد  شخص بعدي منعي ندارد

 باشد.در محل مراسم بدون جابجائي مجاز مي زني و زنجير زني

  عزاداري مراسمدر  رعايت فاصله گذاري اجتماعيضرورت. 

 به صورت مستمر استفاد  از ماسك. 

  پيش بيني استفاد  از راهكارهاي جايگزين در مناطق و شهرهايي كه امكان برگزاري حضوري

 .(با هماهنگي كارگرو  استاني)مراسم وجود ندارد 

 نذورات.هاي بهداشتي مرتبط با مراسم و اجراي دقيق پروتكل 

 داراي وضعيت هاي بهداشتي مرتبط با عزاداري در شهرهاي تشديد نظارت بر اجراي پروتكل

 .نظارت استاني و شهرستاني هاي توسط كميته حاد بيماري
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 گذاريگرداني در يزد  تشتالعباس در زنجان  نخل)نظير يومها هاي خاص در برخي استانمراسم: 9تبصر 

ضرورت پيشگيري همچنين جابجائي و  وتراكم   به دليل تجمع اصفهان و...( انيشورقال شيرخوارگان   اردبيل

  باشد.ممنوع مياز شيوع و سرايت بيماري  

حرم عبدالعظيم حرم حضرت معصومه سالم عليها  اماكن مقدس حرم رضوي   درها هيات حضور: 2تبصر 

مديريت توليت ها نسبت به  باشد.ع ميممنوجهت برگزاري مراسم شاهچراغ  امامزاد  صالح و...  حسني 

برگزاري مراسم در اماكن و فضاي باز با رعايت فاصله گذاري اجتماعي   اجراي پروتكل هاي بهداشتي در 

 چارچوب ضوابط كلي فوق الذكر اقدام مي نمايند. 

ذيل  بر اساس طرح جامع مديريت هوشمند به شرح: برگزاري نماز  كما في السابق در مساجد 3تبصر  

 باشد:انع ميبالم

  متر  5نفر به ازاء  54در شهرهاي قرمز: برگزاري نماز  جماعت در فضاي باز با پذيرش حداكثر

 هاي بهداشتي. دقيقه با رعايت پروتكل 34مربع براي هر نفر در زمان 

عايت تبصر : با باز بودن درهاي مسجد و استفاد  از غضاي شبستان  جهت انجام فرائض انفرادي  با ر

 دستورالعمل هاي بهداشتي بال مانع است. 

  متر  5نفر به ازاء  944در شهرهاي نارنجي: برگزاري نماز جماعت در فضاي باز با پذيرش حداكثر

 هاي بهداشتي. دقيقه با رعايت پروتكل 54مربع براي هر نفر در زمان 

  :در شهر هاي زرد: برگزاري نماز جماعت 

 نفر.  944مربع براي هر نفر و حداكثر  متر 5در فضاي باز به ازاء  -9

 نفر.  54متر مربع براي هر نفر و حداكثر  5فضاي بسته: به ازاء  -2

  در شهرهاي آبي: برگزاري نماز ها به شرط التزام به رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و مقررات

 مصوب بنا به تشخيص و با مسئوليت ستاد استاني قابل بازگشايي است. 

 :نذورات -بخش چهارم

الزم الزم است ذيل اقدام و نظارت  سنوات گذشته ورات به شكلذتوزيع نبا عنايت به مخاطرات جدي نسبت به        

 :معمول گردد

 .پذيرائي در جريان برگزاري مراسم عزاداريهرگونه ممنوعيت  -9

خشك و يا خام مواد غذايي در قالب صرفا  دستورالعمل بهداشتي مرتبطبرابر نكات مندرج در نذورات  -2

  توزيع گردد. 

ها و در تمامي استانچادر و...( خيمه ها )موكب ها هاي صلواتي توزيع نذورات و چايبرپايي هر نوع ايستگا  -3

 است.ممنوع ها شهرستان

امر را نسبت به اين موضوع توجيه نمود  و اطالع  دست اندركارانو ستادهاي استاني  سازمان تبليغات اسالمي: 9تبصر 

 رساني الزم معمول دارد.

: نذورات خاصي كه امكان تغيير نذر به دليل مسائل شرعي وجود ندارد  با نظارت كارشناسان بهداشتي طبخ و 2تبصر 

بسته بندي مي شود. توزيع اين نذورات مي بايست در ساير اماكن انجام تا از تشكيل تجمع  صف و تراكم جمعيت 

 خودداري گردد.

  هاي صلواتي  موكب هاي سالمت برپا مي شود. به جاي ايستگا  -5
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 :رعايت بهداشت محیط  -بخش پنجم

ه الزم است نسبت ب  برگزاري مراسم سوگواري هايمحلشت محيط در ابهد حفظبا عنايت به اهميت  -9

يمه و فراهم نمودن اقالم ضم هايرعايت دستورالعمل مبني بر و مداحان توجيه هيات امنا و متوليان امر

افراد مسن و داراي بيماري توجيه عدم حضور مواد ضدعفوني  نصب پالكاردهاي آموزشي    اشتيبهد

اقدام   و ساير موارد زمان برگزاريساعت و مديريت استفاد  از ماسك    رعايت فاصله اجتماعي اي زمينه

 .صورت پذيرد  قبل از فرا رسيدن ما  محرم و همچنين در حين ايام سوگواريالزم 

ئول برگزاري مراسم نسبت به رعايت كامل ضوابط بهداشتي  تعداد شركت كنندگان  زمان برگزاري و مس -2

رعايت نكات مرتبط با پذيرائي متعهد بود  و الزم است به شيو  مناسب اطالع رساني و توجيه صورت 

 پذيرد.

 شود.برگزار  داراي مجوز از سازمان تبليغات اسالمي يو فضاهايصرفا در اماكن مراسم  -3

 

 : مانت اجراض -7

نسبت به اجراي اين هيات امناي مساجد و همچنين مداحان   هاها  حسينيهدر صورت عدم توجه هيئت

 سازمان تبليغات اسالمي اقدامات ذيل را انجام خواهد داد:  دستورالعمل

 و يا مداحان. جد(مسا  هاها   حسينيههيئتو هيات امناي) مسئولين هبارائه تذكر كتبي  -مرحله اول -الف

اي و پشتيباني تا پايان يارانه  ارائه خدمات عموميممنوعيت و قطع در صورت تكرار تخلف  –مرحله دوم  -ب

 .ما  صفر

 . جهت رسيدگي به تخلفبه مرجع قضايي معرفي  ما  و  ششمجوز به مدت لغو  -مرحله سوم -ج

 
 

 ها: دستگاه وظايف -8

 :پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت

 و روزهاي تاسوعا و عاشورا. باز( اماكن در)برگزاري مراسم بهداشتي پروتكل تدوين 

 توزيع نذورات. و تهيه بهداشتي پروتكل تدوين 

  دستورالعمل. 4موضوع بند  كارگرو  در مستمر و موثر حضور 

  توجيه اسالمي با هدف سازمان تبليغات به آن تبعات و در كشور بيماري روند آخرين اطالعات ارائه 

  .هيات امناي مساجد و همچنين مداحان(  هاها  تكايا  حسينيههيئت)امر متوليان

  ادارات با هاشهرستان مديريتي هايرد  و هاپزشكي استان علوم هاي دانشگا هماهنگي ايجاد 

 مراسم. برگزاري ضوابط اجراي دستورالعمل راستاي در اسالمي تبليغات

  سوگواري مراسم اماكن برگزاري در درج جهت مناسب وزشيآم محتواهاي توليد و تهيه. 

  انتظامي و اجتماعي امنيتي كميته به شهرها در وضعيت بيماري تغييرات روند روزانه ارائه. 

  با هماهنگي سازمان تبليغات اسالمي و سازمان بسيج مستضعفين.ها اندازي همياران سالمت هياترا 

 بهداشتي ايام سوگواري.هاي نظارت عالي بر اجراي پروتكل 
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 اسالمی: تبلیغات سازمان

 جلسات يبرگزار ابالغ  به نسبت دستورالعمل يياجرا تيريمد يمتول عنوان به ياسالم غاتيتبل سازمان 

 . دينما اقدام هادستگا  ريسا يهمكار با ئاتيه و عملكرد بر نظارت و يسركش و يهيتوج

 

 مديريت بيماري ملي ستاد انتظامي و اجتماعي منيتي ا كميته ذيلمراسم عزاداري  كارگرو  تشكيل 

و  بزرگ هايحسينيه  تكايا  هيات نمايندگان ودستورالعمل  4مذكور در بند  يها دستگا عضويت با

  .موثر مداحان و نقش آفرين

 رساني اطالع اقناع و  هماهنگي جهت هاتكايا  حسينيه هيئات  امناي با هيات مشترك جلسه برگزاري

 .مراسم حين و قبل

 ها  تكايا  مساجد و مداحان ها  حسينيههيئت نمودن همرا  هدف با و توجيهي تبييني اقدامات انجام

  .مشكالت بروز از پرهيز متخذ  و تصميمات باموثر 

 جاري  سال شرايط تبيين منظور به مذهبيهاي هيئت و روساي مساجد امناي هيات با ماهنگيه

     ط.مرتب هايدستورالعل اجراي و بداهلل الحسيناباع سوگواري ايام مراسم

 دار صالحيت مراجع طريق از هاي مناسبروش به نذورات توزيع هدايت به منظور هماهنگي.  

 واقعي و مجازي هايرسانه از استفاد  با مراسم برگزاري جايگزين نحو  راهكارهايو اعمال  بررسي  

 خالقانه و... هاي ايد

 بيماري مديريت استاني ستادهاي با سراسر كشور اسالمي تبليغات ادارات يروسا نمودن هماهنگ 

 .كرونا

  ايام عزاداري برگزاري مراسم ضوابط دستورالعمل به نسبت اسالمي تبليغات روساي ادارات توجيه 

 .و شرايط خاص حاكم بر مراسم سالجاري صفر و محرم

   جامعه هدايت آنها به سمت و خيرات و نذورات سازيبهينه در راستاي محرم فرصت از استفاد 

 .در ترويج موضوع همدلي و كمك مومنانه هدف

 غاتيتبل سازمان اقدامات  نديفرا و ماتيتصم به نسبت شفاف و قيدق يرسان اطالع ضرورت به تيعنا با 

 . برساند انجام به يرسان اطالع تهيكم يهمكار با را امر نيا ياسالم

  به  مداحان و روساي هيئات توسط غيركارشناسي اظهارنظرهاي و اهمصاحبهانجام  از پيشگيري

 .دشمنان سوء استفاد  هرگونه بروز از پرهيز منظور

 تهيكم رخانهيدب به دستورالعمل بر نظارت و اجرا با مرتبطهاي گزارش ارسال. 

 كه موجب شيوع ها رفتارها و بدعت اعمال وهن آلود غير قانوني نظير قمه زني و برخي انجام جلوگيري از

 شود.بيشتر بيماري ميو گسترش 

  محيط.ظرفيت اعمال محدوديت در پذيرش افراد جهت شركت در مراسم متناسب با 

 .هماهنگي با متوليان و مداحان جهت ضرورت استفاد  از ماسك در تمام مدت زمان برگزاري مراسم 

 ت به ادارت تابعه.هاي صادر  وزارت بهداشهاي بهداشتي و دستورالعملابالغ پروتكل 

 ها  اندازي همياران سالمت هيئتارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي در را زهمكاري و هماهنگي با و

 ها  تكايا  مساجد.حسينيه

 ها  تكايا  مساجد.ها  حسينيههاي برگزاري مراسم هيئتجلوگيري از نصب بنرهاي اطالع رساني محل 
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 :جماعات و جمعه ائمه يگذاراستیس يشورا 

 ائمه هيكل به صفر و محرم اميا يعزادار مراسم يبرگزار ضوابطهاي بهداشتي و پروتكل دستورالعمل ابالغ 

 .جماعت و جمعه

  علما و مراجع عظام  اخذ نظرات ارشادي و سالجاري تبيين شرايط حاكم بر مراسم سوگواري. 

 موجودهاي تيمحدود و جمعه ائمه توسط يماريب ابتالء و وعيش روند از متاثر كشور خاص طيشرا نييتب 

 .قبل سنوات همانند مراسم يبرگزار در

 جماعات و جمعه ائمه توسطهاي مغاير تصميمات ستاد ملي مصاحبه انجام از پيشگيري. 

   آنها نمودن همرا  و مداحان هيتوج در جماعات و جمعه ائمه كالم نفوذ از استفاد. 

 ياجرا درها شهرستان وها استان ياسالم غاتيتبل ادارات اب جماعات و جمعه ائمه نمودن هماهنگ 

 .دستورالعمل

  هاي علوم پزشكي در بازرسي هماهنگي و همكاري با وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي و دانشگا

 هاي بهداشتي.و نظارت

 :هیعلمهاي حوزه تيريمد 

  غاتيتبل سازمان با يهمكارو  العملدستوري اجرا هدف با ياعزام نيمبلغ يبرا كشور طيشرا نييتب 

 .شد  فيتعر كارگرو  در ياسالم

 علما و مراجع عظاماخذ نظرات ارشادي  و سالجاري تبيين شرايط حاكم بر مراسم سوگواري.  

   ي.ابالغ و متخذ  ماتيتصممغاير هاي مصاحبه انجامپيشگيري از 

   ي.مل ستادهاي ستايس ي تحققراستا در نيمبلغ و ونيروحان تيظرف از استفاد 

  كارگرو  به جهينت ارائه و   زرد و نارنجيقرمزي شهرها در يعزادار مراسم يبرگزار نينو يهاو يش يبررس. 

  ييافزا هم جهت درها استان ياسالم غاتيتبل ادارات نيمبلغ و ونيروحان و طالب نمودن هماهنگ 

 .دستورالعمل قيدق يسازاد يپ

  هدف با نيمبلغ و طالب  ونيروحان بهتبط مر يهاپروتكل وگزاري مراسم ضوابط بر دستورالعمل ارائه 

 .و اجرايي نمودنرساني اطالع و يبخش يآگاه

  هاي علوم پزشكي در بازرسي هماهنگي و همكاري با وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي و دانشگا

 هاي بهداشتي.و نظارت

 هيكل به صفر و محرم اميا يعزادار مراسم يبرگزار وابطضهاي بهداشتي و پروتكال دستورالعمل ابالغ 

 هاي علميه.حوز 

  :دفتر تبلیغات حوزه علمیه

 قيدق يسازاد يپ ييافزا هم جهت درها استان اعزامي به نيمبلغ و ونيروحان و طالب نمودن هماهنگ 

 .هاي بهداشتي مرتبطو رعايت پروتكل دستورالعمل

  در برگزاري مراسم عزاداري يمل ستادهاي استيس ي تحققاستار در نيمبلغ تيظرف از استفاد. 
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 ی:اسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 يعزادار مراسم يبرگزار ضوابط دستورالعمل "يرساناطالع و اقناع ي هماهنگ" ايرسانه وستيپ هيته 

 هاي ذيربط.و دستگا  ياسالم غاتيتبل سازمان مشاركت و يهمكار با صفر و محرم اميا

 رساني وهاي اطالعمحتوا براي فعاليت ديتول يراستا در يمل ستادرساني اطالع تهيكم نمودن فعال 

 .قبل از فرا رسيدن محرم و حين برگزاري مراسم ياقناع

 يبرگزار در موجودي هاتيمحدود و يسالجار خاص طيشرا نييتب براي ياچندرسانه يهابرنامه ديتول 

 .مراسم

  يجار سالدر سوگواري  امياخاص  طيشرا رشيپذ سهولت يبرا جامعه آحاد و يعموم افكار يساز آماد 

 ستاد ملي مديريت بيماري كرونا.رساني اطالع از طريق كميته

 زرد  و قرمزهاي شهر در صفر و محرم اميا مراسم يبرگزار نيگزيجا يراهكارها اولويت و ارائه يبررس  

 ي.ارسانه يفضا از استفاد  با نارنجي

  موجود يهاتيظرف از استفاد و  ينيد -يفرهنگ حوز  ياجتماع يهاهيسرما و هاتيشخصري از گيبهر 

 .مردم اقناع جهت در

 يمجاز يفضا در آنها انتشار و يسوگوار اميا يمناسبت خاصهاي برنامه ديتول و هيته. 

 رساني قبل از فرا تشكيل كارگرو  اطالع رساني ذيل كميته ذيربط)در صورت لزوم( با هدف اقناع و اطالع

 رسيدن محرم و حين برگزاري مراسم. 

 

  :مایس و صدا سازمان 

 ي.مل ستادهاي استيس با راستا هم صفر و محرم اميارساني اطالع و يارسانه يفضا تيريمدريزي برنامه 

  آنها خشپ و يمناسبتهاي برنامه ديتول در شد  ينيبشيپ كارگرو  و ياسالم غاتيتبل سازمان با يهماهنگ . 

 محرم اميا به نسبت يرانيا جامعه تيحساس به توجه با متخذ  ماتيتصم ريمغاهاي مصاحبه انجام از پيشگيري. 

 .رعايت تعادل در اطالع رساني و پوشش برنامه هاي سوگواري متناسب با شرايط كشور 

    هاي گرو  همه نمودن همرا  و يبه منظور تبيين شرايط حاكم بر مراسم سالجار ياجتماعهاي هيسرما از استفاد

 .جامعه

 اقناعي ورساني اطالع يهابرنامه پخش و ديتول يراستا در ياستان تيريمد يستادها با ينگماهه. 

 هاي بهداشتي صادر  از سوي وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي مرتبط با رساني پروتكلاطالع

 مراسم سوگواري محرم و صفر.

  در برنامه هاي ها  تكايا  مساجد و مداحان ها  حسينيههيئترابطه با برگزاري مراسم  عدم پوشش تبليغي در

 تلويزيوني و زيرنويس. 

 ی:انتظام يروین 

 .تامين امنيت برگزاري مراسم 

 صفر و محرم اميا مراسم يبرگزار ضوابط دستورالعمل قيدق ياجرا يراستا در كارگرو  با يهمكار. 
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 مراسم يبرگزار با مرتبطهاي پروتكل بر ارتنظ در كارگرو  با يهماهنگ. 

   مساجد و ايتكا  هاهينيحس و يمذهبهاي ئتيه نمودن همرا  در يانتظامي روينهاي تيظرف از استفاد 

 ي.جار سال يسوگوار اميا خاص طيشرا به توجه با دستورالعمل ياجرا بمنظور

  ماتيتصم و دستورالعمل ياجرا درها آن نمودن  همرا وي جار سال اميا طيشرا به نسبت موثر مداحان هيتوج.  

  هاي علوم پزشكي در بازرسي هماهنگي و همكاري با وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي و دانشگا

 هاي بهداشتي.و نظارت

  :کشور کل یدادستان

 هاي پروتكل و مراسم يبرگزار ضوابط دستورالعمل از نيمتخلف مورد در يقانون اقدام و يحقوق يبانيپشت

 .مرتبط يبهداشت

 :جیبس سازمان 

 هاي بهداشتيو پروتكل دستورالعمل ياجرا در سازمان تبليغات اسالمي با مستمر و موثر يهمكار. 

  هاهينيحس   و مساجد و ايتكا  يمذهبهاي ئتيه نمودن همرا  در جيبس سازمان يهاتيظرف از استفاد. 

  دستورالعمل ياجرا به نسبت مداحان نمودن ا همر در جيبس سازمان تيظرف از استفاد. 

  هاي علوم پزشكي در بازرسي هماهنگي و همكاري با وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي و دانشگا

 ها.ها  تكايا  مساجد و حسينيههاي بهداشتي در قالب همياران سالمت هيئتو نظارت

 :وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ها  تكايا  مساجد و... داراي مجوز با هماهنگي سازمان تبليغات ها  حسينيهيئتماسك ه تامين نيازمندي

 اسالمي برابر نرخ مصوب. 

 با هماهنگي سازمان  ها  تكايا  مساجد و ... داراي مجوزها  حسينيهتامين مواد ضدعفوني بهداشتي هيئت

 تبليغات اسالمي برابر نرخ مصوب. 

 بخصوص  هاي بهداشتيها در اجراي دستورالعمل و پروتكلو اتحاديه هاي اصنافاستفاد  از ظرفيت اتاق(

 در بحث نذورات(.

 :وزارت آموزش و پرورش

  اماكن آموزشي تحت مديريت فضاي باز هماهنگي با سازمان تبليغات اسالمي به منظور فراهم نمودن

 مورد نياز جهت برگزاري مراسم عزاداري.
 

 :وزارت ورزش و جوانان

  اماكن ورزشي تحت مديريت مورد فضاي باز سازمان تبليغات اسالمي به منظور فراهم نمودن هماهنگي با

 نياز جهت برگزاري مراسم عزاداري.

 :انتظامی( و اجتماعی ،امنیتی کمیته )کشور وزارت

 كميته. ذيل كارگرو  پيگيري تشكيل 

 دستورالعمل. اجراي روند بر نظارت 
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 ي اجراي هماهنگكرونا و  استاني بيماري مديريت شتي مرتبط به ستادهايهاي بهداابالغ دستورالعمل و پروتكل

 آنها.

 در ايام سوگواري و برگزاري مراسم موردي تصميمات به منظور اخذ وزارت بهداشت با هماهنگي. 

  صفر. و محرم ايام برگزاري مراسم ضوابط دستورالعمل اجراي مرتبط با مشكالت و رفع موانع پيگيري 

 قانون مديريت  4هاي مشمول ماد  ها و وزارتخانهدر دستگا  سوگواري ت برگزاري مراسمابالغ ممنوعي

 خدمات كشوري.

  ملي. به ستاد كارگرو  عملكرد گزارش انعكاس 

 مشاور امور روحانیت(: )کشور وزارت 

 خذ ا وبا توجه به روند ابتال و شيوع بيماري در كشور سالجاري تبيين شرايط حاكم بر مراسم سوگواري

  .علما و مراجع عظامنظرات ارشادي 

  مراجع عظامتبيين دستورالعمل به منظور اخذ نظرات ارشادي و حمايت  .  
 

 : کرونا بیماري مديريت استانی ستاد

 استاني. ستادهاي در آن تبيين و ي ذيربطهادستگا  به ابالغ دستورالعمل 

 شهرستاني. مسئولين توجيه هدف با فرمانداران به ابالغ دستورالعمل 

 هاي سوم  چهارم و پنجم بند ششم دستورالعمل ناظر بر ضوابط كلي.نظارت بر اجراي دقيق مفاد مندرج در بخش 

  در ذيل ستاد استاني با مسئوليت ادار  سازمان تبليغات  "مراسم عزاداري"تشكيل كارگرو  متناظر استاني

 اسالمي.

 سوگواري. مراسم برگزاري ايام در ستاد استاني جلسات در اسالمي تبليغات ادارات روساي از دعوت 

  جاري سال مراسم ضوابط برگزاري به نسبترساني اطالع جهت استاني سيماي و از صدا استفاد. 

  اقناع. ورساني اطالع امر مجازي در فضاي ظرفيت از گيريبهر 

   مراسم. برگزاري و ضوابط رايطش تبييندر مورد  شهرستاني و استاني نفوذان ذي مرجع و هايگرو  از استفاد 

  ضوابط برگزاري بيان راستاي در مساجد و تكايا وها حسينيه مذهبي هاي هيئت با توجيهي نشست برگزاري 

 مراسم.

   موجود.هاي ظرفيت تمامي از استفاد  با اعالمي ضوابط برابر برگزاري مراسم راستاي در مداحان نمودن همرا 

  در بهداشتي امكانات ارتقاء شد  بيني پيشهاي اجراي برنامه به نسبت ستانيا كارگرو  عملكرد بر نظارت 

 .مراسم برگزاريهاي و محل اماكن

  انتظامي و اجتماعي  امنيتي كميته به اقدامات روند از مستمر گزارش ارسال. 

 

 

 تصويب رسيد.به  25/5/9544جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا مورخ  هفتاد و ميناين دستورالعمل در 
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 بسمه تعالي
پیوست رسانه اي دستورالعمل ضوابط برگزاري مراسم  عزاداري سید و ساالر 

 0011شهیدان در ماه محرم و صفر 

 

 ها استان معاونت  سيما سياسي  معاونت معاونت براي اجرا براي ايرسانه نامه شيو  اين** 

و  ها  نشريات روزنامه ها  خبرگزاري امتم سيما  و صدا در سازمان مرزي برون و صدا معاونت

 ** االجراست الزم اجتماعي هاي شبكه فعاالن برتر هايرسانه

 کرونا: با بیماري مقابله و پیشگیري براي بهداشت وزارت هاي توصیه الف( آخرين

 

مقابله  راه هاتن کرونا، ویروس گسترش و ابتالء روند از های جهانیگزارش و علمی هاییافته آخرین به با توجه  -1

 دائمی و کامل رعایت در درمان و نهادهای بهداشت با مردم همکاری و همراهی بیماری این با موثر

 است. اجتماعی گذاری فاصله و ماسک از استفاده و های بهداشتی دستورالعمل

در  عزاداری یبرگزار نحوه دستورالعمل و از کرونا پیشگیری بهداشتی هایدستورالعمل تصویب به با توجه  -2

 بهداشتی شرایط با متناسب مراسم محدود برگزاری بندیزمان ،اترونذ هایدستورالعمل ،باز فضایو  هامکان

 شیوه به مکرراً و نشر ویژه صورت ها به رسانه تمام برگزاری در ضوابطکنندگان، شرکت تعداد مدیریتی، و

 شود. بازنشر متنوع های

 

 اي:رسانه محورهاي ب(
 

 اخبار ماسک، همچنان از استفاده و هادستورالعمل رعایت خصوص در رسانی مستمراطالع ضمن هاانهرس -1

موکد،  و گسترده تذکرات عمومی، بخشی آگاهی کنار در و منتشر کنند و دریافت متولی، مراجع از را رسمی

 نمایند. مراقبتی، مدیریت خود ضریب افزایش هدف با را جامعه در التهاب

 زدودن و "سالمت و عزاداری "ساختگی به دوگانه پرداختن عدم با اجتماعی هایشبکه فعاالن و اهرسانه -2

 هایحداکثری دستورالعمل رعایت ،علمی هایچارچوب و مقدسات بین تقابل فکری ایجاد هایزمینه

 دهند. قرار خود تولیدات صدر در را بهداشتی



14 
 

 نظارت ضرورت بر جامعه التهابات برای افزایش احساسی و هیجانی رفتار هرگونه از پرهیز ضمن هارسانه  -3

 مراسم برگزاری و" از ماسك استفاد  "ملی  مطالبه ایجاد مذهبی، های هیات بر مردم مردم و بر مردم بیشتر

 نمایند. را برجسته ویژه شرایط با )ع(سیدالشهدا عزای

 و مسلح نیروهای یا و گانه سه قوای انمی به ویژه دستگاهی بین یا و سیاسی کاذب هایدوقطبی ایجاد از -4

 برای اجتماعی های فعاالن شبکه برخی و دشمن هایرسانه بویژه که شود.  پرهیز به شدت این دو،  ترکیب

 اند. دیده ویژه تدارک ، محرم

 و ساختگی تجمعات ایجاد خصوص در القایی دشمن خط مراقبت اجتماعی، هایشبکه فعاالن و اهرسانه  -5

 تحت برای چنین این بازتاب تحرکات و هیجانی رفتار از و باشند عزاداری پرشور از فضای دهاستفا سوء

 نمایند. پرهیز را حسین)ع( امام مردم برای عزاداری دادن قرار الشعاع

 هایدستگاه محرم، ماه در مومنانه کمک تقویت نهضت و توسعه برای اجتماعی هایشبکه فعاالن و هارسانه  -6

 شاده  انجاام  اقدامات و شرح حرکت این ترویج به نسبت و کنند کمک را ملی رزمایش با این درگیر مختلف

 ایان  باعا  وهان   کاه  مطاالبی  یا و تصاویر انتشار است بدیهی دهند. را انجام مقتضی اقدام کشور سراسر در

 رزماایش  ایان  اجارای  بار  حاکم روح خالف بر به شدت باشد، هاکمک این کنندگانتحقیر دریافت یا و طرح

 است. وحدت ایجاد و ملی همبستگی معنی تقویت به ملی

 

 ها:رسانه در محتوا تولید براي پ( پیشنهاد

 

 باشکوه برگزاری زمان آنها در که جدید های شیوه برگزاری در مردمی ابتکارات حداکثری نشر و محتوا تولید -1

 اي چندرسانه از توليدات )استفاد  شود. می ترعای نیز بهداشتی های سیدالشهدا)ع( دستورالعمل حضرت عزاداری

 و...(. فتوتيتر گرافي  موشن اينفوگرافي 

 نیازمندان به خام غذایی مواد توزیع از نظیر استفاده عزاداران از پذیرایی در جدید ابتکارات اهمیت به توجه -2

 دینداری تعاون، های لوهنمایش ج منظور به و ... نیازمندان به کمک برای ماسک نذر ،کمک مومنانه طرح در

 اجتماعی. مسئولیت و

 درب سیاه پرچم نصب یا و "حسینیه یک خانه هر "طرح نظیر عزاداری جدید الگوهای و ترویج طراحی  -3

 آنالین. جلسات سخنرانی برگزاری و منازل همه

 عاام  و خااص  زباانزد  انضابا،،  و نظم رعایت در دیرباز از مذهبی که هیئات در نظارتی کارهای و ساز ایجاد  -4

 وزارت هاای دساتورالعمل  از  استفاده است. ضمن عمومی مطالبه و ایرسانه فعالیت مهمترین ،هستند بوده و

 بهتارین  هیئاات  در های سرپایی)تست( آزمایش و مراقبت هایدرگاه ایجاد محرم، برگزاری آیین در بهداشت

 هیئاات  واقاع  اسات. در  ایاام  ایان  مراسم از مردم آفرین اعتماد و حداکثری و استفاده سازیایمن برای شیوه

 های عزادارینامهآیین برگزاری های حاشیه مالحظات های بهداشتی،دستورالعمل دقیق رعایت ضمن مذهبی

 کنند. رعایت را امسال
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 غذا. و توزیع طبخ جای به  "ارزاق نذر " و " ماسک نذر "کمپین تقویت و ترویج  -5

 منظور همین به کشور؛ در اجماع ایجاد دستورالعمل برای رعایت با اداریعز مراسم برگزاری از سازی قرائت  -6

 دهند: انجام را اقدامات زیر علمیه هایحوزه مدیریت و تبلیغات سازمان رود مسئوالنمی انتظار

هاي آيين  در بهداشتي هايدستورالعمل رعايت به در توصيه تقليد معظم مراجع نظر اظهار نشر و تهيه -

 عزاداري.

رعايت  به توصيه در هااستان در فقيه ولي و نمايندگان كشور سراسر در جمعه ائمه نظر اظهار نشر و تهيه  -

 عزاداري. هايآيين در بهداشتي هايدستورالعمل

 موضوع در ... و تبليغات حوز   دفتر مدرسين جامعه مانند حوزوي و ديني  تبليغي بيانيه نهادهاي انتشار  -

  مذكور.

 هايدستورالعمل كامل و رعايت دقيق با عزاداري مراسم برگزاري خصوص در كشور احان شاخصمد اظهارنظر -

 بهداشتي.

 محل و تكايا و هيئات وروديه مساجد  در عزاداري براي بهداشتي هاي دستورالعمل بنر اجراي نصب به الزام -

 مراسم. برگزاري

 

 : ايج( مالحظات رسانه

 

 .تریبون صاحبان و هیئات مدیران و توسط مردم هادستورالعمل حداکثری رعایت بر هارسانه تاکید -1

 را سیدالشهدا)ع( منفی عزاداری هایجلوه که فیلم و عکس ای،حاشیه خبر انتشار هرگونه از جلوگیری  -2

 . سازد برجسته

 محرم ماه مراسم موضوع برگزاری در سازمانی و جناحی و تقابلی اختالفی، و مواضع انحرافی انتشار عدم -3

 ها.دستورالعمل رعایت و

 مختلف موضوعات در بین مردم همکاری و اجماع تخریب بر بنای که معاند جریانات بازنشر القائات عدم  -4

 دارد. را محرم ماه عزاداری جمله از

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

 مردم. عزاداری و هادستورالعمل وع رعایتموض در مسئول، غیر و مرتبط غیر افراد نظرات عدم انتشار  -6

 مرتبط. غیر و مسئول غیر مراجع سوی از عزاداری هرگونه برنامه انتشار عدم  -7

با عنایت به ضرورت اطالع رسانی دقیق و شفاف نسبت به تصمیمات و فرایند اقدامات، سازمان تبلیغات  -8

 رساند.اسالمی این امر را با همکاری کمیته اطالع رسانی به انجام ب

 
 کمیته اطالع رسانی و عملیات روانی 

 ستاد ملی مديريت بیماري کرونا

 


