
 بسته ی برنامه ای پیشنهادی ماه محرّم

ای محور سالمتبرنامه یبسته 

الیت در مسجد()فعّ ی مسجدویژه 

 کرونا در مورد مجالس عزاداری محرّم و صفرمدیریتاجرای دقیق ضوابط ابالغی ستاد ملّی .1

 متمحور سالبهمربوطهای مندان به مشارکت در برنامهعالقه توجیهی ویژهجلساتبرگزاری .2

 های سالمت و توزیع بین خانوارهای نیازمندرین و تهیه بستهجلب مشارکت خیّ .3

تولید پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع لزوم مراعات دستورالعمل های بهداشتی  .4

 هاو نشر در شبکه های اجتماعی و پیام رسان

 های محرّمبه مراعات ضوابط بهداشت فردی و اجتماعی در سخنرانی ی عزادارانتوصیه .5

 

فعالیت مسجد در محلّه(ه ی محلّویژ( 

 ترویج فرهنگ مراقبت بهداشتیاستفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان محل جهت  .1

 های سالمتی بستهاستفاده از ظرفیّت خیّرین محلّه جهت تهیه .2

 های سالمت بویژه ماسکترویج نذر بسته .3

 توزیع بسته های سالمت بین خانوارهای نیازمند .4

 تردّدضدّعفونی معابر و مکان های پر .5

 به ماسک زدنمیزنم جهت ترغیب آحاد مردم _ماسک_من#اجرای پویش  .6

 دعوت از اهالی محلّه جهت مشارکت در ترویج فرهنگ مراقبت بهداشتی .7

 های مردمی جهت تهیه و توزیع ماسک در محلّه بین عابرین فاقد ماسکاستفاده از کمک .8

 



 

ای محور معیشتبرنامه یبسته 

 

الیت در مسجد()فعّ ی مسجدویژه 

 برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب نهضت تعاون و احسان  .1

 توزیع بین محرومین محلّههای ارزاق جهت سوق نذورات محرّم به بسته .2

 ه و توزیع بسته های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محلّه جلب مشارکت مردمی، تهیّ .3

گوشت و توزیع میان نیازمندان  یجمع آوری کمک های نقدی جهت ذبح قربانی و یا تهیه .4

 محلّه و منطقه

 نیازمندانجهت طبخ غذای نذری و توزیع بین  حسینی_های_سفره#اجرای پویش  .5

 پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع خدمت رسانی و رسیدگی به محرومین یتهیه .6

 

فعّالیت در محلّه(ه ی محلّویژه( 

  اجرای نهضت تعاون و احسانجهت  ان محلّهخیّرین و بانی جلب مشارکت .1

 زداییمحرومیتاستفاده از ظرفیّت مجالس عزاداری جهت ترغیب مردم به مشارکت در  .2

 ارتباط با کاسبان محلّه و جلب مشارکت ایشان در نهضت تعاون و احسان .3

د سباستفاده از ظرفیّت جوانان محلّه جهت شناسایی خانوارهای نیازمند آبرومند و اهدای  .4

 های معیشت و سالمت به ایشانارزاق و بسته

 افزایی در نهضت تعاون و احسانبرگزاری جلسه با مسئولین هیئات محلّه جهت هم .5

 نصب بنر در معابر اصلی محلّه با موضوع نهضت تعاون و احسان .6

 ی مسجدی خیریهاستفاده از ظرفیت محرّم جهت عضوگیری مؤسّسه .7



تبرنامه ای محور معنویّ یبسته 

الیت در مسجد()فعّ ی مسجدویژه 

 ی بیرونی مسجدفضاسازی و سیاهپوش نمودن شبستان، حیاط و محوّطه .1

 ابالغی ستاد ملّی زیارت پُرفیض عاشورا با رعایت دستورالعملبرگزاری  .2

 یابالغی ستاد ملّ عایت دستورالعملخوانی و عزاداری با رمراسم سخنرانی، روضهبرگزاری  .3

و نشر در کانال یا گروه مسجد و سایر شبکه نهضت عاشورا تولید محتوا با موضوع معارف  .4

 های اجتماعی و رسانه ها

 هادر سخنرانی  علیه الساّلمو تبیین قیام سیّدالشّهداء  بیان مستند معارف نهضت عاشورا .5

 هاو نوحهاستفاده از اشعار ناب و فاخر در مراثی  .6

 انتقال مفاهیم عاشورایی به جوانان و نوجوانان از طریق ابزار رسانه .7

 

فعّالیت در محلّه( هی محلّویژه( 

 پوش نمودن محلّه فضاسازی و سیاه .1

 بلندگوهای مسجد در ساعت خاص با صدای مناسب زیارت عاشورا از از  پخش فرازهایی .2

 های مناسب محلّهدر مکان عاشورا یو تعزیه با موضوع واقعه اجرای نمایش خیابانی .3

ردر نصب در سجهت علیه السالم توزیع پرچم بزرگ و کوچک مزیّن به نام مبارک امیرالمؤمنین  .4

 هاماشینروی ها و خانه

 های اجتماعیفضای مجازی محلّه جهت نشر معارف عاشورایی در شبکهاستفاده از فعّاالن  .5

 هاها و هیئات محلّه و ارائه به متولّیان آنی حسینهتولید محتوا ویژه .6

 های سخنرانی و مدّاحی و توزیع بین رانندگان جهت استماع در خودرودیتهیه و توزیع سی .7


