


 اهم راهبردها و اقدامات مورد تاکید رهبر معظم انقالب
 در مقابله و مدیریت شیوع بیماری کرونا درجلسه ستاد ملی

مقابله با کرونا مورخ 3 آبان 1399



اطالعیه مرکز رسیدگی به امور مساجد
پیرامون تقویت همکاری مساجد با ستاد ملی کرونا
پیرو منویات مقام معظم رهبری در جلسه ستاد ملی کرونا

باسمه تعالی

و  فرمایشــات  اســتماع  از  پــس  بالفاصلــه  رســانیم؛  مــی  مؤمــن  و  شــریف  هموطنــان  اســتحضار  بــه 

میزبانــی  بــا  ای  جلســه  شــنبه،  روز  اســالم؟ظد؟  عصــر  انقــالب  عالیقــدر  و  حکیــم  رهبــر  هــای  دغدغــه 

و  شــد  تشــکیل  مرتبــط  محتــرم  مســئوالن  و  نهادهــا  حضــور  بــا  و  مســاجد  امــور  بــه  رســیدگی  مرکــز 

گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  تهــران،  کالنشــهر  کرونــا در  روز یکشــنبه ســتاد مدیریــت   هچنیــن در جلســه 

ــرای عملیــات  ــه، اقدامــات زیــر ب ــه فرمــان داهیانــه معظــم ل ــر جمــع بنــدی انجــام شــده و در لبیــک ب ناظــر ب

حســاس و محلــه محــور مســاجد در اولویــت قــرار گرفته اســت که همــکاری و همیاری همه نیروهــای داوطلب 

گــون را مــی طلبــد و امیــد مــی رود بــا ضمیمــه شــدن ایــن مــوج جدیــد از  گونا مردمــی از اقشــار و تخصــص هــای 

کــه ائمــه محترم جماعــات، اعضای محترم هیــأت امنا، پایگاه های بســیج،  همــت و وحــدت، بــه حماســه ای 

کانــون هــای فرهنگــی و ســایر تشــکل هــای مســجدی، طــی مــاه هــای پشــت ســر گذاشــته شــده در ســه عرصــه 

کنتــرل مــوج ســوم و پیشــگیری از آغــاز مــوج هــای بعــدی  کردنــد، شــاهد  معنویــت، ســالمت و معیشــت خلــق 

بیماری باشــیم :

1. بهــره منــدی از ســرمایه بــی بدیــل ایمــان، معنویــت، دعــا و توســل، بــه عنــوان مؤثرتریــن راه نجــات، از 

طریــق اجــرای برنامــه هــای مذهبــی در فضــای مجــازی و رســانه ای، بــا پشــتیبانی محتوایــی پایــگاه تخصصی 

.)www.masjed.ir(مســجد

ــاجد  ــکی مس ــی پزش ــت تخصص ــتفاده از ظرفی ــتی و اس ــالم بهداش ــک و اق ــع ماس ــه و توزی ــت در تهی 2. فعالی

ــیب. ــای پرآس ــه ه ــًا در محل ــوردار، خصوص برخ

3. نقــش آفرینــی در آمــوزش محلــه محــور و اقنــاع مخاطبــان در مســیر اجــرای دقیــق پروتــکل هــا و 

ســتاد. مصوبــات 
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گروههــای جهــادی داوطلــب، بــا اســتفاده از تجربیــات ارزشــمند  کمــک هــای مردمــی و تقویــت  4. هدایــت 

رزمایــش مواســات و نهضــت تعــاون و احســان، ناظــر بــر خدمــات رســانی و حمایــت از خانــواده هــای آســیب 

دیــده و ســالخوردگان.

گــروه هــای داوطلــب مردمــی و جوانــان در امــر خدمــت رســانی در حــوزه  5. تقویــت بســترهای ایفــای نقــش 

هــای بهداشــتی، فرهنگــی و انفــاق و مواســات.

گانه نمــاز ، با باز بــودن درب  6. ایجــاد امــکان اســتفاده فــردی مؤمنیــن از فیــض نمــاز در مســجد در اوقات ســه 

مســاجد ضمن رعایت پروتکل های بهداشــتی.

کــه پیــام هــای تکمیلــی، متعاقبــًا در اختیــار ائمه محترم جماعات مســاجد قرار  7. در پایــان الزم بــه ذکــر اســت 

گرفت. خواهــد 
والسالم علی عباداهلل الصالحین         

مرکز رسیدگی به امور مساجد         
پنجم آبان ماه 1399         



مقدمه:

گرفتــه  کــه حــول محــور ذکــر و پیونــد بیــن مؤمنیــن تاســیس شــده و شــکل  کنــی اســت  مســجد از جملــه اما

کنین محله شناســایی شــده و عنداللزوم برطرف  کارآمد، نیازهای مؤمنان  و ســا اســت. در بســتر مســجد تراز و 

می شــود. ارتبــاط ائمــه جماعــات بــه عنــوان امامــان محلــه و مدیــران طبیعــی مســاجد با یکدیگــر، موجب هم 

افزایــی ظرفیــت ایــن نهادهــای مقــدس دینــی شــده و ارتبــاط صمیمــی و تنگاتنــگ مومنیــن، اصنــاف و اقشــار 

کــه ذیــل راهبــری و هدایــت ائمــه جماعــات و  محلــه را بوجــود مــی آورد. ایــن همــان شــبکه مؤمنانــه اســت 

گرفتــه و بــارور مــی شــود.  اتصــال ایــن بزرگــواران بــه ائمــه جمعــه و نهــاد والیــت فقیــه، در بســتر مســجد شــکل 

وقتــی مســاجد بــه صــورت شــبکه ای بــه هــم متصــل شــده و در نهایــت این شــبکه در شــهری به مســجد جامع 

یــا نمــاز جمعــه متصــل می شــود،  شــبکه شــکل می گیــرد و منویــات امــام جامعــه یــا نائــب او در نمــاز جمعــه در 

کبیر انقالب اســالمی، حضــرت امام  ایــن شــبکه جــاری و ســاری خواهــد شــد. اهمیــت مســجد و اداره آنــرا رهبــر 

خمینــی ؟هر؟، چنیــن بیــان فرمــوده انــد:

کــه این پیــروزی را برای ملت ما درســت  کــه از آن بایــد امــور اداره شــود. ایــن مســاجد بــود  مســجد محلــی اســت 

کننــد  کــه خیــال  کــه ملــت، بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند. اینطــور نباشــد  کــز حساســی اســت  کــرد. ایــن مرا

کنیــم. پیــروزی مــا بــرای اداره مســجد اســت.  کــه حــاال مــا دیگــر پیــروز شــدیم، دیگــر مســجد مــی خواهیــم چــه 

)59/4/20(

مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد در راســتای تحقــق ایــن هــدف مهــم یکــی از سیاســتها و رویکردهــای اصلــی 

خــود را »شــبکه ســازی« قــرار داده اســت. در ایــن نــگاه بــه فرموده رهبر معظم انقالب اســالمی، مســاجد پایگاه 

هــای محــوری ترویــج معــارف الهــی، ســبك زندگــی اســالمی، بصیــرت انقالبــی و اخــوت ایمانــی در محــالت، 

کــه مــی تواننــد بــه عنــوان یــك شــبکه نورانــی و بــی بدیــل به شــرط درك  شــهرها و روســتاها برشــمرده مــی شــوند 

گام هــای اساســی را در تحقــق آرمانهــای اســالم نــاب محمــدی،  درســت و صحیــح از آن ظرفیــت بــی نظیــر، 

مقدمه
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انقــالب اســالمی و تمــدن اســالمی بردارنــد. مســاجد در ایــن نــگاه جایــگاه و پایــگاه صدها هــزار مــرد، زن، جوان 

کــه زیــر ســایه خانــه هــای خــدا بــه خودســازی  و نوجــوان مومــن، متقــی و انقالبــی حاضــر در صحنــه ای اســت 

فــردی و دیگــر ســازی اجتماعــی مــی پردازنــد. طبیعــی اســت محــور اصلــی ایــن شــبکه عظیــم انســانی ائمــه 

کــه مشــعل هــای هدایــت و محورهای تجمــع مردم بــرای اقامــه ذکــر اهلل و ترویج معارف  محتــرم جماعــات انــد 

الهی هســتند.

طبــق آنچــه در بیانیــۀ مأموریــت مرکــز رســیدگی به امور مســاجد تصریح شــده اســت، یکــی از مهم ترین وظایف 

ایــن مرکــز، شــبکه ســازی اســت. در توضیــح ایــن وظیفــه آمــده اســت: »ایــن ویژگی هــا بیانگــر ضــرورت وجــود 

کــه بــر شــبکه هایی بنا می شــود. در این شــبکه ها بایــد امکان تصمیم ســازی و تصمیم  نظــام اجتماعــی اســت 

گیــری در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی بــه ویــژه در عرصــه فرهنگــی وجــود داشــته باشــد تــا مســاجد بتواننــد 

کارکــرد ارتباطــی و رســانه ای خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد. مطابــق بــا ایــن ویژگی  هــا، وجود حلقه ها و شــبکه 

ارتباطی بین مســاجد، ایجاد و ســازماندهی ســاختارهای سلســله مراتبی از مرکز تا مســاجد به منظور تقویت 

هــم افزایــی، ایجــاد جبهــه نورانــی بــا محوریــت این پایگاه  ها، مواجهه ســازمان یافته با فرصت هــا و تهدیدهای 

محیطــی و گفتمــان ســازی بــه عنــوان یــک ضــرورت و موضــوع راهبــردی مطــرح می باشــد«.  )مرکز رســیدگی به 

امور مســاجد، 1392/12/20( 

کــه  کــه ملــت شــریف ایــران، بــا ویــروس منحوســی درگیــر هســتند  کــه در آن قرارداریــم، روزهایــی اســت  ایامــی 

کلیــه شــئون اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و مذهبــی زندگــی آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. در طــول 

گام هــای بلنــدی در مقابلــه و مدریــت آســیب  ایــن چنــد مــاه درگیــری، مســاجد بــا ورود جــدی و موثــر خــود، 

کــه زیباتریــن جلوه هــای آن در ماه مبــارک رمضــان و ایام ماه  کرونــا برداشــته انــد  هــای ناشــی از شــیوع ویــروس 

کرونــا مبنی بــر ورود  کیــد رهبــر معظــم انقــالب؟ظد؟ در جلســه ســتاد ملی مقابلــه با  گــر شــد. امــا بــا تا محــرم، جلــوه 

جــدی و موثــر مســاجد بــه ایــن عرصــه و رهنمــود ایشــان بــر اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای داوطلــب مردمــی، به 

گیــری شــبکه مســاجد و اســتقرار شــبکه نیروهــای مجاهــد و داوطلــب مردمــی در  نظــر مــی رســد، لــزوم شــکل 

مســجد و ســازماندهی آنهــا، بــا موضــوع مقابلــه و مدیریــت ایــن بیمــاری، با تمرکــز بر جغرافیای محــالت، بیش 

گذشــته اســت. از ایــن رو مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد بــا ســازماندهی و شــبکه ســازی مســاجد، ضمــن  از 

بهــره منــدی از ظرفیــت ســایر نهادهــا و ارگان هــای مرتبــط، عملیــات محلــه محــور مســجد پایــه را طراحــی و 

کــه بحضــور تقدیــم مــی شــود.  برنامــه ریــزی نمــوده اســت، 
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ضرورت و اهمیت طرح:
کرونــا مبنــی بــر    لبیــک بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

کرونــا. ورود جــدی و موثــر مســاجد بــه عرصــه مدیریــت و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 

اســتفاده از فرصــت بوجــود آمــده جهــت ایجــاد شــبکه مســاجد و ســازماندهی ائمــه جماعــات ذیــل یــک   

عملیــات مشــترک و واحــد.

آمــوزش مســائل مرتبــط بــا رصــد، مســاله شناســی، ظرفیــت شناســی و تعامل بــا نهادها، دســتگاه هــا و ارگان   

هــا، ذیــل عملیات.

احیای کارکردها و ظرفیت های اصیل مساجد در بستر عملیات محله محور.  

احیای هویت ائمه محترم جماعات به عنوان امام محله.  

زمان بندی اجرای طرح در مرحله اول:
از تاریخ صدور فرمان مقام معظم رهبری؟ظد؟ )مورخ 3 آبان 1399 ( تا پایان اسفند 1399  

کرونــا، عملیــات محلــه محــور در مســاجد، بــا اقتضائــات و  • بدیهــی اســت در صــورت ادامــه رونــد شــیوع 

مالحظــات جدیــد، تــا زمــان مقتضــی تمدیــد خواهــد شــد. 

سیاست های کلی:
گیــری شــبکه مســاجد در محــالت و هــم افزایــی ظرفیــت هــا و مناســبات جهــت تحــول فرهنگــی    شــکل 

اجتماعــی محــالت

ارائه خدمات عمومی به عموم مردم در ســه محور: بهداشــت و ســالمت اجتماعی، معیشــت اقشــار آســیب   

پذیــر، ایمــان و معنویت جامعه دینی

گــروه هــای    بکارگیــری و حمایــت از ظرفیــت هــای و فرصــت هــای موجــود در محلــه )هیئــات مذهبــی، 

جهــادی، بســیج، نخبــگان، دانــش آمــوزان و ...( بــا تمرکــز در مســجد

ــا و    ــتگاه ه ــی و دس ــای مردم ــی نیروه ــم افزای ــل و ه ــا تعام ــط ب ــای مرتب ــاخت ه ــاد زیرس ــازی و ایج بسترس

نهادهــای والیــی
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سیاست های رسانه ای:
تمرکز بر آموزش همگانی در موضوع  مقابله با ویروس منحوس کرونا  

کید بر دعا، استغفار و استغاثه عمومی در راستای منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(   تا

تزریق فضای امید و معنویت به آحاد جامعه از بستر مسجد به عنوان خانه های خدا و کانون معنویت  

ترویج و فرهنگ سازی در موضوع مواسات و همدلی ذیل پویش ملی #ایران_همدل  

گفتمــان ســازی و جریــان ســازی فعالیــت هــای انجــام شــده توســط مســاجد در عرصــه مقابلــه و مدیریــت   

کشــور کرونــا در خــط رســانه ای  بیمــاری 

سیاست های محتوایی:
ارائه مباحث مرتبط با مدیریت مسجد و محله در قالب عملیات موضوعی  

تجهیز امام جماعات در پاسخگویی به شبهات موجود در موضوعات مذهبی و دینی   

توانمند سازی و مهارت افزایی ائمه جماعات در انجام فعالیت های شبکه ای  

کارگــزاران و فعــاالن ایــن عرصــه در موضــوع روش هــا و راهکارهــای تبلیــغ و آمــوزش    تجهیــز ائمــه جماعــات، 

همگانــی مســائل مرتبــط در ایــام تعطیلــی منبــر و ...

سیاست های عملیاتی:
تمرکــز عملیــات شــبکه بــر محورهــای بهداشــت و ســالمت اجتماعی، معیشــت اقشــار آســیب پذیر و ایمــان و   

معنویــت جامعــه دینی

عملیاتی سازی برنامه ها، مبتنی بر  شبکه مساجد محله  

تمرکــز بــر برنامــه هــای ظرفیــت ســاز و مردمــی، مبتنــی بر ظرفیت هــای موجود و شناســایی شــده در محالت   

توســط ائمــه جماعات محله

استفاده از ظرفیت عموم اقشار جامعه در سه محور کلی: سالمت، معیشت و معنویت  

ــا مذهبــی )شــهادت شــهید ســلیمانی، والدت    ــژه ملــی ی ــژه در مواقــف وی برنامــه ریــزی عملیــات هــای وی

حضــرت زینــب؟اهس؟ و ...(
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محورهای عملیات:
ایمان و معنویت جامعه دینی

کرونــا بــا اقتضائات خاص خــود مانند قرنطینه، عــدم برگزاری   حســب تحقیقــات بعمــل آمــده، ایــام شــیوع 

مراســمات مذهبــی و دینــی، ممنوعیــت دیــد و بازدیدهــا و ... در برخــی از افراد جامعه موجــب یاس، ناامیدی 

کــه مســاجد بــه عنــوان خانــه هــای خــدا در زمیــن، مــی بایســت تزریــق  و افســردگی مــی شــود. بدیهــی اســت 

کننــده فضــای امیــد و معنویــت در جامعه باشــند. 

بهداشت و سالمت اجتماعی

کنونــی و لــزوم توجــه ویــژه بــه اقشــار محــروم و نیازمنــد اعــم از بیمــاران   وضعیــت ویــژه جامعــه در دوران 

ــا اســت.  کرون ــا شــیوع  خــاص، ســالمندان و مســتمندان، ماموریــت مســاجد در عرصــه مدیریــت و مقابلــه ب

کننــده نیازهــای ایــن اقشــار در موضــوع ســالمت باشــد.  مســجد بــه عنــوان خانــه امــن الهــی، مــی توانــد تامیــن 

کسیژن، خرید مایحتاج ضروری و ... از پیشنهادات  کپسول ا اقداماتی از قبیل انجام تزریقات، تامین دارو و 

عملیاتــی ایــن محــور هســتند. 

معیشت اقشار آسیب پذیر

ــا   مســاجد همــواره ملجــاء و محــل رجــوع افــراد آســیب دیــده و نیازمنــد بــوده و هســتند. مومنیــن نیــز ب

ــام شــیوع  ــد. در ای گشــوده ان ــره هــای معیشــتی نیازمنــدان را  گ نیــت هــای خیــر و خداپســندانه، بســیاری از 

کــم رونقــی بــازار، آســیب هــای اجتماعــی در عرصــه معیشــت نیــز،  کارهــا و  کســب و  کرونــا و تعطیلــی بســیاری از 

گیرتــر شــده اســت. حمایــت مســاجد از افــراد و اقشــار آســیب دیده، شایســته اســت مورد توجــه ائمه محترم  فرا

گیــرد.  کارگــزاران مکــرم مســاجد قــرار  جماعــات و 
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محورهای پشتیبانی از مساجد در عملیات محله محور:
پشتیبانی محتوایی و آموزشی

کارگــزاران مســجد در عملیــات   ارائــه محتــوا و مباحــث آموزشــی جهــت توانمندســازی ائمــه جماعــات و 

محلــه محــور

پشتیبانی اقالم و خدمات 

 تامیــن اقــالم مــورد نیــاز مســاجد جهــت مقابلــه و مدیریــت این بیماری )ماســک، مــواد ضدعفونی کننده، 

اقالم غذایی و معیشــتی و ...(

 هماهنگــی و هــم افزایــی نهادهــای خدماتــی و ســالمت محــور جهــت اســتقرار در مســاجد و ارائــه خدمــات 

کــز نیکــوکاری کمیتــه امــداد و ...( )4030، نــرم افــزار ماســک، مرا

پشتیبانی رسانه ای

 پوشش رسانه ای اقدامات و فعالیت های شاخص مساجد در عملیات محله محور

پشتیبانی نظارتی و حمایتی

 رصــد و نظــارت بــر فعالیــت مســاجد در عملیــات محلــه محــور و احصــای نیازهــا، فرصــت هــا و تهدیــدات 

کاســتی هــا در تعامــل بــا ســتاد و ســایر ارگان هــا و نهادهــا  کمبودهــا و  کاهــش آســیب هــا و رفــع  موجــود جهــت 

کارگــزاران مســجد ضمــن حفــظ و صیانــت از جایــگاه امــام جماعــت و ســایر 

سازمان عملیاتی:
کــه در  ســتاد راهبــری عملیــات )قــرارگاه ســتادی(، متشــکل از اعضــای محتــرم شــورای معاونیــن مرکــز اســت 

کننــد. کمیتــه فعالیــت مــی  قالــب 8 

کمیته هماهنگی ستادی و دستگاهی )با مسئولیت مدیر حوزه ریاست( •

 ایجاد هماهنگی بین کمیته های قرارگاه 

کاری  هماهنــگ ســازی دســتگاه هــا و نهادهــای درگیــر جهــت هــم افزایــی نیرویــی و جلوگیــری از مــوازی 

گــروه هــای جهــادی فعــال در عرصــه و صحــن مســجد در موضــوع  کارگــزاران و  و ســردرگمی ائمــه جماعــات، 

کرونــا مدیریــت و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 
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کمیته فرهنگی رسانه ای )با مسئولیت معاون فرهنگی اجتماعی( •

سازماندهی فعالیت های رسانه ای مساجد 

انعکاس عملیات محله محور مساجد در فضای رسانه 

ایجاد موج رسانه ای در رسانه ها، خبرگزاری ها و فضای مجازی از فعالیت های مساجد 

تولید محتوای فرهنگ ساز و ترویجی در مشارکت با کمیته محتوایی و کمیته شبکه سازی 

 ســازماندهی و راه انــدازی پویــش هــای فرهنــگ ســاز و مردمــی جهــت انگیــزه بخشــی، افزایــش مشــارکت و 

فعالســازی عمــوم مــردم 

 رصــد فعالیــت هــای فرهنگــی و رســانه ای مســاجد و ضریــب دهــی به این فعالیــت ها در رســانه ها و فضای 

مجازی 

کمیته تدارکات و پشتیبانی )با مسئولیت معاون اجرایی( •

 ،کننــده اقــالم و نیازمنــدی هــای عمــوم مــردم، مســاجد  رایزنــی بــا نهادهــا، ارگان هــا و ادارات تامیــن 

بیمارســتان هــا در موضوعــات بهداشــتی، درمانــی و معیشــتی، جهــت تهیــه و تامیــن بــا مبالــغ ارزان جهــت 

توزیــع در محــالت و مســاجد

 پشتیبانی مالی، اعتباری و تامین و تهیه اقالم مورد نیاز کمیته های ستادی 

پشتیبانی از جلسات آموزشی توجیهی در ساختمان محراب 

کمیته نظارت و پایش قرارگاهی )با مسئولیت مدیر دفتر نظارت و ارزیابی( •

)... دریافت گزارشات مردمی )شکایت، تشویق و 

سازماندهی سرکشی های نظارتی 

 دریافــت لیســت مســاجد در دســته بنــدی هــای مصــوب )برخــوردار، دارای درمانــگاه، دارای ایســتگاه 

ســالمت و ...( و نظــارت بــر اقدامــات و فعالیــت آنهــا

صیانت از جایگاه امام و کارگزاران مسجد 

 نظارت بر عدم تعطیلی مساجد 

 نظارت بر اجرایی سازی مصوبات ستاد ملی کرونا و دستورالعمل های بهداشتی در مساجد 
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کمیته سازماندهی و شبکه سازی )با مسئولیت اعضای اتاق وضعیت( •

هماهنگ سازی و توجیه نواحی 18 گانه 

سازماندهی و ایجاد شبکه مساجد حسب الگوی مصوب 

دریافت آخرین اخبار و آمار و بروز رسانی اتاق وضعیت 

 مشــارکت در  برگــزاری جلســات آموزشــی و توجیهــی بــا مدیــران نواحــی، رابطیــن مناطق و ائمــه جماعات و 

توجیــه اقتضائــات برنامــه ای و محله ای

 دریافــت نیازهــا، فرصــت هــا و نقــاط ضعــف و قــوت مســاجد و محــالت و ســازماندهی ســتاد و صــف جهــت 

کثــری از نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف اســتفاده حدا

.تحلیل اطالعات و آمار دریافتی از مناطق، محالت و دستگاه های امدادی 

سازماندهی و تخصیص اقالم تامین شده در مساجد و محالت حسب شناسایی و احصای بعمل آمده 

 ،کمیتــه هــای ســتادی جهــت اقدامــات مرتبــط بــا پشــتیبانی گزارشــات ســازماندهی بــه   ارائــه لیســت هــا و 

صیانــت و ...

سازماندهی بازدید ارکان مرکز از مساجد فعال جهت انگیزه بخشی و تجلیل 

کمیته آموزش و توانمند سازی )با مسئولیت معاون جذب و آموزش( •

 کارگــزاران مســجد در عرصــه عملیــات و ارائه  احصــاء و ارائــه نیازهــای محتوایــی و آموزشــی ائمــه جماعــات و 

کمیتــه محتوایی ســفارش تولیــد به 

 توزیــع محتــوای آموزشــی و ترویجــی بیــن مســاجد و ائمــه جماعــات بــا مشــارکت کمیتــه محتوایــی، کمیته 

ســازماندهی و شــبکه ســازی و کمیته پشــتیبانی

برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای ائمه جماعات و کارگزاران مساجد 

کمیته تامین و تولید محتوا )با مسئولیت مدیر دفتر مطالعات( •

 کمیتــه آمــوزش و توانمنــد  تامیــن، تولیــد و انتشــار محتــوای مــورد نیــاز دوره هــای آموزشــی در مشــارکت با

کمیتــه پشــتیبانی ســازی و 

پاسخ به شبهات موجود در محدود سازی فعالیت مساجد 
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مشارکت با کمیته فرهنگی رسانه ای جهت تامین محتوای امین رسانه ای 

 ثبــت تجربیــات موفــق و اقدامــات انجــام شــده در مرکــز و مســاجد جهــت ثبــت تاریخــی جهــاد مومنیــن و 

مســاجد

ح و برنامه( • کمیته فناوری و IT )با مسئولیت مدیر دفتر طر

ایجاد انواع زیرساخت های شبکه جهت دریافت و سازماندهی اطالعات مناطق، محالت و مساجد 

تجهیز و راه اندازی اتاق وضعیت 

پشتیبانی از جلسات و دوره های آموزش مجازی 



از بین این 18 ناحیه، 10 ناحیه در شهرستان ها و 8  ناحیه در شهر تهران مستقر هستند.  

هر ناحیه غالبا شامل چند منطقه شهرداری است.   

ح: نواحی 18 گانه در این طر

کارگزاران، بسیجیان و نمازگزاران( محسوب  ● رکن و نقطه اتصال متقابل ستاد با مساجد )ائمه جماعات، 

می شــوند.

همکار ستاد در محور شناسایی، سازماندهی و شبکه سازی مساجد هستند. ●

کننــده ارتبــاط ائمــه جماعــات بــا ادارات، ســازمان هــا و نهادهــای منطقــه ای )شــهرداری مناطق،  ● تســهیل 

حــوزه هــا و نواحــی بســیج، اوقــاف و ســازمان تبلیغــات( محســوب مــی شــوند. 

پیشخوان خدمات قابل ارائه از سوی مرکز به مساجد محسوب می شوند.  ●

نماینده و پایگاه قرارگاه ستادی عملیات در منطقه محسوب می شوند. ●

پیگیری کننده و پشتیبان جلسات شورای فرهنگی مساجد هستند.  ●

مدیران محترم نواحی، دبیر قرارگاه عملیاتی مساجد محوری ناحیه محسوب می شوند. ●

همکار ســتاد در معرفی مســاجد فعال، مســتند ســازی، تهیه و ارســال عکس، خبر و معرفی مســاجد فعال  ●

جهت پوشــش رســانه ای محســوب می شوند. 

همکار مرکز در موضوع نظارت و ارزیابی فعالیت های مساجد در عملیات محسوب می شوند. ●

سرکشی و بازدید از مساجد را جهت احصای نیازها، شناسایی نقاط ضعف و قوت را عهده دار هستند.  ●

شناســایی ظرفیــت هــا، ســازماندهی و شــبکه ســازی مســاجد ناحیــه در همراهــی بــا رابــط مناطــق را عهــده  ●

دار هستند.

مســئولیت انتخــاب و معرفــی مســاجد منتخــب محلــه ای بــرای انجــام عملیــات محلــه محــور را بــر عهــده  ●

نواحی 18 گانه
 مرکز رسیدگی به امور مساجد
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دارنــد.

طراحــی و هدایــت عملیــات مشــترک مناطــق بــه اقتضــای شــرایط خــاص منطقــه در مشــورت بــا رابطیــن  ●

منطقــه را بــر عهــده دارنــد.

گرفتــه از مســاجد ناحیــه  ● کننــده اقــالم و امکانــات دریافــت شــده از ســتاد، حســب شناســایی صــورت  توزیــع 

محســوب می شــوند.

کــن مــورد نیــاز در  ● کننــده نظــام مســائل، نیازمنــدی هــا، آســیب هــا، فرصــت هــا و اما شناســایی و احصــای 

عملیات )نیروی انســانی، فضا و امکانات، تشــکل ها مانند: بیمارســتان ها، درمانگاه ها، خانه های ســالمت 

گــروه هــای جهــادی، هیئــات مذهبــی فعــال و  و بهداشــت، موسســات خیریــه و خیریــن، ســوله هــای بحــران، 

گیــری و پشــتیبانی،  کار و ...( بــا مســاعدت رابــط منطقــه و انتقــال بــه ارکان باالدســتی جهــت تصمیــم  پــای 

هستند.

مســئولیت هماهنگــی بــا مســاجد برخــوردار ناحیــه جهــت حمایــت و پشــتیبانی از عملیات محله محــور در  ●

هماهنگــی بــا ســتاد را بــر عهــده دارند.



شــهر تهــران، توســط شــهرداری تهــران بــه 22 منطقــه تقســیم شــده اســت. معیــار تقســیم بنــدی مناطــق در   

شــهر تهــران، تقســیم بنــدی شــهرداری اســت. 

در شهرســتان هــا، مناطــق بــه ابتــکار مدیــر محتــرم ناحیــه و امــام جمعــه معزز شــهر، تقســیم بنــدی خواهند   

شــد. )ایــن تقســیم بنــدی مــی توانــد منطبــق بــر مناطــق شــهرداری باشــد یــا حســب مالحظــات جغرافیایــی، 

کنــد.( فرهنگــی و دیــدگاه مســئوالن تغییــر 

کــدام از مناطــق پــس از تقســیم بنــدی و تعریــف، نیازمنــد معرفی یک مســجد به عنوان مســجد محوری    هــر 

هســتند. امام جماعت مســجد محوری، رابط منطقه محســوب می شــود. 

مساجد محوری، نقطه اتصال مساجد محله ای منتخب با نواحی و ستاد محسوب می شوند.  

وظایف رابطین  محترم مناطق )ائمه جماعات مساجد محوری(:

.شرکت منظم در جلساتی که توسط ناحیه جهت هماهنگی های قرارگاهی تشکیل می شود 

.همراهی، همکاری و مساعدت با مدیر ناحیه در پیشبرد اهداف عملیات در منطقه

مناطق



:

گانه شــهرداری تهران، شــامل تعدادی محله    کدام از مناطق 22  شــهر تهران شــامل 376 محله اســت. هر 

کم مســاجد در محالت مختلف، متفاوت است.  هســتند. ترا

در شهرســتان هــا، محــالت مــی تواننــد حســب محــالت تعریــف شــده در شــهرداری یــا فازهــای مختلــف در   

شــهرهای جدیــد یــا ســایر مولفــه هــا و اقتضائــات، بــا تصمیــم مشــترک مدیــر ناحیــه، امــام جمعــه ورابطیــن 

مناطــق تقســیم بنــدی و تعییــن شــوند.

در هــر محلــه، یــک مســجد، بــه عنــوان مســجد منتخــب محلــه ای بــه عنــوان مســجد هــدف تعییــن مــی   

شــود. ایــن مســجد غالبــا فعــال تریــن مســجد محلــه اســت. 

ائمــه جماعــات مســاجد، بــه عنــوان مدیــران طبیعــی مســاجد، نقطــه پایانــی اتصــال قــرارگاه بــا عمــوم مــردم   

محســوب مــی شــوند.

اهم وظایف ائمه محترم جماعات:

برگزاری منظم جلســات شــورای محله با حضور ائمه جماعات مســاجد محله جهت اســتفاده از ظرفیت  ●

هــای مشــورتی و هم افزایــی امکانات.

ضمــن ایفــای نقــش هدایتــی و مدیریتی، با ایجاد زیرســاخت ها و بکارگیری ظرفیت هــای مادی و معنوی  ●

کلیــه نهادهــا و ارگان هــای خدمــت رســان اعــم از  موجــود در مســجد و محلــه، بســتر را بــرای خدمــت رســانی 

گــروه هــای جهــادی، جبهــه مردمــی نیروهــای انقــالب و ... آمــاده کننــد.  بســیج، هــالل احمــر، 

ظرفیــت موجــود بیــن عمــوم مــردم، باالخــص مومنین و نمازگــزاران را در انواع عرصه هــا، احصاء و به منصه  ●

ظهور برسانند. 

در اتصــال و همراهــی بــا رابطیــن مناطــق )ائمــه جماعــات مســاجد محــوری(، در راســتای بهبــود خدمــت  ●

محالت



18

رســانی و امــداد، تعامــل و هــم افزایــی نماینــد. 

مدیران نواحی را در شناخت هر چه بیشتر ظرفیت و امکانات محالت، مساعدت و همراهی نمایند.  ●

ک گذاشتن ظرفیت ها و امکانات مسجد محله )هرچند محدود( با مساجد محلی اطراف، ذیل  ● با به اشترا

سیاست ها و برنامه های عملیات، جلوه دیگری از تعاون و همکاری همدالنه و مومنانه را جلوه گر سازند. 

ظرفیــت هــا و امکانــات خــود را در هماهنگــی بــا مدیــران ناحیــه، در راســتای اهــداف و اقدامــات قــرارگاه،  ●

عملیاتــی نماینــد. 

ــف  ● ــای مختل ــه ه ــن برنام ــزی و تدوی ــه ری ــی و برنام ــورای فرهنگ ــات ش ــداوم جلس ــم و م ــکیل منظ ــا تش ب

فرهنگــی، معیشــتی و بهداشــتی، بــاری از دوش مدافعــان ســالمت، نیازمنــدان و محرومیــن بردارنــد. 

کار، سازماندهی  ● با بها دادن به نیروها و اعضای پایگاه بسیج مسجد به عنوان نیروهای جوان، اجرایی، پابه 

شــده و جهــادی، یــاد و خاطــره دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس را در ذهن عموم مردم تداعی کنند. 

کــه بواســطه فعالیــت شــبانه  ● بــا توجــه ویــژه بــه خادمیــن مســاجد بــه عنــوان خادمیــن بهشــت، زحماتــی را 

روزی مســاجد در عملیــات محلــه محــور، متقبــل مــی شــوند، بــا دلجویــی هــای مــادی و معنوی جبــران کرده 

گــروه های جهــادی در  کافــی را جهــت همــکاری و همراهــی بــا نیروهــای بســیج، نیروهــای داوطلــب و  و انگیــزه 

ایــن بزرگــواران تقویــت نمایند.

ضمــن توجــه بــه نظــرات مشــورتی و تجربه اعضــای هیئت امنای مســاجد، از ظرفیت این بزرگــواران جهت  ●

کنین محله، افراد محروم، نیازمند و همچنین جلب مشــارکت معتمدین و اصناف اســتفاده  شناســایی ســا

نمایند. 



محور سازماندهی نیروها و اقدامات:
ایجــاد ســتاد مدافعــان ســالمت در مســجد جهــت تمرکــز و ســازماندهی فعالیــت هــای عملیــات محلــه محور . 1

مساجد

تشــکیل منظــم جلســات هیئــت امنــاء، شــورای فرهنگــی، خیریــن و نخبگان محلــه به عنــوان هیئت های . 2

اندیشــه ورز جهــت طراحــی عملیــات بــا اقتضائــات بومی محله و تقســیم مســئولیت ها

ثبــت نــام، آمــوزش و ســازماندهی نیروهــای داوطلب مردمی جهت خدمت رســانی به افراد مبتال و نیازمند . 3

محله جهت تهیه ارزاق روزانه، انجام خدمات پرســتاری، بهداشــتی و ... 

ــالت و . 4 ــور و ...( در مح ــت مح ــور، معیش ــالمت مح ــوزان، س ــش آم ــوان، دان ــی )بان ــای مردم ــروه ه گ ــاد  ایج

مناطــق ناظــر بــه اقدامــات عملیــات محلــه محــور

کن در محلــه جهــت . 5 شناســایی و تشــکیل بانــک اطالعاتــی مبتالیــان، ســالمندان و افــراد محــروم ســا

اقدامــات. ســازماندهی 

تشــکیل بانــک اطالعاتــی خیریــن، اصنــاف، فرهنگیــان، دانشــجویان و ... جهــت اســتفاده در محورهــای . 6

مختلــف عملیاتی.

کــت در موضــوع معرفــی خدمــات قابــل ارائــه توســط مســجد در صــورت ابتــالی احتمالــی . 7 توزیــع و چــاپ ترا

کرونــا و ارائه شــماره تلفن جهت تماس اضطراری با مســجد و اســتمداد خدمات  اعضــای خانــواده بــه بیمــاری 

امدادی با هشــتگ #مسجد_تعطیل_نیست.

کنین . 8 شناســایی و برگزاری جلســات منظم با مدیران ســاختمان ها، جهت اطالع از وضعیت ســالمتی ســا

محله و شناســایی ســالمندان من باب ســهولت در انجام خدمات به مبتالیان.

فهرست اقدامات پیشنهادی:
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راه اندازی کارگاه های خانگی و مسجدی تولید ماسک و آموزش تولید ماسک خانگی به عموم مردم.. 9

کالس هــا و دوره هــای توجیهــی بــرای عمــوم مــردم و نیروهــای داوطلــب مردمــی در موضــوع . 10 برگــزاری 

کرونا با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی. )تقویت سیســتم ایمنی  پیشــگیری، مقابله و مدیریت بیماری 

بــدن، بهداشــت محیــط و ...(
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محور بهداشت و سالمت:
کید بر پیشگیری، آموزش و مراقبت( )با تا

استقرار پایگاه ها و ایستگاه های سالمت در مساجد در هماهنگی با مدیران نواحی و رابطین مناطق.. 1

کنی هستند که با حضور پزشک راه اندازی می شوند. ● پایگاه های سالمت: اما

کارشناســان شــبکه بهداشــت )ســامانه 4030( راه انــدازی  ● کــه بــا حضــور  کنــی هســتند  ایســتگاه ســالمت: اما

مــی شــوند. 

کن محله و راهنمایی . 2 کیپ راهنمایان ســالمت و بهداشــت جهت بازدید و سرکشــی از اصناف و اما ایجاد ا

کــه دســتورالعمل هــای مرتبط با فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایت نمی کنند. کریمانــه بــه افــرادی  و ارشــاد 

کرونــا . 3 کــه شــخصی از عزیزانشــان در اثــر ابتــال بــه  ارائــه خدمــات مشــاوره تلفنــی بــه مبتالیــان و خانوارهایــی 

مرحــوم شــده انــد. 

کســیژن بــرای مســاجد و ارائــه . 4 کپســول ا جمــع آوری وجــوه از خیریــن، مومنیــن و نمازگــزاران جهــت خریــد 

کســیژن در محلــه. کپســول ا امانــی آن بــه افــراد مبتــال و نیازمنــد بــه اســتفاده از 

اســتقرار چادرهــای امدادرســانی در مســاجد بــا همراهــی و مســاعدت نیروهــای داوطلــب جمعیــت هــالل . 5

کار جهت ارائه مشــاوره و انجام خدمات پرســتاری  احمر، پرســتاران، بهیاران و پزشــکان بازنشســته و آماده به 

کنین محله. کننــدگان و ســا بــه مراجعــه 

کن و محل های پرتردد. )نانوایی ها، دفاتر پیشخوان، ایستگاه های اتوبوس، بانک ها و ...(. 6 ضدعفونی اما

کلیــپ هــا، مطالــب و . 7 آمــوزش مســائل مربــوط بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن بــه عمــوم مــردم در قالــب 

محتــوای تولیــد شــده در فضــای مجــازی یــا بروشــورها و پوســترها

توزیع و عرضه برخی گیاهان دارویی جهت مصرف خانوارها با هدف تقویت سیستم ایمنی بدن . 8

تامیــن اقــالم مــورد نیــاز بیمارســتان هــا و درمانــگاه هــا )آب معدنــی، میــوه تــازه، دســتگاه هــای تصفیــه آب و . 9

کســیژن و ...( کپســول ا

ــواع آب میــوه طبیعــی و . 10 ــه هــای مســاجد جهــت تامیــن ان ــه هــا و آبدارخان اســتفاده از ظرفیــت آشــپز خان

کرونایــی. کــز درمانــی ویــژه بیمــاران  غذاهــای مناســب بیمــاران و توزیــع در بیمارســتان ها و مرا

شناسایی خانواده های مبتلی و حمایت مادی و معنوی از آنها با اقداماتی مانند:. 11
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پخت روزانه غذاهای مقوی و تحویل به خانواده ها در درب منازل ●

ارائه آب میوه، کمپوت و میوه تازه به خانوارهای مبتلی  ●

تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز ●

ارائه انواع دمنوش های مقوی و ... ●

احوالپرسی تلفنی و رصد روزانه وضعیت مبتالیان ●

کرونــا شــده . 12 کنین آن مبتــال بــه  کــه یکــی از خانوارهــا یــا ســا کــن مشــای آپارتمان هایــی  ضدعفونــی روزانــه اما

اســت.

کنین محلــه بــه صــورت رایــگان یــا بــا قیمــت . 13 کننــده بیــن ســا توزیــع ماســک و محلــول هــای ضدعفونــی 

ارزان.

اســتقرار نیروهــای داوطلــب مردمــی در پمــپ هــای بنزیــن محــل جهــت جلوگیــری از دســت بــه دســت . 14

ــی. شــدن نازل هــای ســوخت و انجــام عملیــات ســوخت زن

کســبه محــل جهــت امــکان خریــد اینترنتــی، تلفنــی و ارســال خریدهــا و مــوارد مــورد نیــاز بصــورت . 15 تشــویق 

کاهــش ترددهــا پیــک بــه درب منــازل جهــت 
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محور فرهنگی:
کید بر فعالیت های فرهنگی و معنوی( )با تا

طراحــی، چــاپ و نصــب بنرهــا و پوســترهای آموزشــی در موضوعــات مرتبــط بــا آمــوزش مســائل بهداشــتی . 1

کوویــد 19. )آمــوزش از طریــق  و رعایــت دســتورالعمل هــای مرتبــط بــا پیشــگیری از شــیوع و ابتــال بــه بیمــاری 

فضــای مجــازی و تبلیغــات محیطــی(

پخش اذان از ماذنه های مساجد . 2

پخــش دعاهــای ماثــوره )دعــای هفتــم و دعــای فــرج( از ماذنــه هــا قبــل از اذان ظهــر و مغــرب ذیــل پویــش . 3

همگانــی نیایــش. )#پویش_همگانی_نیایش(

کاروان هــای فرهنگــی و مراســم دعــا و توســل در فضــای باز محالت با رعایت دســتورالعمل های . 4 راه انــدازی 

بهداشتی.

تشکیل گروه های سرود دانش آموزی جهت برگزاری برنامه های ویژه در مناسبت ها در معابر محله.. 5

تبلیغ چهره به چهره ائمه جماعات در راستای امیدبخشی و تزریق معنویت به عموم مردم.. 6

تولید و انتشار ویژه برنامه های سرگرم کننده مذهبی برای کودکان جهت استفاده در ایام قرنطینه.. 7

توزیع اسباب بازی و کتاب بین کودکان خانوارهای محروم و آسیب پذیر. . 8

کاســبان منصف و خیرین ســالمت جهت تقدیر از خدمات ارائه شــده و پشــتیبانی از اقدامات . 9 شناســایی 

حمایتی. 

کــن ارائــه خدمــات درمانــی بــه . 10 کادر درمــان و مدافعــان ســالمت بــا حضــور در بیمارســتان هــا و اما تقدیــر از 

پــاس ایســتادگی و پایمــردی آنــان در مواجهــه بــا بیمــاری ذیــل پویــش #قدرشناس_شــمائیم از ســالروز میــالد 

ــوح تقدیــر و  ــا و ل ــا تقدیــم هدای ــا ســالروز میــالد حضــرت زینــب؟اهس؟ و روز پرســتار ب کــرم؟ص؟ ت حضــرت رســول ا

برگــزاری مراســمات مختصــر فرهنگــی و مذهبــی بــا رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی

اظهار همدردی با خانواده متوفیان ناشی از کرونا.. 11

برگزاری ختم قرآن و صلوات برای متوفیان محله یا برگزاری مراسم ختم مجازی.. 12

برگزاری مسابقه از متن وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی. . 13

توزیع برگه های ختم قرآن و زیارت عاشورا در درب منازل به نیت شفای مریضان و سالمتی کادر درمانی.. 14
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کن در محله )پزشــکان، پرســتاران، بهیاران، . 15 شناســایی، سرکشــی و تکریم خانواده مدافعان ســالمت ســا

کــز درمانی( کارمنــدان و نیروهــای خدماتی مرا

حضور در منزل خانواده شهدای مدافع سالمت و تجلیل مجاهدت و ایثار آنها.. 16

ــام خــاص ملــی و مذهبــی )والدت حضــرت زینــب؟اهس؟، شــهادت . 17 فضاســازی محلــه در مناســبت هــا و ای

شــهید ســلیمانی و ...(

مشارکت در وساطت در امور خیر )ازدواج، کمک به مستاجران، ادای دین مقروضین و ...(. 18

ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان با استفاده از ظرفیت دانشجویان و فرهنگیان محله. . 19

تبلیغ و فرهنگ سازی در موضوع اهدای خون ذیل پویش #اهدای_خون_اهدای_زندگی. 20
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محور خدمات اجتماعی:
کید بر فعالیت های اجتماعی و معیشتی( )با تا

شناســایی اقشــار آســیب پذیــر و تامیــن بســته هــای معیشــتی بــرای خانوارهــای محــروم محلــه در راســتای . 1

کمــک هــای مومنانــه کــردن  هدفمنــد 

کمیتــه امــداد یــا تاســیس موسســات خیریــه در مســاجد جهــت تامیــن نیازهــا و . 2 کــز نیکــوکاری  اســتقرار مرا

پشــتیبانی از اقشــار محــروم

کرونــا در حــوزه هــای اقتصــادی و . 3 اســتفاده از ظرفیــت خیریــن بــرای مســاعدت بــه آســیب دیــدگان از 

معیشــتی بوســیله:

اعطای وام قرض الحسنه ●

مشاوره اقتصادی ●

راه اندازی کسب و کارهای موقت و خانگی ●

معرفی به کسبه منصف ●

تسویه حساب های دفتری ●

پرداخت اجاره بهای منزل و مغازه ●

تامین جهیزیه  ●

تهیه بسته های معیشتی ●

پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ●

فراخوان نذورات مردمی اعم از وجه نقد، قربانی و ... جهت تهیه اقالم و توزیع بین نیازمندان. 4
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محور رسانه و فضای مجازی:
کید بر روایت جهاد مردمی مومنین، جریان سازی در فضای مجازی و رسانه ها( )با تا

برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و انعکاس برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در مساجد ذیل پویش های:. 1

#مسجد_تعطیل_نیســت.

#ایران_همدل

#عملیات_محله_محور_مســاجد

#در_خانه_بمانیــم

و ...

گزارشــی و تبلیغــی تولیــد شــده توســط مســاجد در فضــای مجــازی . 2 کلیــپ هــا و تیزرهــای  انعــکاس تصاویــر، 

گرام بــا هشــتگ هــای ارائــه شــده.  باالخــص پیــام رســان هــا و اینســتا

کوتــاه و مختصــر بــه صــورت زنــده یــا ضبــط شــده در شــبکه هــای اجتماعــی . 3 انتشــار جلســات منبــر و روضــه 

بــرای تزریــق معنویــت و امیــد بــه آحــاد افــراد جامعــه

ثبت خاطرات، تجربیات و ایده های فعالین و جهادگران عملیات محله محور. 4

انعــکاس و انتشــار فعالیــت هــای شــاخص انجــام شــده در عملیــات با کلیپ های ســاده موبایلــی در فضای . 5

مجازی

گرام جهــت انعــکاس فعالیــت هــا و اطــالع . 6 کانــال و صفحــه در پیامرســان هــای اجتماعــی و اینســتا ایجــاد 

گزارشــات، پاســخگویی بــه شــبهات، انتشــار مطالــب مفیــد و مرتبــط، مقابلــه بــا  رســانی خدمــات، اقدامــات و 

شــایعات، برگــزاری مراســمات مجــازی و ...

کنین محلــه، جهــت اطــالع رســانی . 7 تهیــه ســامانه پیامکــی بــرای مســاجد و تشــکیل بانــک اطالعــات ســا

اخبــار، خدمــات و فعالیــت هــا 

ــزاری هــا و . 8 ــگاه تخصصــی مســجد، جهــت انعــکاس در خبرگ ــز )پای ــه ســتاد خبــری مرک گزارشــات ب ارســال 

رســانه های جمعــی(



پیوست ها
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پیوست 1: شماره تلفن های ضروری:

کانال های ارتباطی مرکز سامانه ها و 

61943 سامانه ارتباط مردمی مرکز

30008140 سامانه پیامکی مرکز

www.masjed.ir
پایگاه تخصصی مسجد

)مستقر در ساختمان محراب(

http://www.masjed.ir/fa/razmayesh صفحه اختصاصی عملیات محله محور

شماره های تماس مرکز:

آدرس تلفن ح شر

کوچه عطارد تهران. خیابان جمهوری اسالمی. خیابان دانشگاه جنوبی. نبش  66497027-33 ساختمان ستاد

کوچه  تهران. خیابان سعدی شمالی. پایین تر از بیمارستان امیر اعلم. 
صفامنش. ساختمان محراب 66346941 -4 ساختمان محراب

ک17 کوچه زنبق 5. پال آدرس دماوند.گیالوند. بلوار بهشتی.    - 76340875
76340781

ناحیه عالمه 
طباطبایی؟هر؟

کوچه مدنی. مجتمع  شهرقدس. بلوار مصلی. نرسیده به میدان مصلی. نبش 
مصلی. طبقه باالی همکف.

46864626

46860360
ناحیه امام موسی 

صدر؟هر؟

ک  کوثر- پال شهریار. میدان حافظ. ابتدای خیابان مصطفی خمینی. بن بست 
333

65264446

65228834

65225802

ناحیه شهید اشرفی 
اصفهانی ؟هر؟

کرم )ص(. روبروی اورژانس. جنب داروخانه ایمانی. مالرد. بلوار رسول ا
65402510

65400601

ناحیه شهید

شاه آبادی؟هر؟

کلهر )جهاد سابق(. طبقه فوقانی  کریم. بلوار امام خمینی ؟هر؟. خیابان  رباط 
مسجد حضرت ابوالفضل؟ع؟

56425394

56439460

ناحیه عالمه امینی ؟هر؟

گلستان- جنب پارک الهیه و آتش  جاده ساوه. شهرستان بهارستان. ابتدای 
نشانی

56219660

56215394

ناحیه شهید صدوقی ؟هر؟

کاظم ؟ع؟. طبقه  کاظم ؟ع؟. مسجد امام موسی  اسالمشهر. خ. امام موسی 
سوم

56694861

56694862

ناحیه شهید دستغیب 
؟هر؟
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گلستان  کوچه  کدشت. میدان ساعت. ابتدای بلوار جنوبی شهید قمی.  پا
ک 2 هشتم. فرعی یاس 4 . پال

36023712

36035756
کلینی؟هر؟ ناحیه شیخ 

پیشوا. انتهای خیابان فلسطین. جنب مجتمع خیریه جعفریه
36733911

36733912

ناحیه شهید مدرس ؟هر؟

کوچه  ورامین. نرسیده به میدان امام حسین ؟ع؟. خیابان درخشان. نبش 
چهارده معصوم؟مهع؟

36277220

36253004

36286787

ناحیه شهید مدنی ؟هر؟

ک 1-طبقه همکف کوچه محراب. پال شهرری. میدان ساعی. خیابان آستانه. 
 55952930
55953928

55954250

ناحیه حضرت

عبدالعظیم ؟ع؟

گوته. نبش خیابان  تهران. خیابان 17شهریور. جنب زیرگذر امیرکبیر. خیابان 
ک 2. طبقه دوم احمدی. پال 33441092 ناحیه امام خمینی ؟هر؟

گوته. نبش خیابان  تهران. خیابان 17شهریور. جنب زیرگذر امیرکبیر. خیابان 
ک 2. طبقه یکم احمدی. پال

33512111

33512110
ناحیه شهید محالتی؟هر؟

کمیل تهران. خیابان قزوین. داخل پارک رازی. ضلع شمالی مسجد 

55427443

55422088

55412761

ناحیه شهید

نواب صفوی ؟هر؟

تهران. خیابان آزادی. خیابان استاد معین. بین طوس و دامپزشکی. مسجد 
فاطمه الزهرا؟اهس؟

 -66028990
-66052574

66195030
ناحیه شهید مصطفی 

خمینی ؟هر؟

کبری،  تهران. خیابان جانبازان)گلبرگ( شرقی، بین دردشت و باقری، خیابان ا
گلبرگ، طبقه 3 غربی، واحد 50 کوچه حمزه لویی، مجتمع 

77956006

7795007
ناحیه شهید بهشتی ؟هر؟

له و شاهین جنوبی )شهید پژونده(. مسجد  تهران. جنت آباد جنوبی. تقاطع ال
صادق آل محمد ؟ع؟. طبقه اول

44607395

44605281

44603523

ناحیه شهید مطهری ؟هر؟

کوچه  تهران. تجریش. ابتدای خ باهنر. روبه روی پارکینگ طبقاتی شهرداری. 
ک 3. واحد یک شیرازی پال

-22750295
22750288 ناحیه شهید باهنر؟هر؟
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