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مقد مه
•  مقام معظم رهبری)مدظله العالی(   پیرامون نماز و تاثیر آن در اصالح جامعه و جلوگیری از تخلفات 
و بزهکاری و مفاسد اجتماعی  در طی سالیان متمادی پیام های ارزشمندی بیان فرموده اند، 
گزیده ای  از این بیانات که به واقع راه گشــای مناســبی جهت  کوتاه برآنیم  که در در این مجال 
کاهش ، پیشــگیری و درمان آســیب های اجتماعی جوامع امروز ی  است را خدمت دوستان 

گرامی  بازخوانی نمائیم.

البته در ابتدای مقال می پردازیم  به بیان پیام مقام معظم رهبری به بیست و پنجمین 

اجالس سراسری نماز ، ایشان این گونه بیان داشته اند که :

»نماز، دری گشوده بر روی آحاد ملت است که از آن می توان به هدایت و رحمت 

خداوند رسید و زندگی را در سمت و سوی درست و سرشار از خیر و برکت قرار داد. 

سالمت معنوی هر فرد وابسته به نماز است و صراط مستقیم و حیاط طیبه ی 

آسـیـب های    اجتـمـاعـی
 از پیش گیـری تا درمـان

نمــاز در بین مجموعه داروهــای درمانگر بیماری های 
جســمی، روحی، فردی و اجتماعی انسان آن عناصر 

{اصلی و یا یکی از اصلی ترین عناصر است... {
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هر جامعه نیز تنها با اقامه ی نماز در آن تحقق می یابد. این همه تأکید بر اقامه ی 

نماز در کتاب و سنت، هدفی جز این ندارد که این باب رحمت بر روی فرد و جامعه  

مسلمان گشوده بماند و فرصت بهره مندی از آن دست دهد.

ذیَن  سالها است که این شعار در ایران اسالمی بر سر دست گرفته شده است که:»َاّلَ

ّناُهم ِفی ااَلرِض َاقاُموا الَصلوَة ...« و این اجالس سالیانه به همت و پشتکار  ِان َمّکَ

عالم مجاهد و خستگی ناپذیر جناب         حجت اإلسالم قرائتی برپا می شود و 

توصیه های مؤکد درباره ی گسترش نماز و به کیفیت الزم رسیدن نمازهای ما، 

تکرار می گردد با این حال باید اعتراف کنیم که حق این فریضه ی الهی که درمان 

دردهای عمده ی فردی و اجتماعی ما است، ادا نشده است. ما مسئوالن، ما 

سخنوران و سخنگویان، ما سررشته داران امور کشور، ما روحانیون و متولیان تبلیغ 

و تعلیم دین و ما همه ی آحاد و همه ی قشرهای مردم، همه و همه در مسئولیت 

اقامه نماز شریکیم. همه همت گماریم که نماز را در جایگاه شایسته ی خود که قرآن 

و حدیث به آن ناطق است، بشناسیم و بشناسانیم و عمل شخصی خود را نیز به 

تناسب آن تعالی بخشیم.

توفیقات روزافزون همه ی شما و شخص جناب آقای قرائتی را از خداوند متعال 

مسألت می نمایم.
» والسالم علیکم و رحمة اهلل و بركاته«| سیدعلی خامنه   ای| 17 آذر1395

درا دامــه مــی پردازیــم بــه بیانی شــیوا، گهربار و نغــز  از حضرت امام خمینی؟حر؟   این عزیز ســفر 
کرده را بیان می نمائیم...، ایشان این گونه در رابطه با تاثیر شگرف نماز در اصالح جامعه  بیان 
که:»در اســالم ، از نماز هیچ فریضه ای باالتر نیســت، نماز پشــتوانه ی ملت اســت.  نموده اند 
سیدالشهدا؟ع؟در همان ظهر عاشورا که جنگ بود آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر 
بودند، وقتی یکی از اصحاب گفت ظهر شده است، امام فرمود که: » یاد من آورید، یاد آورید نماز 
را، خدا تو را از نماز گزاران حساب کند« و ایستاد همان جا نماز خواند.نگفت که ما می خواهیم 
که  که مردم آن هایی  کردند. جنگ برای این اســت  کنیم خیر، جنگ را برای نماز می  جنگ 
مانع از ترقی مسلمین هستند، آنها را از بین راه بردارند، مقصد این است که اسالم را پیاده کنند 
کارخانه ی انسان ســازی است نماز خوب فحشاء و  کنند.  نماز یک  وبا اســالم انســان درست 

منکر را از امتی بیرون می کند«.

نماز، درمانگر تمامی بیمارهای جوامع بشری
»نماز در بین مــجمـــوعه داروهــای درمــانــگــر بیماری های جسمی، روحی، فردی و اجتماعی 
انسان آن عناصر اصلی و یا یکی از اصلی ترین عناصر است. همه ی واجبات شرعی، اجتناب 
از همه ی محرمات ، تشــکیل دهنده ی مجموعه ای اســت از داروهای تجویز شــده از ســوی 
پروردگار برای تقویت پیشینه ی روحی و اصالح امور دنیا و آخرت انسان، اصالح جامعه  اصالح 
فرد. منتها در این مجموعه بعضی از عناصر کلیدی هستند که شاید بشود گفت نماز کلیدی 

ترین این عناصر است«.
 • »هفدمین اجالس سراسری نماز  |  78/8/29
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انس با نماز،سبب دوری از گناه
گرفــت و از طریق نماز با خداى متعال مأنوس و آشــنا  »انســان ها وقتــی دل شــان با نماز انس 
گناه حساس  گناهان از آن ها دور می شــود؛ دل های این ها نسبت به  شــدند، به طور طبیعی 
ع مقدس قواِم دیندارى است، بتدریج در انسان حاصل  می شود و آن حالت تقوایی که در شر

می شود. مسأله ی نماز، این است«. 
• »پانزدهمین اجالس سراسری نماز | 85/6/27«

نماز، معراج هر انسان
»انسان گاهی بر اثرغفلت و جهالت تسلیم ضعف ها و هوس ها و خودخواهی ها یا جهل ها و غفلت ها 
و عادت های خودمی شود وخود را از همه ی آن بشارت ها و امیدها و معراج ها محروم می سازد. این 
همان است که آن را باید »فساد پذیری انسان« نامید و همان است که در عمر دراز بشریت و نیز در 
عمر هر یك از آحاد بشر، بزرگ ترین مصیبت او و خطرناك ترین تهدید به شمار رفته است و می رود. برای 
پیش گیری و نیز درمان این آفت بزرگ، دین خدا » ذکر« را به انسان آموخته است. ذکر یعنی حقیقت را 
به یاد آوردن، خود را در برابر خدا یافتن، به او گوش سپردن و به او دل دادن. یعنی از دل مشغولی هایی 
که آدمی را اسیر وسوسه ی هوس ها می کند، یا میل به برتری جوئی و کینه ورزی و آزمندی او را ارضاء 
می سازد، خود را رها ساختن، یعنی او را از جهنمی که برای خود فراهم کرده است، به بهشت صفا و 
انس و بهجت و امن بردن. و نماز با ترکیب هماهنگ دل و زبان و حرکت، ناب ترین و کامل ترین نمونه 

و وسیله ی ذکر است«.

• »یازدهمین اجالس سراسری نماز | 80/6/15«

نماز، زنگ آماده باش درزمان غفلت
»نماز در حاالت آمادگی روحی، به آدمی عروج و حال و حضور بیشــتر می بخشــد و در حاالت 
غفلت و ناآمادگی، در گوش او زنگ آماده باش می  نوازد و او را به آن وادی نورانی نزدیك می سازد. 

لذا نماز در هیچ حالی نباید ترك شود. 

در عیــن شــدت و محنــت ، در بحبوحه ی میدان جهــاد، در هنگام فراغ و آســایش، و حتی در 
میان محیط لجن آلودی که انسان با هوس ها و کینه ها و شهوت ها و خودخواهی ها، پیرامون 

خود پدید آورده است.

 نماز یك شربت مقّوی و شفابخش است، باید آن را با دل و جان خود نوشید و از هر نقطه که در 
آن واقع شده ایم، یك گام یا یك میدان به بهشت رضوان نزدیك شد«.

•»دوازدهمین اجالس سراسری نماز |  80/6/16«

نماز، عامل زدودن آفات اخالقی
»تکّبــر، حجــاب حقیقــت و خار راه فضیلت ، و دشــمن صفا و صداقت، و انگیزه ی دشــمنی و 
کنون، ضایعات بی شماری را از کبر  شــرارت اســت. آحاد جامعه های بشــری از آغاز عمر خود تا

و خودپسندی اقوام و افراد، و سرکشی ها و تعصبات ناشی از آن، تحّمل کرده اند و می  کنند. 

عبادات اسالمی و بیش از همه نماز، برای زدودن این آفت از جان آدمیان، از جمله درمان های 
مؤثر و کارآمد می باشند«.

• »دهمین اجالس سراسری نماز |  79/6/19«
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انس با نماز،موجب رهایی از حصار شهوات
کر شوند، ظلمات خودخواهی ها و خودکامگی ها و  »هر چه نمازگزاران بیشتر متوّجه و خاشع و ذا
بد دلی ها و آزمندی ها و تجاوزگری ها و حسادت ها و بدخواهی  ها کمتر می شود و نور رستگاری بر 

پیشانی زندگی، بیشتر می درخشد.

ریشــه ی همه ی تلخ کامی های بشــر در غفلت از خدا و محدود شــدن به منافع شخصی است. 
نماز، آدمی را از این حصارهای ظلمانی می رهاند و شهوت و غضب او را به سوی حقیقت متعالی 

و خیر همگانی هدایت می   کند«.
• »هشتمین اجالس سراسری نماز |  77/6/18«

نماز، فراخوان دوری از گناه و آلودگی
»نماز، با شکلی که در اسالم برای آن معین گشته یعنی حرکات و اذکار مخصوص، به طور طبیعی، 
نمازگزار را به دوری از گناه و آلودگی فرا می خواند: این فراخوانی پیوسته، توانایی آن را دارد که هر کس 

را از منجالب  ها، رها سازد و عروج بخشد«.
• »پنجمین اجالس سراسری نماز |   74/6/14«

نماز،حیات طیبه انسانی
»نماز، رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. حیات طّیبه 
کمّیت دین خدا، وقتی حاصل خواهد شد که انسان ها دل خود را با یاد خدا  انسان، در سایه ی حا
زنده نگهدارند و به کمك  آن بتوانند با همه ی جاذبه های شّر و فساد مبارزه کنند و همه ی  بت ها را 
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بشکنند، و دست تطاول همه ی شیطان های درونی و برونی را از وجود خود قطع کنند. این ذکر و 
حضور دائمی فقط به برکت نماز حاصل می شود«. 

• »اولین اجالس سراسری نماز |  70/7/16«

نماز،عامل خروج  پوچی ، بی هدفی و...
که آدمی در آن با خدای  که از یاد و ذکر، سرشار است، نمازی  »نماِز با حضور و با توجه، نمازی 
خود سخن می گوید و به او دل می سپارد، نمازی که واالترین معارف اسالم را پیوسته به انسان 
می آمــوزد؛ چنیــن نمــازی انســان را از پوچــی و بی هدفی و ضعــف می رهاند و افق زندگــی را در 
چشمش روشن می سازد و به او هّمت و اراده و هدف می بخشد و دل او را از میل به کج روی و 
که نماز در همه ی حاالت، حتی در میدان نبرد و  گناه و پستی نجات می دهد. از این رو است 
در سخت ترین آزمایش های زندگی، اولویت خود را از دست نمی دهد. انسان همیشه به نماز 

محتاج است و در عرصه های خطر، محتاج تر«.
• »اولین اجالس سراسری نماز |  70/7/16«

نماز، شاه کلید داشتن جامعه ی نیک بخت
کمیت اسالم  که پرچم اســالم را بر فراز سرخویش برافراشته و به حا »اقامه ی نماز در کشــوری 
مفتخــر گردیــده، یکــی از واجب تریــن فرایــض اســت. زیــرا همــه ی هدف هــای یــك جامعه ی 
نیك بخــت از قبیــل: تأمیــن عدالت اجتماعی، دســتیابی به رفاه عمومی و شــکوفایی مادی، 
پرورش استعدادها و خالقیت ها در آحاد مردم، برخورداری از دانش و بینش و تجربه، عزت و 
استقالل و اقتدار ملی، گسترش اخالق انسانی و روابط سالم میان آحاد مردم و دیگر هدف های 

کــه تربیت فردی و تهذیب اخالقــی در  آحاد مردم بــه ویژه در  واال، در صورتــی تأمیــن می شــود 
کارگزاران امور کشور، تأمین شود و انسان هایی پاك و برخوردار از هّمت و توّکل و اخالص و صبر و 
سخت کوشی در آن جامعه باشند که به یاری این پشتوانه ی روحی، توانایی برداشتن بارهای 
گون و به ویژه امواج فساد و تباهی، یارای ایستادگی  گونا ســنگین را دارا باشــند و در برابر موانع 
داشته باشند. هر چه شمار این گونه انسان ها در جامعه و کشوری بیشتر باشد. افق آینده ی 
آن جامعه و آن کشور، روشن تر و حرکت به سوی نیك بختی در آن جامعه و آن کشور ممکن تر 
و آسان تر خواهد بود.اهمّیت نماز و یکی از رازهای پا فشاری بر آن در معارف اسالمی را از آن چه 
گفتیــم، می توان دانســت، زیرا نماز، برترین چیزی اســت که می تواند همــه ی افراد جامعه ی 

مسلمان را، به تهذیب اخالقی و تعالی روحی و معنوی برساند«.

• »پنجمین اجالس سراسری نماز |   70/7/16«

نماز، موثر در کاهش آسیب های اجتماعی
همه بدانند که یکی از مؤثرترین راه ها برای کاستن آسیب های اجتماعی، ترویج نماز است. به اینکه 

حتی یك نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید.

 این یکی از بهترین راه ها برای سالمت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ی ما است. به اینکه همگان فرا 
بگیرند و عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب بجا آورند، همت گمارید. 

این ها همه کارهای ممکنی است که با عزم راسخ و کار مداوم شما دست اندرکاران، محّقق خواهد 
شد...  

• »بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز |  6 /10/ 1394«
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نما ز  
و   بازدارنــدگـی از منکــرات

نماز دست انسان را نمی بندد تا نتواند گناه کند بلکه او را 
از انجام گناه نهی می کند و باز می دارد حال ممکن است 
انسان به این نهی توجه نکند البته هر چه انسان نمازش 

{کامل تر باشد تاثیر این نهی در او بیشتر خواهد بود. {
پاسخ به دو ســوال پیرامون نماز توسط حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

مقدمه
ون  َعِن 

ُ
در قیامت، اهل بهشــت از دوزخیان می پرسند: »َیَتساَءل

ْم ِفی َسَقر«1  چه چیز شمارا روانه جهّنم کرد؟ یکی 
ُ

ك
َ

ك
َ
ُمْجِرِمین  ما َسل

ْ
ال

ْم َنُك 
َ
که ما پایبند به نماز نبودیم: »ل از پاسخ هایشــان اینست 

یَن« 2.   ِ
ّ
ُمَصل

ْ
ِمَن ال

که بین ارتکاب جرم و پای بند  از این آیات استفاده می شود 
نبودن به نماز ارتباط وجود دارد. 

ر« 3  
َ

ُمنك
ْ
َفْحَشآِء َوال

ْ
الَة َتْنَهی َعِن ال از سوی دیگر قرآن می فرماید: »ِإَنّ الَصّ

قطعًا نماز از فحشا و منکر جلوگیرى می کند.

این آیه شریفه با کلمه »اّن« و جمله ى اسمیه شروع می شود 
و نشان می دهد نقش نماز در اصالح فرد و جامعه و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی قطعی است.کار شیطان نیز با نماز در 
ُمُر 

ْ
ُه َیأ

َ
تضاّد است. شیطان به انسان دستور گناه می دهد، »َفِإّن

الَة  ِر« اّما نماز انســان را از گناه باز می دارد.» ِإّنَ الّصَ
َ

ُمْنك
ْ
َفْحشــاِء َو ال

ْ
ِبال

ر« .. .
َ

ُمْنك
ْ
َفْحشاِء َو ال

ْ
َتْنهی  َعِن ال

سؤال: 
چگونه نماز فرد و جامعه را از فحشا و منکر باز می دارد؟

پاسخ: 

 1. ریشــه ى تمام منکرات غفلت اســت و خداوند در آیه 179 
ســوره ى اعراف، انســان غافل را از حیوان بدتر شمرده است. 
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الَة  ِقِم الّصَ
َ
وَن« و بر طبق آیه »أ

ُ
غاِفل

ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
 أ

ُّ
َضل

َ
 ُهْم أ

ْ
ْنعــاِم َبل

َ ْ
ولِئــَك َكال

ُ
»أ

ِلِذْكِری« 4  نماز یاد خدا و بهترین وسیله ى غفلت زدایی است، 

پس زمینه ى منکرات را از بین می برد.

یاد خدا اثراتی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

• یاد نعمت هاى او، رمز معرفت و شکر اوست.

•  یاد قدرت بی پایان او، رمز توّکل به اوست.

گاهی او، رمز حیا و تقواى ماست. • یاد علم و آ

• یاد الطاف او، رمز محّبت به اوست.

• یاد عدالت او، رمز خوف از اوست.

• یاد امدادهاى او، رمز امید و رجاست.

گرفتــن رنگ  2. اقامــه ى نمــاز و داشــتن رنــگ الهــی، مانــع 
که لباس ســفید بپوشد،  کســی  که  شــیطانی اســت. چنان 

حاضر نیست در جاى کثیف و آلوده بنشیند.

3. در کنار نماز، معمواًل توصیه به زکات شده است، که فرد را 
از منکر بخل و بی تفاوتی در برابر محرومان و جامعه را از منکر 

فقر که زمینه ى رویکرد به منکرات است، رها می سازد.

4. نماز، داراى احکام و دســتوراتی اســت که رعایت هر یك از 
آنها انسان را از بسیارى گناهان باز می دارد، مثاًل:

• شرط حالل بودن مکان و لباس نمازگزار، انسان را از تجاوز 
به حقوق دیگران باز می دارد.

• رعایــت شــرط پــاك بــودن آب وضــو، مــکان، لبــاس و بدن 
نمازگزار، انسان را از آلودگی و بی مباالتی دور می کند.

• شــرط اخــالص، انســان را از منکــر شــرك، ریــا و ُســمعه بــاز 
می دارد.

• شــرط قبلــه، انســان را از منکر بی هدفی و به هر ســو توّجه 
کردن باز می دارد.

• رکوع و سجده، انسان را از منکر تکّبر باز می دارد.

• توجه به پوشش مناسب در نماز، انسان را از منکر برهنگی 
و بی حیایی حفظ می کند.

• توّجه به عدالت امام جماعت، سبب دورى افراد از فسق و 
خالف می شود.

• نماز جماعت، انسان را از گوشه گیرى نابجا نجات می دهد.

5. احکام و شرایط نماز جماعت، بسیارى از ارزش ها را زنده 
می کند از جمله:

 • مردمی بودن

• جلو نیافتادن از رهبر

•  عقب نماندن از جامعه

• سکوت در برابر سخن حّق امام جماعت

•نظم و انضباط

•ارزش گذارى نسبت به انسان هاى با تقوا

•دورى از تفرقه

•دورى از گرایش هاى مذموم نژادى، اقلیمی، سیاسی 

• حضور در صحنه که ترك هر یك از آنها، منکر است.

6. لزوم تالوت ســوره حمد در هر نماز نیز درســهایی تربیتی 
دارد که انســان را از فحشــا و منکر باز می دارد که برخی از آنها 

عبارتند از:            

•  انسان در تالوت سوره حمد، با »بسم اهّلل« از غیر خدا قطع 
امید می کند.

•  با »رّب العالمین« و »مالك یوم الّدین« احساس می کند که مربوب 
و مملوك است.

کلمــه »رّب العالمیــن« میــان خــود و هســتی ارتبــاط برقرار  •  بــا 
می کند.

• با »الّرحمن الّرحیم« خود را در سایه لطف گسترده او می بیند.
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•  با »مالِك یوم الدین« غفلتش از قیامت زدوده می شود.

•  با »اّیاك َنعبد« خودخواهی و شهرت طلبی را کنار می گذارد.

•  با »اّیاك نستعین« از فکر یارى طلبی از غیرخدا بیرون می رود.

• با »انعمَت علیهم« می فهمد که تقسیم نعمت ها بدست اوست 
گذاشت، زیرا حسود در واقع از داورى  کنار  و باید حسادت را 

و تقسیم روزى به دست خدا راضی نیست.

•  با »اهِدنا الّصراط الُمستقیم« رهسپارى در راه حق را درخواست کند.

ذین انعمَت علیهم« همبســتگی خود را با پیروان راه 
ّ
•  با »صراط ال

خدا اعالم می دارد.

• و در نهایــت بــا »غیرالمغضوب علیهــم وال الّضالیــن« از باطل و اهل 
باطل بیزارى می جوید.

سوال:
گر نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد پس چرا عده ای   ا

با وجود اینکه نماز می خوانند باز گناه می کنند؟
پاسخ 1:

گاه ســبز نمی شــود و نماز بــدون حضور   تخمــه پــوك، هیــچ 
قلب، تخمه پوك است. نمازى سبب دورى انسان از مفاسد 

می شود که با حضور قلب باشد وگرنه حرکت لب و کمر چنین 
خاصّیتی را ندارد.

گر مدرســه و دانشگاه به انسان رشد علمی می دهد به این  ا
معنا نیست که هرکس به مدرسه و دانشگاه رفت به آن رشد 
که مدرسه و دانشگاه بستر  می رســد، بلکه به این معناست 
رشــد اســت به شــرط آنکه با جّدّیت درس بخوانید و آنچه را 
که دارد  گر با اصول و شــرایطی  می خوانید بفهمید. نماز نیز ا

اقامه گردد، مانع فحشا و منکر می شود. 

ٌف 
ْ
َف ِمْن َبْعِدِهْم َخل

َ
خداوند در آیه 59 سوره مریم می فرماید: »َفَخل

گاه پس از آنان،  ــا« آن  َقْوَن َغّیً
ْ
ــَهواِت َفَســْوَف َیل

َ
َبُعوا الّش

َ
الَة َو اّت ضاُعــوا الّصَ

َ
أ

جانشینان بد و ناشایسته اى آمدند که نماز را ضایع کردند و 
هوسها را پیروى کردند. پس به زودى )کیفر( گمراهی خود را 

خواهند دید.

ضایع کردن نماز، غیر از نخواندن و ترك آن اســت. کســی که 
نماز می خواند، ولی بدون رعایت شرایط آن یا با تأخیر، چنین 

کسی نماز را ضایع کرده و آن را سبك شمرده است. 5 

در روایتی می خوانیم: همین که حضرت رسول؟ص؟ این آیه را 
تالوت می فرمودند، منقلب شده، فرمودند: بعد از 60 سال، 

گروهی نماز را ضایع خواهند کرد. 6 

کــه نســبت بــه نمازشــان  در جایــی دیگــر، بــه نمازگزارانــی 
ســهل انــگار و بی اعتنــا هســتند و گاهی می خواننــد و گاهی 
ِذیَن ُهْم َعن 

َّ
یــَن ال

ّ
ُمَصل

ْ
 ِلل

ٌ
نمی خواننــد، می گوید: واى بر آنان: »َفَوْیل

ِتِهْم َساُهوَن« 7 
َ

َصال

نمازى که گاه و بیگاه خوانده شود، انسان را در زمره نمازگزاران 
ــْم َنُك ِمَن 

َ
قــرار نمی دهد. در ســوره مدثر دوزخیان می گویند: »ل

یَن« یعنی نماز ما اســتمرار نداشت. و این چنین نمازى  ِ
ّ
ُمَصل

ْ
ال

انسان را مشمول شفاعت شافعان قرار نمی دهد زیرا خداوند 
در ســوره مدثــر در چند آیه بعــد می فرماید:» َفمــا َتْنَفُعُهْم َشــفاَعُة 
اِفِعیَن« 8  و این همان حدیث معروف امام صادق؟ع؟ است 

َ
الّش

کنید و  که بستگانم را حاضر  که در آستانه شهادت فرمودند 
خطاب به آنان فرمودند: »ال ینال شفاعتنا من استخف بالصالة« 9 

ارزش گذارى به نماز، نشانه ایمان به خداست و بی اعتنایی، 
دلیل ضعف عشق و عالقه به معنوّیات است.

َســِرَق َصالَتــُه« 10   َمــْن  الّنــاِس  اْســَرَق  »اّن  فرمــود:  حضــرت علــی؟ع؟ 
که از نمازشان بکاهند و  »سارق ترین و دزدترین افراد، آنانند 

بدزدند«.

در جاى دیگر فرمود:» کســانی که نماز را ســبك می شــمرند، 
که ســقط جنین می کنند، نه می توان  مانند زنانی هســتند 



20

آنان را حامله نامید و نه می توان به آنان بّچه دار گفت«. 11 

ــَع الَصالَة َفُهــَو ِلَغْیِرهــا اْضَیُع« 12  »کســی که نماز  و نیــز فرمــود: »َمــْن َضّیَ
کنــد، نســبت به غیر نمــاز، تضییع  را ســبك شــمارد و ضایــع 

بیشترى خواهد داشت«.

پیامبــر اســالم؟ص؟ فرمــود: »آنکه نماز خــود را تباه ســازد، در 
قیامت در کنار قارون و هامان خواهد بود. واى بر کسی که از 

نماز خود مواظبت نکند«. 13 

و نیــز: »کســی که نماز را ســبك شــمرد، خداوند برکــت و بهره 
کارهــاى او از بین  و خیــر را از عمــر و مــال او برمی دارد، پاداش 
مــی رود، دعاهایــش مســتجاب نمی شــود، هنــگام مــرگ، 
بــا احســاس گرســنگی و تشــنگی و ذّلــت مخصوصــی از دنیا 
می رود، در برزخ، شــکنجه و ظلمت و فشــار می چشــد. و در 

قیامت حساب سختی از او کشیده می شود«. 14 
و فرمود: »هر که نماز را سبك شمرد، از اّمت من نیست«.15 

کرم ؟ص؟ نقل شــده اســت که: »همینکه انسان در  از پیامبر ا
نماز به غیر خدا توّجه می کند، خداوند به او می فرماید: 

 َخالَى َتْبغی؟«16 
ً
ُب جوادا

ُ
 سواَى َتْطل

ً
 غیرى ُتریُد؟ َو َرقیبا

ً
»الی  َمْن تقصد؟ اَرّبا

که توّجه می کنی؟ آیا پــروردگار غیر از من ســراغ دارى؟ آیا  بــه 

کار است؟ آیا به بخشنده اى غیر از من دل  مراقبی جز من در 
گر توّجه به من داشته  بسته اى؟ بخشنده ترین کس منم ... ا

باشی، من و فرشتگانم به تو توّجه داریم«.

در احادیــث، نمــاز برخــی از افــراد را فاقــد ارزش و مــردود بــه 
حساب آورده اند، که به چند نمونه اشاره می شود:

• نمازهاى مردود

• بی تفاوت ها

امام صادق؟ع؟ فرمود: »نماز کسانی که نسبت به برهنگان و 
آوارگان جامعه بی تفاوتند، قبول نیست«. 17 

• حرام خواران 

کــرم؟ص؟ فرمــود: »نمــاز حــرام خــواران، مثــل بناى  پیامبــر ا
مِل«18  ی الّرَ

َ
َحراِم َكالِبناِء َعل

ْ
الُة َمَع اْكِل ال ساختمان بر ریگ است«. »الّصَ

• بی تعهدان در خانه 

که از درآمد شوهر بهره مند  رسول خدا؟ص؟ فرمود:» نماز زنی 
می شود ولی به مسئولیت الهی خود عمل نمی کند، پذیرفته 

نیست«. 19 

•  تارکان زکات 

کنار بر پا داشــتن  کثــر موارد، پرداخت زکات را در  در قــرآن در ا

که نماز آنانکه زکاِت  نمــاز آورده، و در احادیث بســیارى آمده 
مال خویش را نمی دهند، پذیرفته نمی شود. 20  روزى رسول 
خــدا؟ص؟ وارد مســجد شــد و نــه نفــر را بــه جــرم اینکــه زکات 
کرد، ســپس اقامــه نماز نمود.  نمی دادند، از مســجد بیرون 
کنــار رابطه با محرومــان جامعه  آرى، رابطــه بــا خدا بایــد در 

باشد.

•  افراد الابالی 

که اهل تقوا نیست، یا رکوع و سجودش را در نماز  نماز کسی 
به طور مطلوب انجام نمی دهد، پذیرفته نیست. 21

• حاقن و حاقب 

کــه بــول و غائط خــود را نگاه  کســی  حاقــن و حاقــب، یعنی 
مــی دارد و بدینوســیله به خود فشــار آورده و دچار ضررهاى 

جسمی می شود.

ایــن کار، عــالوه بــر زیــان براى ســالمتی، در نمــاز هم موجب 
عدم تمرکز فکر می شــود و حضور قلــب را از بین می برد. امام 

صادق؟ع؟ فرمود:» نماز چنین کسانی قبول نمی شود«.22  

•  پیش نماز غیر محبوب 

گاهــی در مســجدى، ممکــن اســت مــردم بــه پیــش نمازى 
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عالقــه نداشــته باشــند و او را قبول نکنند ولــی او بخاطر حفظ 
خود، حاضر نباشــد مســجد یا پایگاه خــود را رها کند. طبیعی 
که چنین مــوردى، موجب بروز برخورد و خلوت شــدن  اســت 
نماز جماعت می شود. در روایات، نماز جماعت چنین کسانی 

مردود شمرده شده است. 23 
پاسخ 2:

گــر اهل نماز نبود خالفش  نمازگــزارى کــه گاهی خالف می کند، ا
بیشتر بود، زیرا همین نمازگزار براى صحیح بودن نمازش مجبور 
اســت بدن و لباســش پاك باشــد، لبــاس و مکانش از مــال مردم 
نباشد و همین مقدار مراعات احکام و مسائل، سبب دور شدن او 

از برخی گناهان و منکرات می شود.

گفته شــد: »فالنی هم نماز می خواند و هم  کرم؟ص؟  به پیامبر ا
خالف می کند، فرمود: »ان صالته تنهاه یوما« 24  باالخره نماز او روزى 

نجاتش خواهد داد«.

امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »هر کســی دوســت دارد قبولی یــا رّد 
نمازش را بداند، ببیند نمازش او را از فحشــا و منکر باز داشــته 
اســت یا نه. ســپس امام؟ع؟فرمود: »فبقدر ما منعته قبلت منه«25  به 
کــه نماز، انســان را از منکــرات باز مــی دارد، به همان  انــدازه اى 

اندازه قبول می شود«.
پاسخ 3:

جواب دیگر این اســت که آیه نمی گوید: »ان الصاله تمنع عن الفحشــا 
و المنكر« نمی گوید: نماز مانع است بلکه می گوید: »تنهی« یعنی 

مرّتب نهی می کند که این کار را نکن بنابراین نماز دست انسان 
را نمی بندد تا نتواند گناه کند بلکه او را از انجام گناه نهی می کند 
و باز می دارد حال ممکن است انسان به این نهی توجه نکند 
کامل تر باشــد تاثیر این نهی در او  البته هر چه انســان نمازش 

بیشتر خواهد بود.
منابع:

1. مّدثر، آیه 42-39. 

 2. مّدثر، آیه 43. 

3 .  عنكبوت، 45

4 . طه، 14 

5. بحار، ج 11، ص 72.

6 .  تفسیر منونه

7 . ماعون، آیه 4 و 5 

8 . مّدثر، 48. 

9 . كاىف، ج 3، ص 270. 

10 .  بحاراالنوار، ج 84، ص 242.

11 . بحاراالنوار، ج 84، ص 284

12. وسائل الشیعه، ج 3، ص 19 

13 . وسائل الشیعه، ج 3، ص 19 

14 . سفینةالبحار، ج 2، ص 43 

15.  وسائل الشیعه، ج 3، ص 15

16 .  وسائل الشیعه، ج 1، ص 173

17.  بحاراالنوار، ج 84، ص 242

18 .  بحاراالنوار، ج 84، ص 258

19 .  نهج الفصاحه، جمله 54

20 . بحاراالنوار، ج 84، ص 317 

21 .  بحاراالنوار، ج 84، ص 253

22 .  محجة البیضاء، ج 1، ص 354

23. بحاراالنوار، ج 84، ص 247

24 .  تفسیر مجمع البیان

25 .  تفسیر مجمع البیان
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بر اساس گزارش های متعددی که برگرفته از پژوهش ها و تحقیقات میدانی می  باشد، متأسفانه 
آســیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، روســپیگری، فرار از خانه، ســرقت، شــرب خمر، 
حاشــیه نشــینی، زندانیان و... رو به رشــد فزاینده می  باشد و تأســف بار تر، کاهش سن آسیب 

می  باشد که نسل نو، جوانان و نوجوانان کشور را تحت تأثیر قرار می  دهد.

با نگاهی گذرا به لیســت آســیب های اجتماعی می توان موارد را در دو ســتون، شامل مصادیق 
منکرات و مصادیق فحشاء دسته  بندی نمود، آسیب های اجتماعی ریشه در دو معضل جدی 

و اساسی دارد:

• غلبه قوه غضبیه که  باعث ایجاد منکرات می  شود.

•  غلبه قوه شهویه که باعث ایجاد شهوات می  شود.

راه درمان را نیز خداوند متعال به جامعه نشان داده است، راهی ارزان، ساده و با مدت زمان کم تحت 
عنوان نماز که خداوند در دو آیه از قرآن نقش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی را فرموده  اند.

ِر ؛ )عنکبوت/۴۵(در این آیه بظور قطع و یقین و با تضمین صد 
َ

ُمنك
ْ
َفْحَشآِء َو ال

ْ
الَةَتْنَهی َعِن ال ۱- )ِإّنَ الَصّ

که زمینه بروز آسیب های  در صدی خداونداقامه نماز را عامل پیشــگیری از فحشــاء و منکرات 

•  یادداشتی از دکتر محمـود مظفر

نماز ،راه درمانی
ارزان، ساده و با مدت زمان کم

برای بیمار های اجتماعی 
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اجتماعی می باشد، می داند.

یَن؛ )المعارج/۱۹-۲۲(، در این آیه 
ّ
ُمَصِل

ْ
 ال

َّ
-ِإال

ً
َخْیُر َمُنوعا

ْ
ُه ال اَمَسّ

َ
- َو ِإذ

ً
ُرّ َجُزوعا

ّ
ُه الَش اَمَسّ

َ
-ِإذ

ً
وعا

ُ
نَساَن ُخِلَق َهل ِ

ْ
۲- )ِإّنَ ال

اشاره می  شود که انسان بی صبر و حریص آفریده شده است که نشانه حریص بودن دو چیز است:

ع به هنگام سختی • جز

•  بخل هنگام کامیابی که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی که از مصادیق منکرات می باشند، 
گر مهار نشود منجر  ریشه در حرص و بخل است که طبع مادی انسان به سوی آنها میل دارد که ا
به بروز منکرات و شیوع بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود. در بسیاری از سرقت ها، اعتیاد، 
ع در زمان تنگدستی  طالق، قتل ها، زندان ها، فرار از خانه و خود فروشی ناشی از عدم تحمل و جز
و سختی و یا مواجهه با مشکالت خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بوده که به دلیل پائین آمدن 
آستانه تحملمی باشد و یا به دلیل بخل هنگام کامیابی با زیاده خواهی ها، چشم و هم چشمی، 
خودخواهی ها، عدم توجه به محرومین و نیازمندان زمینه بروز آسیب های اجتماعی را فراهم 

می آورد. که راه درمان آن نماز و یاد خدا می باشد که با مداومت می تواند اضطراب ها و تشویش ها 
را از انسان دور و راه نجات از اخالق ناپسندیده و باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی گردد.

گــر ایــن وظیفــه به خوبی انجام و حــق آن اداء گردد، نه تنها هزینه چنــد صد میلیاردی مبارزه  ا
کوتاهی بــه اوج عزت و  بــا آســیب های اجتماعی کاهش می یابــد، بلکه افراد و جامعــه در مدت 
سربلندی و فالح و رستگاری خواهند رسید و لذا نماز دو اثر مهم بازدارندگی و زایندگی دارد که از 

طرفی مانع رذایل اخالقی و از طرفدیگر باعثبروز و رشد فضائل اخالقی می  گردد.

خداوند متعال یک میزان و ترازویی را به عنوان نماز قرار داده است، چنانچه کفه ترازو به سمت 
فحشاء و منکرات سنگینی نماید، نشان از تضییع نماز در جامعه و چنانچه کفه ترازو به سمت 

کاهش فحشاء و منکرات سنگینی نماید، نشان از بزرگداشتن و ادای حق نماز در جامعه است.

جالب است که از بین تمام فرائض واجب دینی در قرآن خداوند متعال نقش و اثر نماز را بیشتر در 
این دنیا حواله نموده است تا آخرت، از جمله:
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۱- به درســتی که نماز انســان را از فحشــاء و منکرات باز می دارد مربوط به این دنیای انســان ها 
می باشد.

ِة؛ البقره/153«، از صبر و نماز کمک بگیرید، مربوط به حل مشکالت اقتصادی، 
َ
ال ْبِر َو الَصّ  ِبالَصّ

ْ
۲- »اْسَتِعیُنوا

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... مردم در این دنیا می باشد و خداوند نماز را وسیله ای کمکی و 
مؤثر و قابل اطمینان در چالش ها و مشکالت زندگی قرارد داده است.

وِة؛طه/132« )خانواده ات را به نمــاز امر کن( در ادامه 
َ
ل ــَك ِبالَصّ

َ
ْهل

َ
ُمْرأ

ْ
و یــا وقتی خداوند می فرماینــد »َو أ

می فر ماید: »َنْحُن َنْرُزُقَك - طه/132« )ما رزق تو را می دهیم(، بطوری که پیامبر اسالم؟ص؟ هر زمان دچار 
مشکل اقتصادی می شدند اطرافیان را به نماز دعوت می کردند که ثمره دعوت دیگران به نماز، 

نزول برکت و رزق و روزی خداوند را به همراه می آورد.

گر از ذکر خدا دوری کنید، معیشــت تلخ و  ؛ االنبیاء/193«، ا
ً
ُه َمِعیَشــًة َضنكا

َ
ْعــَرَض َعــن ِذْكِری َفِإَنّ ل

َ
۳- »َوَمــْن أ

مشکل می شود که خداوند راه حل غلبه بر مشکالت اقتصادی و معیشتی را در این دنیا نماز ذکر 
نموده است.

که با  وُب؛ الرعد/28«، با یاد خدا دلها آرامش می گیرد. راه غلبه به قوه غضبیه 
ُ
ُقل

ْ
 ال

ّ
اَل ِبِذْكِراهّلِل َتْطَمِئُن

َ
۴- »أ

عصبانیت ها، خشونت ها و نگرانی ها منجر به منکرات می گردد. در این دنیا نماز است راه درمان 
افسردگی ها، اضطراب ها، تنش های روحی و روانی و ...

که می تواند چنین اثرات شــگرف و عجیبی داشــته باشــد از قول خداوند، خواندن  و اما نمازی 
نمــاز نیســت بلکه اقامه نماز اســت یعنــی اول وقــت، به جماعت، در مســجد و پنج وعــده را به 
گرفته نمی شود و این نسخه شفابخش و حالل  جای آوردن. متأسفانه نمازهای صبح، جدی 
کم اثر می کند و نیز تالش برای حضور قلب و  کاهش و  کارایی آن را  مشکالت با حذف یک وعده 

تمرکز و خشوع در نماز جهت تأثیر گذاری بیشتر.

چنانچه به موضوع نماز به عنوان یک اولویت و ضرورت و نســخه شــفابخش و حالل مشکالت 
در آســیب های اجتماعی نگریســته شــود، در آینده ای نزدیک قطعًا شــاهد کاهش آسیب های 

اجتماعی خواهیم شد.

با تأملی در گذشته افراد دچار سوءسابقه، متأسفانه نماز، جایگاه اصلی و مهمی در زندگی فردی 
و اجتماعی آنان نداشته است. )در پژوهش میدانی در زندان های استان تهران توسط قوه قضاییه بیش از ۹۰ درصد 

مجرمین رابطه با نماز و مسجد نداشته اند(

امید است روزی مشاوران، قضات و وکال در راهنمایی زوجین در قبل از ازدواج و یا هنگام اقدام 
کید و اصالح نماز در زندگی نمایند تا اثرات معجزه آســای آن را  برای طالق توصیه ای مبنی بر تأ
مشاهده کنند و یا معتادین در پروسه درمان، آموزش و توصیه نماز و اثرات روحی و اجتماعی آنرا 
تجربه نمایند و یا در بیماری های روحی و روانی با منشاء عصبی و اضطراب ها، درمانگران موضوع 
کز شبانه روزی  کید بر آن واثرات مفید آنرا گوشزد نمایند ویا مددکاران مستقر در مرا اصالح نماز و تأ
و روزانه آسیب های اجتماعی و کانون های اصالح و تربیت در کنار فعالیت های تخصصی و تربیتی 
نماز مددجویان را با اولویت و جدیت دنبال نمایند بعد از مدتی شاهد حداقل برگشت پذیری را 

خواهند بود.

در این برهه حســاس از زمان و لزوم تقویت مبانی دینی و معنوی و لزوم مداخله زود هنگام در 
پیشگیری از بحران های اجتماعی آتی، نقش مهدهای کودک، مدارس، دانشگاه ها در توسعه و 

ترویج فرهنگ اقامه نماز، می بایست با جدیت و با اولویت بشتری پرداخته شود.
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کتابی  کریم  که قرآن  ابتــدا باید عمیقًا به این باور دســت یافت 
 َشْی ٍء« و مایه هدایت و رحمت 

ّ
ِل

ُ
 ِلك

ً
است که بیانگر همه چیز»ِتْبیانا

ُمْسِلمیَن« 
ْ
»َو ُهدًی َو َرْحَمًة« و بشــارت برای مسلمانان است »َو ُبْشری ِلل

آیــه 89 ســوره مبارکــه نحل و در جای دیگر ســوره اســراء آیه 82 
ُقْرآِن َما ُهَو ِشــَفاٌء َوَرْحَمٌة« و همانطوری که می 

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل مــی فرماید: »َوُنَنــِزّ

دانیم شفا در مقابل بیماریها و عیب ها و نقص ها است بنابراین 
ک  نخستین کاری که قرآن در وجود انسان ها می کند همان پا
سازی از انواع بیماری ها ی فکری و اخالقی فرد و جامعه است. 
پس از آن مرحله رحمت فرا می رسد که مرحله تخلق به اخالق 
الهی است و جوانه زدن شکوفه های فضائل انسانی در وجود 

افرادی است که تحت تربیت قرآن قرارگرفته اند. و به تعبیر دیگر 
ک سازی و رحمت اشاره به نو ســازی دارد و یا  شــفا اشــاره به پا
بــه تعبیر عرفا اولــی به مقام تخلیه اشــاره دارد و دومی به مقام 

تحلیه.

به هر حال باید توجه داشت که قرآن یک کتاب تربیت و انسان 
سازی است که برای تکامل فرد و جامعه در همه ی جنبه های 
کــه برای  مــادی و معنــوی نازل شــده اســت. لذا تمــام اموری 
پیمودن این راه الزم باشد در قرآن بدان پرداخته شده است. 
کرانه ی قرآن بیشتر شنا ور شود  هر قدر انسان در اقیانوس بی 
وبه اعماق آن برای استخراج گوهر برنامه های سعادت بخش، 

کتاب آســمانی و شــمول و جامعیت آن  فرو برود، عظمت این 
آشکار تر می شود.

که همه  گاه باشــید  امــام صادق؟ع؟در حدیثی فرموده اند: »آ
نیازمندیهای بشر را خداوند در کتاب قرآن نازل کرده است«.

کــه در آیــه فــوق وجــود دارد اینکــه در این آیه  نکتــه ی ظریفــی 
گر درست  چهار تعبیر برای هدف نزول قرآن ذکر شــده اســت. ا
بیاندیشــیم پیوند منطقی روشــنی در بین چهار مرحله وجود 
دارد زیــرا در مســیر هدایــت و راهنمایــی انســان ها، نخســتین 
گاهی ،  که بعد از آ گاهی اســت، مســلم اســت  مرحله، بیان و آ
که  هدایت و راهیابی قرار دارد، و به دنبال آن عملکرد هاســت 

•  یادداشتی از مسعود دریس

 راهکار قـرآن  برای کاهش 

آسیب ها  و معضالت
 اجتماعی
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که انسان عمل مثبت و  مایه ی رحمت خواهد بود و سرانجام 
صالح انجام داد خود را در برابر پاداش بی پایان خدا می بیند که 

مایه بشارت و سرور همه ی رهروان این راه است.

حاال از قرآنی که به تمام ابعاد جسمی، روحی، مادی و معنوی 
بشر احاطه داشته و راهکار ارائه کرده بایستی بپرسیم که ما بشر 
درمانده و گرفتار در آسیب ها و انحرافات اجتماعی که عمدتًا به 
دلیل غفلت از یاد خدا، تکذیب قیامت، عهد و پیمان شکنی، 
پیــروی از هــوای نفــس، تکبر و غــرور، اســراف و تبذیــر و ... چه 
باید بکنیم و چگونه و با عمل به چه دستوری می توان نجات 
یافت؟ قرآن کریم در دو جای قرآن آیات 45 سوره بقره و 145 این 
ْبِر   ِبالّصَ

ْ
که از صبر و نماز کمک بگیرید. »اْسَتِعیُنوا ســوره اشــاره دارد 

ِة«. چگونه این دو عامل می تواند به انسان آسیب دیده و 
َ
ال َوالّصَ

رنج کشیده کمک کنند؟

معمواًل برای پیشــرفت و پیروزی بر مشــکالت و فائق آمدن بر 
آسیب های اجتماعی و کاهش و درمان آن دو رکن اساسی الزم 
اســت. یکــی پایگاه نیرومنــد درونی و دیگــری تکیه گاه محکم 
بیرونــی. در قــرآن مجیــد ایــن دو رکن اساســی بــا تعبیر »صبــر« و 
»صلوة« اشاره شده است. صبر  آن حالت استقامت و شکیبایی 

و ایستادگی در جبهه مشکالت است و نماز پیوندی است که با 

خدا و به وسیله ی ارتباط با این تکیه گاه محکم ...

توجه به صبر و نماز نیروی تازه ای در انسان ایجاد می کند و او را 
برای رویارویی با مشکالت نیرو می بخشد. نتیجه آنکه خداوند 
در این نســخه شــفابخش جهت پیشــگیری، درمان و کاهش 
گوید برای موفقیت و پیروزی  آســیب های اجتماعی به ما می 
کــه در برابر  کمــک بگیرد زیرا انســانی  از دو نیــروی صبــر و نمــاز 
گون قرار بگیــرد در صورتی می تواند  گونا آســیب ها و انحرافات 
کــه اواًل از قدرت صبر، پایمردی،  کند و از پا در نیاید  ایســتادگی 
استقامت و پایداری کمک بگیرد و ثانیًا به تکیه گاهی تکیه کند 
که از هر جهت نامحدود و بی انتها باشد و نماز وسیله ی است 
کــه اورا، چنین مبدایی متصل می ســازد از ایــن راه می تواند با 
روحی مطمئن و آرام امواج ســهمگین مشــکالت پیش او را در 

هم بشکند و به جلو حرکت کند.

کند. یکی  این نسخه در واقع انسان را به دو اصل سفارش می 
که از ان به  اتــکا به نفس و توانمندی های درونی و خــود یاری 
صبر یاد شــده اســت و دیگری اتکای به خداوند که نماز مظهر 

آن است.

کــه امروز  کــه در مواجه با مشــکالت  ایــن آیــه بــه ما می فهماند 
آسیب های اجتماعی یکی از بزرگترین معضالت اجتماعی است 

اواًل تسلیم نشوید. منفعل نشوید استقامت کنید مبارزه کنید و 
ثانیًا به وسیله ی نماز رابطه ی خود را با خداوند برقرار کنید چرا 
گر کسی دل به آن  منبع بی نهایت ببندد و به او متصل شود  که ا
ُه 

َ
َم َوْجَهُه هلِِل َوُهَو ُمْحِسٌن َفل

َ
ْسل

َ
ی َمْن أ

َ
از نامالیمات نخواهد هراسید.« »َبل

که با تمام وجود خود   ُهْم َیْحَزُنوَن« کســی 
َ

ْیِهْم َوال
َ
 َخْوٌف َعل

َ
ِه َوال ْجُرُه ِعْنَد َرِبّ

َ
أ

را تسلیم خدا کند و نیکو کار باشد او با خداست و انها نه ترسی 
دارند و نه اندوهی

که ایمان  و در آیه 170 سوره آل عمران نیز می فرمایند: »کسانی 
ُهْم 

َ
آورده انــد و کارهای شایســته کرده و نماز برپا داشــته انــد« »ل

 ُهْم َیْحَزُنوَن« اینان بر آنها نه ترسی و نه 
َ

ْیِهْم َوال
َ
 َخْوٌف َعل

َ
ِهْم َوال ْجُرُهْم ِعنَد َرِبّ

َ
أ

اندوهی وجود نخواهد داشت.

امید است همه ی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب با عمل 
بــه این نســخه ی شــفا بخــش و با این شــربت مقــوی بتوانند 
برآســیب های اجتماعی فائق آمده و بدینســان شاهد کاهش 
انحرافات و آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم. مخصوصًا 
گر  کشــور را ا کــودکان، نوجوانان و جوانان آینده ســاز  نســل نو، 
کســن نماز  کرده و مصونیت بخشــیم، وا کســینه  بخواهیم و وا
می تواند جسم و روح انان را در برابر تمام انحرافات و کجروی ها، 

مصون ساخته و ایمنی بخشد.
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
استان آذربایجان شرقی
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گزارش اجالس استانی نماز، استان آذربایجان شرقی

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
سالن جمهوری اسالمی استانداری آذربایجان شرقی _ 1395/10/5

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

•  دریافت )دستورالعمل جامع تجلیل و تقدیر( در مورخ 95/8/10 
• هماهنگی های الزم با بیت آیت اهّلل مجتهد شبستری جهت حضور و سخنرانی ایشان در اجالس.

• هماهنگی با دفتر آقای استاندار برای برگزاری اجالس استانی در 95/10/5 
• دعوت از افراد و کلیه مدیران و دبیران شورای اقامه نمازدستگاههای اجرایی.

•  سخنرانی آیت اله شبستری ـ دکتر جبارزاده استاندار ـ حاج آقا ضیایی مدیر ستاد. 
•  با اهداء لوح های تقدیر و کارت های هدیه و لوحهای ارسالی از ستاد مرکز از دستگاه های برتر 

ارزیابی 1394 تجلیل شد.
• در انتهای جلسه، مدعوین در نمازخانه استانداری نماز را به  جماعت اقامه نمودند.

• تجلیل ها و تقدیرها:
• از 2 نفر برگزیده کشوری آقای عرب باغی و خانم نیر بخشنده با نیم سکه بهار آزادی. 

کارت هدیه 5000000 ریالی اهدایی  • از 20 نفر از افراد شخصی  و مدیران و دبیران نمونه نماز با 
استانداری تجلیل شد. 

کارت  •  از 62 نفر از مدیران و دبیران دستگاه های) شایسته تقدیر( بوسیله لوح تقدیر و اهداء 
هدیه 1000000ریالی مدیران و 500000ریالی دبیران ،کاًل از  80 نفر تجلیل وتقدیر به عمل آمد . 

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
کاری تهیه و در 6 نقطه از سالن  اجالس  کاشی  • موسسه نمازی درود محراب هایی با طرح 

نصب کرد که سالن را به یک فضای معنوی تبدیل نمود.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• مجموعه مصاحبه ها که توسظ صدا و سیما با آقایان عرب باغی مدیر نمونه نماز از منطقه آزاد 
ارس ـ خانم غفوری مدیر نمونه مدرسه شاهد ـ حجه االسالم و المسلمین ساسانی امام جماعت 
ـ آقای لطیفی مدیرکل صدا و سیمای مرکز  ـ حاج آقا ضیایی مدیر ستاد استان  نمونه ادارات 
استان ـ دکتر جبارزاده استاندار و در راس آنها با حضرت آ یت اهّلل مجتهد شبستری امام جمعه 

محبوب تبریز در مورد نماز مصاحبه تلویزیونی بعمل آمد . 
• گزارش صدا و سیما

در  فقیه  ولی  نماینده  شبستری|  مجتهد  محسن  اهلل  آیت   •

آذربایجان شرقی
»  آنچه نماز را در جایگاه واقعی خود قرار می دهد، همت مجاهدانه، 
است....  انقالبی  عمل  و  راسخ  عزم  جدی،  اهتمام  پیگیر،  تالش 



29

که صداقت، عدالت، پاك دامنی و...  نمازهای یومیه یکی از بخش های مکتب نماز است 
رویکردهای اصلی این مکتب است... افرادی این چنینی نمازشان نماز واقعی و جامع نیست 
تا بازدارنده باشد، ضمن اینکه فحشا و منکرات هم درجاتی دارد که نمازخوانان حداقل اینها 
که نماز تا حدی از ابتال به گناه پیشگیری می کند... فردی که  را ممکن است انجام دهند چرا
ع پایبند است... »اال به ذکر  متوجه پروردگار است، مانند فرد الابالی نیست و تا حدی به شر
که امراض روانی توسعه یافته، این یادآوری  اهّلل تطمئن القلوب«، لذا به جای امراض عفونی 
و ذکر خدا انسان را از افسردگی، خودکشی و... جلوگیری می کند... فواید و خواص نماز یکی 
دو تا نیست بلکه بسیار زیاد ست، لذا با ترویج مکتب نماز بسیاری از آسیب های اجتماعی 
کاهش یافته و جامعه به سمت آرامش حرکت می کند... آنچه نماز را در جایگاه واقعی خود قرار 
می دهد، همت مجاهدانه، تالش پیگیر، اهتمام جدی، عزم راسخ و عمل انقالبی است و با 

بخشنامه نماز اقامه نمی شود...
گر  که ا  توجه به مساجد و مصلی ها و نمازخانه ها یکی از ابزارهای احیای مکتب نماز است چرا
به سیره معصومین؟مهع؟ عمل کنیم، پیامبر؟ص؟ در ابتدا دستور دادند که مسجد قبا احداث 

شود تا به نماز ارزش داده شود«. 

• اسماعیل جبارزاده| استاندار آذربایجان شرقی
»کارکنان ادارت و سازمان های دولتی باید نسبت به برپایی نماز و 

عمل به آن مقید باشند، زیرا این نهادها همه خادم نماز اند.
کارهای خداپسندانه آذربایجان  که در همه امور خیر و  همانطور 
شرقی برتر است باید در این امر واجب نیز برتری خود را حفظ کنیم.
تمام مدیران ادارات و سازمان ها باید نسبت به تشویق و ترغیب 

برپایی نماز اول وقت توجه ویژه داشته باشند... ضروری است مدیران  به  پرسنل خود 
و مسئوالن ادارت به عنوان پیشتاز این امر خیر در صحنه و الگویی برای دیگر پرسنل در 

بخش های مختلف باشند.
بر اساس بازرسی هایی که توسط ستاد اقامه نماز انجام می شود در گذشته کم بودن تعداد 

کنون صفوف نماز پررونق تر شده است. نمازگزاران از دغدغه های این ستاد بود ولی ا
مسئولیت ترویج و رونق دادن به صفوف نماز برعهده مدیران است و باید این اتفاق با شکوه تر 
از قبل برگزار شود... دغدغه اصلی رهبر انقالب کاهش آسیب های اجتماعی است و مسئوالن 
گزارشات مربوط به آسیب های  کشوری چندین جلسه در محضر ایشان حاضر شدند و 
کرده اند و مقام معظم رهبری شخصا کاهش آسیب های اجتماعی را رصد  اجتماعی را ارائه 
کنند و بعد نسبت به  که اطبا قبل از درمان بیماری علت شناسی می  کنند... همانطور  می 
کار  کنند، آنچه امروز من از جمع حاضر انتظار دارم و کمك می طلبم، انجام  درمان اقدام می 

پژوهشی و تحقیقی برای آسیب شناسی نماز کنند.
بسیاری از موضوعات و آسیب های اجتماعی همچون خودکشی، طالق، اعتیاد وجود دارد 
کار علمی بر روی این موضوعات انجام  که از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی خواسته ایم تا 

دهند تا بتوانیم نسبت به آن آسیب شناسی علمی کرده و برای درمان و رفع آن اقدام کنیم.
خیلی از منکرات و مفاسد و معضالت اجتماعی بر همین اساس ریشه کن خواهد شد.

گزینش استخدام نشده و در  کارمندی بدون انجام مراحل  گذشته هیچ  در طول 38 سال 
گزینش اولین و مهم ترین بخش در تحقیقات بحث عامل به احکام بودن است.

کارکنان و پرسنل ما نماز  گر  که ا کنون بر ذهن ها سوال آفرین می باشد این است  که ا آنچه 
خوان باشد، نمی تواند رشوه خوار باشد پس چطور می شود دستگاه قضایی در ادارات و 
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سازمان های مختلف به جرم رشوه خواری وارد می شود.
افراد عامل به احکام و حایز استخدام در جمهوری اسالمی که با شرایط سخت وارد سیستم 

می شوند بعد از سال ها ورود متاسفانه برخی از آنها دچار آسیب می شوند.
که استخدام شده و عامل به  کار باید بکنیم تا فردی  که چه  باید این موضوع بررسی شود 

احکام و نماز خوان شناخته شده است، مردم آزار نشود و عامل تکریم ارباب رجوع باشد.
که بار ها در نماز های خود هدایت به راه راست را می طلبد به این عمل  مگر می شود فردی 
و خواسته خود محتوا ندهد... این موضوع توسط روحانیون و اساتید آسیب شناسی شود تا 

در کنار تهیه مقدمات کار اقدامات اساسی جهت محتوابخشی انجام شود.
ضروری است افراد نماز خوان در ادارت برخوردشان با مردم خوب باشد و تکریم ارباب رجوع 

و از بروز مفاسد اداری جلوگیری کنند.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
• برگزاری اجالس نماز و کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان بستان آباد.

• تجلیل از خادمان مساجدی که نماز صبح برگزار می کردند با اهداء یک تخته پتو تجلیل شد 
• تجلیل و قدردانی  از امامان جماعت نمونه با اهداء کتاب» القطره« تجلیل شد. 

• تجلیل  از معلمانی که در طرح هادی با ستاد همکاری داشتند با اهداء کتاب تفسیر صحیفه 
سجادیه.

• برگزاری همایش نقش نماز در تحکیم بنیان خانواده در شهرستان بستان آباد.
• همایش نماز و کاهش اسیب های اجتماعی در شهرستان »تیکمه داش« .

اجالس استانی  نماز|استان آذربایجان شرقی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
بی استان آذربایجان غر
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گزارش اجالس استانی نماز، استان آذربایجان غربی

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
روز پنجشنبه مورخ 95/09/04 در سالن عطایی استانداری

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

1-برگزاری و شرکت در چندین جلسه باحضور مدیر ستاد اقامه نماز استان و مسئولین استانی 
استاندار-معاونین و زیر مجموعه های استانداری درخصوص نحوه برگزاری  ریز برنامه ها و ....

گیری درخصوص اختصـــاص محل بـــرگـــزاری اجـــالس؛  برنامه های اجالس ؛ افراد  2-تصمیم 
سخنران؛ میهمانان و ...

3-تبلیغات درخصوص برگزاری اجالس استانی
4-تبلیغ از طریق صداوسیما درخصوص اجالس استانی و انعکاس خبری روز اجالس از طریق 

صداوسیما

• تجلیل ها و تقدیرها:
به طور کلی از 47 نفر فعال در امر نماز تجلیل و تقدیر شد .

1-تقدیر از مدیران کل دستگاه های فعال در امر نماز به تعداد 21 نفر
2-تقدیر از مدیران مدارس-ائمه جماعات-مدیر بیمارستان-پزشکان فعال و...  در امر نماز

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

حجت االسالم شیرازی| 

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه 
کنیم و بنده واقعی خداوند  گر در زندگی خود به نماز عمل  »ا
باشیم همه اختالفات و مشکالت در خانواده و به تبع آن در 
کن خواهد شد و به جامعه ای ایده آل بر اساس  جامعه ریشه 

آموزه های اسالمی دست خواهیم یافت. 
نماز سخن گفتن با خداوند است و کسی که می خواهد در این 

مسیر گام بردارد باید در اقامه آن کوشا باشد«.

•حجت االسالم قریشی| 

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی
که به دلیل مشکالت اجتماعی  »در بیش از 99 درصد از افرادی 
کنند بی توجهی به نماز به چشم می خورد .  به ما مراجعه می 

مشغله ها نباید مدیران و مسئوالن را از اقامه نماز باز دارد«.
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• جناب  آقای سعادت | استاندار، استان آذربایجان غربی
»بسیاری از مشکالت اجتماعی ما از بی توجهی به فرهنگ 

نماز ناشی می شود.
با عمل به وظایف خود در زمینه تامین  مسئوالن اجرایی 
معشیت مردم و رفع مشکالت بیکاری، نبود رونق اقتصادی و 

انحراف جوانان می توانند شرایط را برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه فراهم کنند «. 

اجالس استانی  نماز|استان آذربایجان غربی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان    اردبـــیــل
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گزارش اجالس استانی نماز، استان اردبیل

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
مکان سالن والیت سپاه حضرت عباس؟ع؟ اردبیل/ زمان 14 آذرماه سال 1395/راس ساعت 

9صبح روز یکشنبه 

گرفته در خصوص برگزاری اجالس  گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت   •
استانی نماز:

• تشکیل جلسه داخلی ستاد اقامه نماز استان با حضور کارکنان ستاد، جهت نحوه برگزاری 
و بررسی  و شناسایی  نقاط قوت و ضعف اجالس قبلی استانی و برگزاری با شکوه تر دومین 

اجالس استانی نماز 4 جلسه
استانداری جهت  و توسعه منابع  اقتصادی  امور  با معاون محترم هماهنگی  •  نشست 

هماهنگی و تبیین وظایف استانداری برای برگزار ی اجالس استانی  2 بار  
کل دستگاههای اجرائی  •  تشکیل جلسه اول  شورای اقامه نماز استان با حضور   مدیران 
محترم  معاون  ریاست  به  نماز  استانی  اجالس  دومین  برگزاری  هماهنگی  جهت  استان 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندرای در استانداری و بحث وتبادل نظر در مورد 

نحوه برگزاری دومین اجالس نماز و تجلیل از خادمان و فعاالن نماز .
کل دستگاههای اجرائی  •  تشکیل جلسه دوم شورای اقامه نماز استان با حضور   مدیران 

استان و تصویب کمیته پشتیبانی و تبلیغی جهت برگزاری باشکوه تر دومین اجالس استانی 
نماز  

کمیته پشتیبانی و تبلیغی برگزاری دومین اجالس استانی نماز به ریاست  •  تشکیل جلسه 
فرماندار در فرمانداری اردبیل جهت تبیین وظایف اعضای کمیته

• برگزاری دومین اجالس استانی نماز در روز یکشنبه مورخه 95/9/14 از ساعت 8/30 الی 
کشور و جمعی از  11/30 با حضور استاندار / معاون استاندار و مشاور رئیس ستاد اقامه نماز 

مدیران کل دستگاه های اجرائی استان و شهرستان ها 

• تجلیل ها و تقدیرها:
• تهیه لوح " تقدیر ویژه " با امضای استاندار محترم جهت تجلیل از  14 دستگاه اجرائی استان  

و اهدا در صحن دومین اجالس استانی نماز استان اردبیل .
• تهیه لوح " شایسته تقدیر " با امضای معاونت امور اقصادی و توسعه منابع استانداری جهت 
تجلیل از  39 دستگاه اجرائی استان  و4 مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دستگاههای 

اجرائی و اهدا در صحن  دومین اجالس استانی نماز استان اردبیل .
• تجلیل از 2 مدیر موفق نمازی که با قلک های دانش آموزان برای مدرسه خودشان نمازخانه 

مستقل در فضای مدرسه به نام شهدای دانش آموز  تاسیس کرده بودند.
•  تجلیل از  یک دانش آموز موفق نمازی به عنوان یاور نماز که در دومین اجالس استانی نماز 
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در اردبیل خطبه خواند .
•  تجلیل از  یک نفر از فعاالن نمازی کانون های فرهنگی هنری مساجد 

•  تجلیل از یک نفر از مدیر مهدهای کودک نمازی استان 
که در خصوص بازبودن و  •  تجلیل از مسئولین مساجد و نماز خانه های بین راهی استان 

تمیز نگه داشتن مساجد و نمازخانه ها  اهتمام داشتند . به تعداد 3 نفر
•  تجلیل از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به خاطر همکاری و 

هماهنگی جهت برگزاری باشکوه تر اولین و  دومین اجالس استانی نماز 
•  تجلیل از ائمه جماعات مساجدی  که  نماز صبح برگزار می کنند . به تعداد65 نفر با عنوان 

سفیران صبح. 

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• ایجاد نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های دستگاه های اجرائی استان در زمینه ترویج و 

توسعه فرهنگ اقامه نماز؛

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• حجت االسالم و المسلمین  نوچمنی|  

مشاور ستاد اقامه نماز کشور
تطهیر  و  نفس  طهارت  و  کی  پا برای  الهی  موهبت  »نماز 
جامعه از پلیدی ها و زشتی ها است که نقطه اتصال انسان را 
کوتاه ترین زمان فراهم  به خداوند متعال بدون واسطه و در 

می آورد... اولین شاخصه حکومت آرمانی صالحین نیز اقامه نماز بیان شده است به طوری 
کنیم تا مبادا با غفلت دچار معاصی و  که همه باید در برپایی این فریضه واجب الهی تالش 
گرفتاری ها نشویم... فضاهای مجازی بزرگترین آسیب های اجتماعی را تولید کرده و جامعه را 

به سمت بی هویتی و انحراف و انحطاط ترغیب و تشویق می کنند.
زمانی که در آموزش و پرورش مسئولیت مستقیم اقامه نماز را داشتم از نزدیك با روح لطیف و 
خالصانه نوجوانان و جوانان در انس با قرآن، نماز و احکام الهی آشنایی پیدا کردم و فهمیدم 
گر به همت خانواده های خود و معلمان و مربیان درست در مسیر  که این نوجوانان و جوانان ا
تربیت قرار بگیرند قطعا می توانند روح معنوی خود را با نماز و دیگر مباحث اعتقادی آراسته 
گناه  گر می خواهیم با رغبت و انگیزه در نسل آینده زمینه رغبت به نماز و دوری از  کنند... ما ا
کنیم باید عشق خواندن نماز اول وقت و مزه شیرین آن را در مذاق دانش آموزان  را فراهم 
بچشانیم تا آنها بتوانند با شور و اشتیاق و عشق و عالقه خاص به سمت نماز رغبت پیدا کنند.
در هر آسیب سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تاثیرگذار است و باید در برخورد و همچنین در 
نظر گرفتن مجازات برای این اسیب ها و آلودگی ها و همچنین منکرات به سمتی حرکت کنیم 

تا دغدغه ها و نگرانی ها کاهش پیدا کرده و زمینه تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی فراهم آید.
بنده به عنوان مشاور دادگاه خانواده از نزدیك با عمق این آسیب ها و ناهنجاری ها آشنا هستم 
به طوری که ریشه بسیاری از این آسیب ها و بی بندوباری ها غفلت و بی توجهی خانواده ها به 
که ما نمونه آن را به عینه در طالق های چند روزه و برخی از  فرایض دینی و انجام آنها است 

فسادهای اخالقی و رفتاری فاجعه آمیز شاهد هستیم
امیدواریم در مقابل همه این هجمه هایی که دشمنان علیه جامعه اسالمی ما تدارك دیده اند 
ما بتوانیم با تالش جدی، آثار ثمربخش نماز، تالوت قرآن و دیگر مبانی معرفتی و معنوی در 
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جامعه توسعه داده و زمینه های جذب بیشتر جوانان را به این مسیر را فراهم کنیم« .

• جناب آقای خدابخش|  استاندار اردبیل
»اقامه نماز آن هم به جماعت و اول وقت رمز واقعی در تطهیر و 
طهارت فردی و اجتماعی است که می تواند آثار پرخیر و برکتی را در 

سالمت جامعه به همراه داشته باشد... 
کردن  در آیات قرآن و روایات از نماز به عنوان برترین ذکر در فراهم 
این خود  که  به طوری  یاد شده است،  امنیت  و  آرامش  فضای 
کننده سالمت و طهارت نفس و روح انسان ها در نزدیکی به معبود  می تواند نقطه تضمین 
واقعی باشد...  توجه به نماز و ذکر الهی طهارت واقعی جامعه را رقم زده و زمینه ارتباط موثرتر  
که رو به سوی معبود می گذارد و نماز را با خلوص نیت اقامه  با معبود را فراهم می آورد... فردی 
می کند قطعا از انجام گناه و معاصی خود را کنار کشیده و زمینه تقویت مبانی اعتقادی و بصیرتی 
در او به شایستگی فراهم می آید... ما زمانی می توانیم از شر هوای نفس و شیاطین به دور باشیم 
کاری خود مورد توجه و دقت نظر قرار دهیم... یکی از  که ذکر مستمر معبود را به عنوان برنامه 
بهترین راه های زدودن آثار گناه از دل و جان برقراری ارتباط با خداوند، ذکر مستمر و اقامه فریضه 
واجب نماز است که آثار پرخیر و برکتی را به همراه دارد...  با انجام واجبات به ویژه خواندن نماز 
زمینه برای ترك محرمات فراهم آمده و نوعی اطاعت از خداوند و تالش برای زنده نگه داشتن 
کرده  که خالق برای راز و نیاز با خود فراهم  امیدواری بیشتر در جامعه فراهم آید تا بستری را 

است، بهترین فضا و بستر برای نزدیکی به خدا و دوری از گناهان باشد...
امیدواریم این اجالس ها سرآغاز تحول خوب برای توجه بیشتر به انجام فریضه الهی نماز باشد تا 

بتوانیم در جامعه از گناهان و آلودگی ها به دور باشیم«.

• اهلل شکر عبدی| مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل
» نماز زیباترین نماد بندگی و بهترین محمل برای راز و نیاز با معبود 
که با توسل به نماز و انجام این فریضه الهی با جماعت و به  است 
موقع می توان به میزبان مهر و محبت و انس با معبود واقعی چنگ 
زد... تنها راه نجات بشریت روی آوردن به نماز به عنوان محور 
سالمت، صالح جامعه و حرکت در مسیر رستگاری واقعی است که 

قطعا با تکیه بر نماز است که می تواند جامعه را به سمت سعادت واقعی سوق داد... 
در یك مسئولیت عمومی و همگانی باید تالشمان را انجام دهیم تا با موثرترین راهکار که همان 

برپایی نماز اول وقت است آسیب ها بزه ها و معاصی را از چهره جامعه زدود...
در وهله اول باید به این موضوع توجه کنیم که انجام فریضه نماز خود بازدارنده از گناه و معاصی 
کنار آن باید در یك ظرفیت سازی مناسب با راهبرد تولید فکر و  و منکرات در جامعه است و در 

برنامه به سمت تحقق اهداف توسعه ای در این زمینه حرکت کنیم...
که  کردند   مقام معظم رهبری در پیام خود به بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز اعالم 
باید مسؤوالن دستگاه ها و دارندگان امکانات مادی، معنوی و مدیریتی با احساس مسؤولیت 
کنند... مقام معظم  کمك  کنند با درك عظمت فریضه نماز به تقویت این امر  همگانی سعی 
کاستن از آسیب های اجتماعی  که یکی از موثرترین راه ها برای  کردند  رهبری به صراحت اعالم 

ترویج نماز است که می تواند برای سالمت معنوی و روحی جامعه بسیار موثر و راهگشا باشد.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها  :
• پرورشی مدارس شهرستان مشگین شهر با موضوع نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی 
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اجالس استانی  نماز | استان اردبیل

•  با هماهنگی های اولیه با فرمانداری و امام جمعه شهرستان های پارس آباد و بیله سوار جلسه 
شورای اقامه نماز برگزار شده وفرماندارن و ائمه جمعه این شهرستان ها برای برگزاری چنین 
که ان شاء اهّلل در فرصت های آتی همایش ها و نشست  کرده اند  همایش هایی اعالم آمادگی 

های تخصصی با عنوان نماز و کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل خواهد یافت .  
• یاد آوری می شود فیلم کامل این اجالس در قالب سی دی به حضورتان ارسال خواهد شد .
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان     اصـــفـــهــان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان اصفهان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهر اصفهان، سالن اجتماعات استانداری ـ 95/6/20

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

• زیباترین محل ادارات از هر جهت باید نمازخانه باشد و در این مورد هرچه هزینه نمایند شرعًا 
و قانونًا اشکالی ندارد و پذیرفته نیست که نمازخانه اداره ای مناسب و در خور شأن نماز نباشد و 

شما دبیران نماز موظف هستید به رؤسا و مدیران این مطلب را برسانید.
کید می باشد. • حضور مدیران و مسئولین ادارات در صف اول نماز جماعت ادارات مورد تأ

گر افراد سواالتی  که ا • چنانچه امام جماعت محترم چند دقیقه ای زودتر در نمازخانه باشد 
دارند بتوانند مطرح نمایند بسیار زیبنده است و ائمه جماعات ادارات باید با مطالعه به نماز 

بیایند که پاسخگوی نمازگزاران باشد.
که توسط امام جماعت مطرح می شود، هر چند ماه یک بار  • در ادارات از احادیث و آیاتی 

مسابقه ای برگزار و تعدادی از برترین ها تشویق شوند.
• در صفوف اول نمازهای جمعه در تمام شهرستانهای استان باید مدیران و مسئولین ادارات 

باشند.
• صدای اذان رسا و خوش صوت باید در تمام میادین همه شهرها در سه وعده پخش شود و 
گین و نمازگزاران را  که فضای اداره را عطرآ گردد  صدای اذان ادارات نیز در ظهرها چنان پخش 

به وجد بیاورد.
• نمازخانه ادارتی که امکان استفاده عموم مردم را دارد زمینه ای فراهم نمایند که افراد دیگر نیز 

بتوانند در نماز جماعت اداره شرکت نمایند.
• دوره های ویژه ضمن خدمت برای ائمه جماعات دستگاهها تدارک دیده شود زیرا روحانیون 
عزیز پیوسته باید مطالعه داشته باشند و معلومات آنها متناسب با نیازهای جامعه پیشرفت 

کند.

• تجلیل ها و تقدیرها:
در این جلسه از 32 دستگاه اجرائی برتر استان و همچنین دستگاه هایی که در ایام نوروز پیرامون 
فریضه مقدس نماز فعالیت چشم گیر داشتند تقدیر به عمل آمد و مقرر گردید همانند سال قبل 

به عنوان تشویق به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شوند.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :

ایجاد هماهنگی بین بسیج ادارات و ستاد اقامه نماز استان در رابطه با فعالیت های نماز

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• از طرف واحد خبر صدا و سیمای مرکز استان با جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم و 
همچنین جناب آقای جدیدی مدیر ستاد اقامه نماز استان مصاحبه به عمل آمد و نامبردگان 
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در خصوص برگزاری اجالس استانی نماز و هدف از برگزاری چنین اجالسی توضیحاتی ارائه 
دادند.

• دکتر زرگرپور|  استاندار اصفهان
هترین و زیباترین مکان اداره باید نمازخانه باشد.در جهت معطر 
کردن نمازخانه ها بکوشید عطر روحبخش اذان ظهر باید پیوسته 
شهرداری  سازد...  معطر  را  اطراف  های  کوچه  و  اداره  فضای 
اصفهان موظف است در تمام میادین و چهارراهها دستگاه اذان 
گوی خودکار نصب کند که یك شهری مانند اصفهان چهره یك شهر 

اسالمی را داشته باشد هر چند مساجد و مناره ها از قدیم همین کار را می کردند...
رؤسای ادارات باید در نماز جماعت اداره پیشقدم باشند، روحانی اداره که امام جماعت است 
کارکنان ادارات بهتر است در نمز جمعه ها  کند و  باید مطالب سودمند برای نمازگزاران بیان 

شرکت مستمر داشته باشند.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها: 

• اجالس نماز در شهرستان کاشان : 
کشور حجه االسالم و المسلمین قرائتی، آیت  این اجالس با حضور ریاست ستاد اقامه نماز 
اهّلل نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان، معاونت سیاسی و اجتماعی فرماندار 
شهرستان،جدیدی مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان و مسئولین ذیربط روز چهارشنبه 19 
آبانماه در تاالر فیض دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار گردید ودر پایان مراسم از افرادی که 
در آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مساجد و زندانیان که در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه 

نماز فعالیت چشمگیر داشته اند با اهداء هدیه تقدیر به عمل آمد.

• اجالس نماز در شهرستان تیران و کرون : 
اجالس نماز آن شهرستان با حضور حجه االسالم و المسلمین رشیدیان امام جمعه،دکتر امینی 
ریاست دانشگاه آزاد واحد تیران و سایر اعضاء روز یکشنبه 16 آبانماه در دانشگاه آزاد اسالمی 

برگزار گردید که مهمترین اهداف برگزاری این اجالس به شرح ذیل اعالم گردید:
ـ  تحقیق و ارائه مقاله با موضوع نماز و تأثیر آن در کاهش آسیب های اجتماعی
ـ  ارائه مقاله و ارزیابی آن در سه گروه دانش آموزی، دانشجویی و اقشار مختلف

ـ  تهیه پوستر و تکثیر و توزیع آن توسط دانشگاه علمی کاربردی
ـ  برگزاری مسابقه شعر با موضوع نماز و انتخاب برترین ها توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســـــتـــــــان    البـــــــــرز
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گزارش اجالس استانی نماز، استان البرز

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : نظر به مصوبه ستاد اقامه نماز کشور  ، بیست و پنجمین 
اجالس سراسری نماز با عنوان  " نماز و کاهش آسیب های اجتماعی  " به میزبانی استان البرز  در 

18 آذر ماه  1395 در موسسه آموزش عالی امام خمینی؟حر؟ برگزار گردید .

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

•  تشکیل دبیرخانه استانی بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز به ریاست مهندس طهایی 
استاندار البرز به عنوان مسئول برگزاری اجالس نماز ، آقای حقیقی معاون سیاسی اجتماعی 
امنیتی استانداری به عنوان قائم مقام استاندار و  حجت االسالم والمسلمین موسوی مدیر 
ستاد اقامه نماز استان البرز به عنوان مسئول دبیرخانه استانی اجالس نماز  و همچنین تشکیل 

هفت کمیته که زیر نظر معاون سیاسی اجتماعی استانداری مدیریت می شدند .
کمیته ها با توجه به نوع  کمیته از مدیران دستگاه های اجرایی استان واعضای  • ریاست هر 

فعالیت کمیته از ادارات کل استان انتخاب گردیدند .
_  شورای هماهنگی روسای کمیته ها جناب آقای حقیقی؛             

_ کمیته ارزیابی جناب آقای حاجیوند ؛     
_   کمیته هنری جناب آقای حسینی  ؛       

  _  کمیته تبلیغات جناب آقای رامک                         
_  کمیته علمی حجت االسالم والمسلمین رزاقی          

کی _  کمیته فرهنگی جناب آقای سا
  _ کمیته پشتیبانی جناب آقای مهندس کامکار         

_ کمیته حراست جناب آقای عادلی                            
-تشکیل جلسه در دفتر امام جمعه محترم کرج با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج، 
کشور و معاونین ستاد  استاندار محترم البرز و مسئولین استان ، قائم مقام ستاد اقامه نماز 

مرکزی اقامه نماز و استان البرز 

• روسای کمیته ها   :  
برگزاری 9 جلسه به ریاست  آقای حقیقی  معاون سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری البرز 

و نظارت آقای سرگزی ریاست دبیرخانه اجالس های سراسری ستاد اقامه نمازکشور 
در جلسات شورای هماهنگی روسای کمیته ، مصوبات تمامی کمیته ها مورد بررسی و در

 خصوص اجرای مصوبات پیشنهادات الزم ارائه می گردید .                     

•کمیته ارزیابی  :
برگزاری 9 جلسه کمیته ارزیابی به ریاست آقای حاجیوند ، مدیر کل مدیریت عملکرد ، بازرسی و 

امور حقوقی استانداری البرز و میئول کمیته ارزیابی اجالس سراسری نماز 
اهم اقدامات کمیته ارزیابی : 

-تعیین و معرفی رابطین کمیته ارزیابی در سایر کمیته ها
-ارزیابی فعالیت های کمیته ها قبل از اجالس 
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-مکاتبه با کمیته های اجالس بمنظور اخذ گزارش کلیه اقدامات 
-بازدید از نمایشگاه جانبی اجالس و استقرار ارزیابان در محل نمایشگاه

-ارزیابی از مدعوین اجالس در خصوص بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز  

•  کمیته هنری :
برگزاری 4 جلسه کمیته هنری به ریاست آقای حسینی کاشانی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 

استان البرز و مسئول کمیته هنری اجالس اهم اقدامات کمیته هنری  : 
-برپایی نمایشگاه جانبی بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز  در استان البرز

-برگزاری نمایشگاه عکس نماز   در استان البرز 
-برگزاری شب شعر نماز            

• کمیته تبلیغات  :
برگزاری 8 جلسه کمیته تبلیغات به ریاست آقای رامک مدیر کل صدا و سیمای البرز و مسئول 

کمیته تبلیغات اجالس  سراسری
اهم اقدامات کمیته تبلیغات : 

-چاپ و نصب بنر اجالس توسط شهرداری مرکزی  بنیاد شهید ، سپاه پاسداران ، اداره حمل و 
نقل به تعداد 200 عدد در سطح استان البرز ؛

-نظر سنجی در سطح شهر کرج 
-پوشش خبری از فعالیت ها و جلسات کمیته های اجالس نماز 

-بر پایی غرفه توسط رادیو البرز در نمایشگاه اجالس 
-ساخت یک قطعه سرود ویژه نماز در مرکز البرز

-انتخاب مجری و قاریان استان البرز

-هماهنگی با حوزه هنری جهت طراحی و اجرای سن ) دکور ( اجالس 
-هماهنگی و مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان البرز در خصوص تبلیغات محیطی با 

موضوع نماز در ادارات
-پخش تیزر و آنونس از صدا و سیما ی البرز با موضوع نماز به مدت 2 ماه قبل از برگزاری اجالس
گفتگوی قائم مقام ستاد اقامه نماز جناب آقای محمود مظفر و آقای دریس  مدیر روابط   -

عمومی ستاد مرکز  و مدیر ستاد اقامه نماز استان البرز
در میز گرد جستجوی فردا 

-گفتگوی خبری با حضور جناب آقای دریس مدیر روابط عمومی ستاد مرکز 
-گفتگوی خبری مدیر ستاد اقامه نماز استالن البرز

•  کمیته علمی  : 
برگزاری 12 جلسه کمیته علمی به ریاست حجت االسالم والمسلمین رزاقی  نماینده ولی فقیه 

در دانشگاه های استان و مسئول کمیته علمی 

• اهم اقدامات کمیته تبلیغات : 
-طرح نظر سنجی از زندانیان با موضوع نقش نماز  در کاهش آسیب های اجتماعی توسط اداره 

کل زندان های استان
کمپ ها و افراد تحت پوشش بهزیستی ( با  -طرح نظر سنجی از افراد آسیب پذیر جامعه ) 

موضوع نقش نماز  در کاهش آسیب های اجتماعی
-برگزاری مسابقه کتابخوانی بصورت گسترده در سطح دانشگاه های استان

-تهیه نماهنگ با موضوع نماز توسط زندانیان 
-چاپ و تهیه 4 کتاب و 14 مقاله با موضوع نقش نماز  در کاهش آسیب های اجتماعی
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-هماهنگ با گروه سرود دانش آموزی جهت اجرا در روز اجالس توسط آموزش و پرورش
-تهیه گزارش در خصوص رابطه طالق و نماز از دادگستری توسط معاونت اجتماعی دادگستری
-برگزاری چند کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان و اساتید و کارکنان توسط دانشگاه پیام نور استان

•   کمیته فرهنگی :
کی مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان و  برگزاری 5 جلسه کمیته فرهنگی به ریاست آقای سا

مسئول کمیته فرهنگی اجالس نماز 
 اهم اقدامات کمیته فرهنگی  : 

-برگزاری 10 پیش کنگره اجالس سراسری نماز در استان البرز با موضوع نماز و کاهش آسیب های 
اجتماعی در نواحی چهارگانه کرج و شهرستانها

کازرونی نماینده محترم مجلس خبرگان و  به تعداد 4000 نفر از فرهنگیان با حضور  آیت ا... 
حجت االسالم و المسلمین بهشتی مشاور وزیر آموزش و پرورش

-جشن متمرکز عبادت ویژه دانش آموزان پایه هشتم پسر و پایه سوم ابتدایی دختر در آذرماه
-برگزاری جشن عبادت هزاردانش آموزدختر ناحیه 4 کرج در مصلی کرج

-برگزاری همایش کوثر نماز با حضور جناب آقای فیضی معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئوالن 
کشوری و استانی و تقدیر از مدیران و مسئولین فعال در نمازمدارس استان  ) 650 نفر (

-حضور  16 کارشناسان مرکز تخصصی نماز در مدارس
-برنامه های آموزشی طرح مبین و مدیریت برنامه های های یاوران نماز، آموزش معلمان پایه 

سوم ابتدایی و 2000 نفر از آموزگاران پایه اول
-برگزاری نمایشگاه اجالس نماز و ارائه آثار دانش آموزان و فرهنگیان با موضوع نماز

-برگزاری جشن عبادت دانش آموزان استثنایی استان

-برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان با موضوع نماز توسط اداره بهزیستی
-اختصاص غرفه نماز جهت ارائه برنامه های اجرایی مهد های کودک توسط بهزیستی

-اجرای دکلمه نماز توسط فرزندان مهد کودک و مددجویان بهزیستی
-اجرای سرود نماز توسط فرزندان مهد کودک و مددجویان بهزیستی

•  کمیته پشتیبانی  : 
کامکار معاون هماهنگی امور اقتصادی  برگزاری چند جلسه کمیته پشتیبانی به ریاست آقای 

استانداری و مسئول کمیته پشتیبانی اجالس 
اهم اقدامات کمیته پشتیبانی  : 

-بازدید و انتخاب مکان برگزاری اجالس با نظر مسئولین استان البرز و ستاد مرکز 
- بازدید از مکان اجالس جهت رفع مشکالت و موانع موجود 

-آماده سازی و تهیه ملزومات جهت پذیرایی از میهمانان اجالس سراسری نماز 
از روز قبل از اجالس تا پایان اجالس                     

که در برگزاری بیست و پنجمین اجالس سراسری  • ادارات و دستگاه های اجرایی استان البرز 
نماز مشارکت نمودند :

• دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج  - استانداری البرز _ اداره کل آموزش و پرورش  - صدا 
کرج_  موسسه آموزش عالی  و سیمای مرکز البرز _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی_  شهرداری 
کرج _ حوزه هنری  - شهرداری مشکین شهر _ شهرداری محمد  امام خمینی ؟حر؟_ زیباسازی 
کل اوقاف_   شهر _  شرکت شهرک های صنعتی استان _ اداره کل حمل و نقل و پایانه ها_  اداره 
اتاق اصناف _  فرماندار های استان_  معاون خدمات شهری شهرداری _  معاونت فرهنگی و 
کرج _ نیروی انتظامی _ سپاه پاسداران _ اداره اطالعات _ روابط عمومی و  اجتماعی شهرداری 
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معاونت فرهنگی دادگستری استان البرز _ دانشگاه آزاد _  دانشگاه پیام نور _  دانشگاه خوارزمی_  
دانشگاه علوم پزشکی _  امور مساجد _ اداره کل بهزیستی_  اداره کل زندان ها_  کمیته امداد امام 

خمینی ؟حر؟ و...   

• فعالیت های جنبی بیست و پنجمین  اجالس سراسری نماز  :
-فراخوان مقاله بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز در سراسر کشور

-برگزاری مسابقه کتابخوانی بصورت گسترده در سطح استان البرز ) توزیع 4000 جلد کتاب (
-برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان اداره کل بهزیستی استان البرز 2 دوره

-تهیه و تنظیم پیشنهادات ادارات استان البرز با موضوع نماز و کاهش آسیب های اجتماعی
-کلنگ زنی و 1 قطعه زمین  و تعیین بانی جهت احداث مسجد در شهرک 2800 واحدی گرمدره
کرج به  -کلنگ زنی 1 قطعه زمین و تعیین بانی جهت احداث نماز خانه بین راهی در اتوبان 

قزوین در شهرستان ساوجبالغ ) هشتگرد ( به متراژ 1000 متر مربع
-همایش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دادگستری استان البرز ) نماز و توسعه 

عدالت ( برای 200 نفر از قضات
کسب روزی حالل ( برای 300 نفر از  -همایش نماز برای اصناف و بازاریان استان البرز ) نماز و 

اصناف
-تعداد 175 نشست دانش آموزی در استان البرز برای 7500 نفر از دانش آموزان

-تعداد 24 نشست خانواده در استان البرز برای 2370 نفر 
-تعداد 23 نشست  و دوره آموزشی ویژه کارکنان دولت و خانواده در استان البرز برای 5640 نفر

-تعداد 14 دوره آموزشی در حوزه  علمیه خواهران استان البرز برای 880 نفر 

-تعداد 9 دوره آموزشی ویژه طالب حوزه علمیه برادران در استان البرز برای 280 نفر
-تعداد 25 نشست در دانشگاه های استان البرز  800 نفر 

-تعداد 32 نشست در زندان های استان البرز
-تعداد 5 نشست در مساجد استان البرز

-اجرای طرح منهاج ، 10 نشست برای 1200 نفر بازاریان و اصناف با موضوع نماز 
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اجالس استانی  نماز | استان البرز
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اجالس استانی  نماز | استان البرز
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اجالس استانی  نماز | استان البرز
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اجالس استانی  نماز | استان البرز
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اجالس استانی  نماز | استان البرز
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان       ایــــــــــــــالم
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گزارش اجالس استانی نماز، استان ایالم

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
اجتماعات  بزرگ  تاریخ 95/8/17درسالن  روز دوشنبه  ایالم  در  نمازاستان  استانی  اجالس 

مرحوم آیت اهّلل حیدری ایالمی دانشگاه ایالم بر گزار گردید.

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

کاهش آسیب های اجتماعی در مرکز این استان  دومین اجالس استانی نماز با موضوع نماز و 
برگزار شد.

در این اجالس از 30 دستگاه برتر و فعال در عرصه نماز با حضورجناب آقای سید علی مهدیان ، 
معاونت محترم برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور، حجت االسالم والمسلمین 
لطفی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم ومهندس مروارید استاندار ایالم و 

مدیران دستگاه های اجرایی و مسئوالن فرهنگی و اجرایی استان تجلیل بعمل آمد.

• تجلیل ها و تقدیرها:
در این اجالس از 30 دستگاه برتر و فعال در عرصه نماز با حضور مسئوالن فرهنگی و اجرایی 

استان تجلیل بعمل آمد: همچنین از 5 نفر از فعالین در عرصه ن نماز تجلیل شد.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :

گــزاری نمایشــگاه کتاب نمــاز ،حضور تشــکلهای دانشــجویی در اجالس توزیع بســته های  بــر 
فرهنگی نماز در بین شرکت کنندگان در اجالس استانی نماز .پخش کلیپ های نماز در بین بر 

نامه مه های اجرایی اجالس .بر گزاری نماز جماعت در پایان اجالس نماز.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
 در این اجالس همچنین دو مقاله در خصوص نماز و کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت 
طالق، فضای مجازی، حاشیه نشینی و اعتیاد توسط اساتید دانشگاه های استان قرائت گردید 
که در این اجالس راه کارهای مناسبی در راستای ترویج فرهنگ نماز ارائه شد. قرائت دو مقاله در 
خصوص نماز.مصاحبه با رضایتی مدیر ستاداقامه نماز استان ایالم.مصاحبه با آقای سید علی 

مهدیان معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور .

• آیت اهلل لطفی| امام جمعه ایالم
و  اجتماعی  ضرورت  یك  جامعه  در  نماز  فرهنگ  »ترویج 
گیرد.  کار مسؤوالن امر قرار  که باید در دستور  فرهنگی است 
اقامه نماز و ترویج این فریضه دینی می تواند نقش مهم و 
کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اسالمی  مؤثری در 

داشته باشد.
در دین مبین اسالم بعد از والیت هیچ فریضه ای مهمتر و 
باالتر از نماز نداریم چون والیت حافظ نماز و برپادارنده نماز است.نماز نه تنها جنبه های معنوی 
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و فردیش در اوج عظمت است، جنبه های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی او به مراتب بیشتر است«.

•جناب آقای مروارید | استاندار ایالم
»امروزه شاهد آسیب های اجتماعی در جامعه اسالمی هستیم که 
با گسترش فرهنگ نمازخوانی و نهادینه کردن اقامه نماز می توان 
تا حد زیادی مسائل معضالت و مشکالت را حل کرد. آن چه که در 
که نماز اثر در این دنیا  احادیث و آیات هم مطرح بوده این است 

داشته و هم برای آن دنیا نیاز است که باید نماز را به پا داریم... 
نماز یك حصار و دژ امنیتی در مقابل فحشا و منکرات در جامعه 
که با خضوع و خشوع بجا آورده شود بدلیل ارتباط  است و زمانی 
که با آن مواجه  معنوی با خالق احساس قدرت بیشتری در افراد نسبت به مسائل و مشکالتی 

هستند، ایجاد می کند...
مساجد بعنوان پایگاه نمازهای جماعات و جمعه مکان بسیار مناسبی برای همیاری و همکاری 
مردم هستند و این نقش آنها در جامعه باید پر رنگ تر شود. محوریت مساجد در مسائل دینی، 
مذهبی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین افراد جامعه می 
کنون وضعیت این استان در خصوص اقامه نماز در دانشگاه ها، مدارس و ادارات مناسب  شود. ا

است و روز به روز نیز در حال گسترش و توسعه است... 
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری اجبار افراد به اقامه نماز به هیچ عنوان صحیح نیست اما باید 
زمینه و امکانات الزم برای برپایی نماز در جامعه فراهم شود. تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی شرایط 
کنون به برکت نظام اسالمی این شرایط در  اقامه نماز در دانشگاه ها، مدارس و ادارات فراهم نبود اما ا

همه جا فراهم است«.

• جناب آقای مهدیان| معاونت نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور
»بحث اهمیت و جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها  بر 
کسی پوشیده نیست، در قرآن در حدود ۱۰۰ آیه به صورت مستقیم به 

نماز پرداخته شده است«....

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
برگزاری جلسات ستاد اقامه نماز شهرستانهای استان پیرامون نماز با حضور ائمه جمعه وجماعت 
کربالی معلی در ایام  وفرمنداران ومسئولین ادارات برپایی خیمه های نماز در مسیر تردد زائرین 
راهپیمایی بزرگ اربعین در شهرستانهای مرزی استان ایالم وتوزیع بسته های فرهنگی نماز دربین 

زائرین عتبات عالیات توسط دبیران ستاد اقامه نماز شهرستانهای مهران ودهلران .
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اجالس استانی  نماز|استان ایالم
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اجالس استانی  نماز|استان ایالم
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اجالس استانی  نماز|استان ایالم
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان      بـــوشـــهـــر
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گزارش اجالس استانی نماز، استان بوشهر

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهر بوشهر، سالن اجتماعات 9 دی- چهارشنبه مورخه 95/8/19 

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

کشور و دستورالعمل  • شروع فرایند اجالس استانی با توجه به بخشنامه 17 ماده ای وزرات 
ستاد مرکز و نامه مورخه 9/6/95 وزرا ت کشور مراحل مقدماتی اجالس در شورای اقامه نماز به 

ریاست استاندار محترم و دیکر اعضاء شورا.
• در تاریخ 95/6/17 اولین جلسه به ریاست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی 
که از جمله  کار اجالس  تشکیل شد  استانداری و دبیر اجالس و دیگر اعضاء بمنظور تقسیم 

مصوبات آن تشکیل کمیته های تبلیغی، مالی و علمی بود.
•  برگزاری جلسه شورای اقامه نماز استان در  استانداری با حضور  دکتر ساالری  استاندار و دیگر  

معاونین و  اعضاء شورا در خصوص برنامه ریزی جهت هرچه بهتر برگزارشدن  اجالس استانی  
گانه اجالس استانی نماز در دفتر  جناب  کمیته های چند  •  برگزاری  پنج جلسه با مسئولین  
آقای زرین فر  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی  استانداری  و جانشین رییس 
کمیته به تناسب عنوان  از ادارات  مرتبط تا  شورای اقامه نماز استان در این راستا اعضاء هر 

تاریخ شروع  اجالس همراهی کردند.
گزارش اقدامات انجام شده در  کمیته هاجهت  کلیه اعضاء  • برگزاری  جلسه ای  با حضور 

خصوص  اجالس استانی  و ارائه راهکارهای مناسب در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
بوشهر آیت اهّلل صفایی بوشهری  

کل روابط عمومی  کمیته تبلیغ و اجرا در دفتر  مدیر  •  برگزاری چندین جلسه تخصصی در 
استانداری با حضور اعضاء کمیته  از جمله خبرگزاری  ایرنا- نماینده صدا و سیما /حوزه هنری 

و  موسسه فرهنگی ورزش شهرداری  جهت  انجام تبلیغات محیطی مناسب  در سطح شهر  
• هماهنگی با صدا و سیما  جهت  پخش تیزر های  مربوط به اجالس نماز، خبرگزاری ها و 

نشریات  جهت  پوشش  خبری  جلسات مربوطه 
•  ارسال گزارش های مربوط به جلسات برگزار شده به جناب آقای  دکتر مظفر  قائم مقام محتر 
ستاد مرکزی و  جناب آقای دریس مدیر  محترم روابط عمومی و امور  استان ها  جهت استحضار 

وارائه راهکار  
• چاپ پوستر تبلیغاتی  اجالس استانی نماز توسط  کمیته برگزاری  اجالس 

•  مورخه 95/8/19 اجالس استانی نماز با حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بوشهر 
کثر مدیران  ، استاندار محترم و نماینده ستاد اقامه نماز مرکز جناب آقای دکتر علی اسماعیلی و ا
کل ، دبیران دستگاه های اجرایی ، رسانه ها و تعدادی از مددجویان اداره زندانها و کمیته امداد 

و بهزیستی و خانواده شهدا و تعدادی از معلمان و دانشجویان برگزار گردید.
و- اهم برنامه  های مهم اجرا شده در  صحن اجالس استانی

سخنرانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر آیت اهّلل صفایی بوشهری- ارائه خاطره تاثیر 
نماز بر زندگی فردی توسط مددجوی بهزیستی- پخش کلیپ تصویری نماز -سخنرانی میهمان 
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ویژه اجالس جناب آقای دکتر اساعیلی پیرامون نماز و تاثیر آن برکااهش آسیب های اجتماعی- 
ارائه مقاله مرتبط با موضوع اجالس توسط یکی از برگزیدگان مقاله- سخنرانی استاندار محترم 
از  تقدیر  اجتماعی-  های  اسیب  کاهش  و  نماز  پیرامون  ساالری  دکتر  اقای  جناب  استان 
دستگاه های برتر و فعاالن نماز ، تجلیل ازخبرگزاری برتر استان در حیطه همکاری باستاد اقامه 
که در زمینه نماز و  نماز استان و اجالس استانی و همچنین تقدیر ازتعدادی الگوهای موفق 

کاهش آسیب های اجتماعی نقش ایفا نموده بودند.

• تجلیل ها و تقدیرها:
•با توجه به بخشنامه 1/01/35131 مورخه 95/8/10 در اجالس استانی  از 100 نفراز  فعاالن و 

یاوران و دستگاه های اجرایی که باالترین نمره ارزیابی  در سال 94  کسب کردند.
 این عده شامل  اقشار مختلف  از جمله:

 • مدیران کل، دبیران، فعاالن نماز، یاوران نماز ، 
• روحانیون و ائمه جماعات دستگاه ها،

•  مدیران مدارس، )مددجویان کمیه امداد، بهزیستی، زندان ها(،
•  خبرگزاری  فعال  در امر نماز و دیگر افراد و اقشار  جامعه.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :

• برگزاری  نمایشگاه عکس و خوشنویسی با موضوع نماز در  محوطه  نمایشگاهی  سالن  برگزاری  

اجالس نماز با همکاری  حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی...

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• آیت اهلل صفایی بوشهری| امام جمعه بوشهر
که انسان را از سقوط در باتالق  »نماز همان پدیده الهی است 
دنیا نجات می دهد و مایه عروج انسان به کمال مطلوب الهی 
مهم  را  نماز  باید  هستیم  کی  بدانیم  بخواهیم  گر  ا است... 
که اهل نماز هستند و نماز را به شکل  بشماریم و انسان هایی 
صحیح و عرفانی بجا می آوردند قبل از اینکه از دنیا بروند به 
کاری،  گر نماز را در محیط  کمال انسانی می  رسند... ا معراج 

اجتماعی و خانه نهادینه و آن را محور قرار دهیم لذت و عرفانی نصیب انسان می شود و احساس 
می کند نور خدا به قلبش می  تابد... 

هرچند تا فضای آرمانی در برپایی نماز در دستگاه های اجرایی فاصله داریم اما از دستگاه های 
اجرایی فعال در این زمینه تشکر و قدردانی می شود«.

•جناب آقای  ساالری|  استاندار بوشهر
» باید هر کاری انجام دهیم تا نماز بعنوان یك وظیفه همگانی در 
جامعه ترویج و نباید به نماز به صورت بخشنامه ای، دستوری و 

تکلیف اداری نگاه شود.
گر به هدف نماز توجه  رعایت ظواهر دینی ضروری است اما ا
که ترویج دین است، رسید...  نشود نمی  توان به هدف خود 
ترویج مناسك دین تکلیف است به همین دلیل باید بیشتر به 

محتوا و ترویج هدف نماز در جامعه پرداخته شود... نمی  توان اهل نماز بود اما به دیگران دروغ 
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گفت، افترا بست و تهمت زد، این رفتار با اصل دین و نتیجه نماز مغایرت دارد«.

• دکتر اسماعیلی| پژوهشگر حوزه نماز و استاد  دانشگاه
کوچک و بزرگ، مرد و زن،  که همه از  »جایگاه نماز این است 
فرماندار و بخشدار، استاندار و روحانی ائمه جمعه و جماعات 
و همه دستگاه ها احساس وظیفه میکنند و وقتی پای نماز 

وسط آید همه از روی اخالص تالش نمایند...
انسان در مسیر زندگی خود لحظات شیرین و بیاد ماندنی 
کام انسان ماندگار می شود و شیرین  که در  تجربه می کند 
ترین لحظه مومن لحظه ای است که ارتباطش را با خدا وصل می کند،  چرا که امام حسین؟ع؟  
می فرمایند قیام من برای نماز و نورانی کردن جامعه است و آن هم از طریق برپایی نماز است... 
کودکانی  که دچار آسیب های اجتماعی شده اند با توجه به تحقیقات انجام شده به این جمع 
بندی رسیده اند که 74درصد آنها در خانه خبری از نماز نبوده و این وظیفه ما ست که نماز را در 

خانه هایمان بباوریم و فرزندان را با این فریضه آشنا سازیم...
کنیم و خداوند متعال  که ما باید در نماز سرمایه گذاری  دغدغه مقام معظم رهبری این است 

فرصتی در اختیار ما قرار داده و رابطه عبد با معبود را بهترین شکل تعریف کرده...
که باعث آرامش روح و جسم می شود و هم از نظر اجتماعی وحدت و   نماز هم آثار فردی دارد 
وفاق اجتماعی همدلی بوجود می آورد ولی در اجرا و عمل دچار مشکل هستیم و تمام بیماری 
های روانی امروز بحران اصلی که غرب از آن رنج می برند،  این است که از مذهب و رفتار مذهبی 

کناره گرفته اند.«

اجالس استانی  نماز|استان بوشهر
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اجالس استانی  نماز|استان بوشهر
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اجالس استانی  نماز|استان بوشهر
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان     تــــــــهــــران
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•حجت االسالم و المسلمین علی کنگرلو|

رئیس اداره تبلیغات اسالمی و دبیر ستاد اقامه نماز اسالمشهر: 

نماز  پیام مقام معظم رهبری در اجالس  راستای تحقق  در 
کاهش آسیب های اجتماعی بوسیله نماز  سال ۹۴ مبنی بر 
تهران  استان  اولین پیش اجالس در  با عنوان  این همایش 
برگزار شد.این نشست که با حضور حجت االسالم محمد علی 
نوروزی، امام جمعه اسالمشهر، مهندس امیر اله حقیقی، فرماندار، نظام ملک شاهی، معاون 
سیاسی فرماندار، وکلیه مسؤلین شهرستان و گروه های مؤثر برگزار شد، امام جمعه اسالمشهر 
به تشریح آثار و برکات نماز به ویژه مقابله با آسیب های اجتماعی پرداخت.نماز کامل سه قسم 

گر به طور کامل ادا شود انسان از آن بهره های فراوانی می برد. طهارت، رکوع وسجده دارد، وا

 • حجت االسالم  و المسلمین علیرضا قندی| 

مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران 
در کنار ترویج فرهنگ اقامه نماز می بایست به کیفیت آن است 
بپردارزیم. وی، با تشکر از امام جمعه و فرماندار و دبیر ستاد 
اقامه نماز شهرستان اسالمشهر گفت: مصادیق زیادی در طول 
تاریخ ودر زمان حاضر از نقش نماز در زندگی انسانها می بینیم.

• گزارش مختصر از پیش اجالس برگزار شده در استان تهران|  شهرستان اسالمشهر :
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گلبانگ محمدی  )اذان(  ویژه دانش آموزان موذن مدارس منطقه  کارگاه تخصصی _  آموزشی 
کانون فرهنگی،  بهارستان 1 در روز یکشنبه مورخه ی 94/11/925   از ساعت 8 صبح   الی 11  در 
تربیتی  شهید مطهری؟حر؟ منطقه  ویژه موذنین  مدارس منطقه با حضور استاد معزز حضرت  

گردید. در کالس تخصصی _  آموزشی  استاد   حجت االسالم والمسلمین حاج آقا صفری  برگزار 
گرامی  حاج آقا صفری در خصوص  آداب ،  تجوید  و مخارج اذان و.... مطالب ارزشمندی  را به 

دانش آموزان ارائه نمودند.

• گزارش  مکتوب  ومصور برگزاری کارکاه تخصصی _ آموزشی گلبانگ محمدی )اذان(    | شهرستان بهارستان                                                                                                   
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برگزاری طرح سفیران صبح |    شهرستان اسالم شهر 
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برگزاری طرح خانواده مطهر؟حر؟  استاد حجت االسالم و المسلمین اخوین | شهرستان بهارستان
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برگزاری طرح نشست دانش آموزی استاد حجت االسالم و المسلمین شهیدی| شهرستان شهر قدس



85

برگزاری طرح نشست دانش آموزی| شهرستان شهر قدس
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برگزاری طرح منهاج  استاد حجت االسالم و المسلمین عامری| شهرستان اسالم شهر
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان چـهـار مـحـال و بخـتـیـاری
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گزارش اجالس استانی نماز، استان چهار محال و بختیاری

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
•سالن غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری | دوشنبه 95/9/15 

ساعت 9 صبح 

گرفته در خصوص برگزاری اجالس  گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت   •
استانی نماز:

• برگزاری جلسات هماهنگی برگزاری اجالس در استانداری و فرمانداری شهرکرد
• برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی جهت برپایی نمایشگاه در اداره کل روابط عمومی 

استانداری و کمیته روابط عمومی های دستگاه های فرهنگی استان.
• درخواست معرفی برگزیدگان و فعالین نماز از ادارات و استخراج آنها از ) سازمان تبلیغات/ ستاد 
کل اوقاف و امور خیری/  احیاء امر به معروف و نهی از منکر / ستاد احیاء زکات استان /اداره 

کانون مداحان استان - ( جهت اجالس استانی و همچنین ادارات و افراد شهرستان شهرکرد. 
و  استانی  نماز  نمونه در عرصه  و اشخاص  برتر  ادرات  برای  تقدیر  لوح های  آماده نمودن   •

شهرستان شهرکرد .
•  برگزاری شورای اقامه نماز استان.

• تجلیل ها و تقدیرها:
• مبلغ شهید 1 نفر /موذن نمونه و باسابقه استان 1 نفر /مداحان نمونه نمازی از هر شهرستان 

1  نفر در مجموع 9 نفر /  ادارات شایسته تقدیر ویژه 5  اداره / ادارات شایسته تقدیر 11 اداره / 
دبیران نمونه نماز در ادارات 5 نفر / بیمارستان نمونه نمازی 1 بیمارستان/ امام جماعت فعال 9 
نفر /ائمه جمعه فعال در برگزاری اجالس های شهرستانی 8 نفر /فرمانداران 9 نفر / امام جمعه 
موفق 1 نفر /ستاد امر به معروف و نهی از منکر 8 نفر/خادمین مساجد و امامزادگان 9 نفر/ 
ستاد احیای زکات استان 7 نفر / یاور نماز 9 نفر /دانش آموزان نمونه /دانشجوی نمونه-مدیر 

مدرسه نمونه /سرباز نمونه و.....

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• برپایی نمایشگاه معراج ) عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه نماز ( 

• برگزاری نشستهای خانواده با همکاری اموربانوان فرمانداری ها

• برگزاری فراخوان مقاله در حاشیه اجالسهای شهرستان بن /سامان/اردل/کیار/بروجن/ 

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• برگزاری مصاحبه های ائمه جمعه شهرستان در خصوص اجالسهای شهرستان9 مورد

• مصاحبه فرمانداران 9مورد
• نماینده ولی فقیه 3مورد

• استاندار و معاون توسعه6 مورد
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• حجت االسالم محمدعلی نکونام | نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری
»ظرفیت نماز مانند قرآن بی منتها است و رسیدن به عمق 
دارد...  نیاز  زیادی  برنامه ریزی  و  جدیت  تالش،  ظرفیت  این 
کاهش آسیب های اجتماعی موثر  سبقت گیرندگان در نماز در 
هستند... اجالسیه نماز از معدود اجالسه هایی است که مقام 
معظم رهبری هر ساله برای آن بیانیه صادر می کند... هنوز با 
حقیقت نماز در جامعه فاصله زیادی وجود دارد و از وجود فساد 
در جامعه اسالمی نیز می توان برداشت کرد که همه ظرفیت نماز 

به میدان نیامده است... در جامعه ای که همه ظرفیت نماز به میدان آید، جایی برای مفاسد باقی 
نمی ماند... برپایی نمایشگاه با موضوع نماز نشان از دغدغه مندی و توجه مسئولین نسبت به این 
فریضه است.  نماز ارتباط فرد، جمع و جامعه را با خدای تبارك و تعالی متصل می سازد و می تواند این 
ارتباط را مستحکم کند... هر ارتباطی بین انسان و خدا از نماز باید آغاز شود و به همین دلیل است 

که باید همه ظرفیت های جامعه برای ترویج نماز به میان آورده شود«.

• خدابخش مرادی| معاون سیاسی استاندار چهارمحال 

و بختیاری
که در صورت عدم توجه به  »روح انسان در نماز تأللو می کند 
نماز استکبارستیزی در جامعه ظهور می کند... تبیین عالمانه 
وجودی  فلسفه  که  موضوعی  امر  در  مدبرانه  ترویج  نماز، 
برپایی نظام جمهوری اسالمی است و تبلیغ هنرمندانه نماز 

برای اقشار مختلف مردم از اهداف برپایی این اجالس است.«

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
• برگزاری اجالس نماز در تمامی شهرستان ها و در حاشیه آن برپایی نمایشگاه نماز در تمامی 

شهرستان ها همایش نماز و خانواده ویژه بانوان در حاشیه اجالس برگزار شد...
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری

اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاریاجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری|شهرستان بروجن
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری|شهرستان بن
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری|شهرستان فارسان
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گزارش اجالس  شهرستانی نماز، استان چهار محال و بختیاری| شهرستان کوهرنگ

 • مکان و زمان برگزاری اجالس :  شنبه 95/7/17  مسجد محمد رسول اهّلل؟ص؟ چلگرد

• تعداد شرکت کننده : حدود سیصد  نفر

کوهرنگ و روحانی مستقر شهر چلگرد  • دبیر اجرایی اجالس : دبیر اقامه نماز شهرستان 
محمد جمالپور 

 ، کوهرنگ  فرمانداری   ، کوهرنگ  ناحیه  سپاه   : کننده  مشارکت  اجرایی  های  دستگاه   •

بخشداران ، دهیاری های شهرستان کوهرنگ

• سخنران: سردار سلیمانی فرماندهی سپاه حضرت قمر بنی هاشم ؟س؟ استان

• چاپ و توزیع بنر اطالع رسانی اجالس به تعداد : 4 عدد

• تعداد تجلیل :  100  نفر
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری|شهرستان کیار
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اجالس استانی  نماز|استان چهار محال و بختیاری|شهرستان کیار
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان   خــراســان جنــوبــی
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  خراسان جنوبی

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
استان خراسان جنوبی/شهرستان طبس/ آستان مقدس حسین بن موسی الکاظم؟س؟/

)سوم آذر ماه 95(

گرفته در خصوص برگزاری اجالس  گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت   •
استانی نماز:

• دیدار با حجت السالم والمسلمین حاج آقای عبادی نماینده ولی فقیه در استان 
• دیدار مدیر ستاد اقامه نماز با معاون  هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری 

• دیدار با سید محمد حسینی  معاون سیاسی و امنیتی استانداری 
• دیدار مدیر ستاد اقامه نماز با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان 

• تشکیل شورای اقامه نماز استان و شهرستان طبس در راستای اجرای اجالس اجالس 
استانی 

• فراخوان دومین اجالس استانی نماز
• نامه نگاری باادارات جهت جذب اعتبار وهمکاری درنصب بنر

• مصاحبه باائمه محترم جمعه شهرستانها
• مصاحبه مدیرستاداقامه نماز استان باخبرگزاری های استان 

• برگزاری نشستهای تخصصی نماز با ادارات کل  
• تهیه دعوت نامه مهمانان دومین اجالس استانی نماز 

• حضور مدیر روابط وامور استان های ستاد اقامه نماز کشور درصداوسیمااستان جهت نقش 
کاهش آسیب های اجتماعی  پخش ازشبکه استانی ارسال پیام به یاوران نماز /  • نماز و 

روابط عمومی ادارات 
کشور درجمع زندانیان مرکزی  • سخنرانی مدیر روابط وامور استان های ستاد اقامه نماز 

استان
• برگزاری دومین  اجالس استانی نماز 

• خیر مقدم وسخنرانی امام جمعه طبس 
• سخنرانی معاون سیاسی و امنیتی استانداری آقای حسینی 

• سخنرانی نماینده محترم ولی فقیه در استان 
• سخنرانی مدیر روابط عمومی و اموراستان ها ستاد اقامه نماز کشور 
• مصاحبه مدیر روابط عمومی و اموراستان ها ستاد اقامه نماز کشور 

• تقدیرازموذن حلقومی آقای رحمت اهّلل شبان 
• تقدیراز36مدیربرتر درامرنماز 

• برگزاری نمایشگاه عکس نماز درجوار اجالس استانی نماز )شهرستان طبس ( باهمکاری 
آستان مقدس و ستاداقامه نماز 

• نشست تخصصی نقش نماز درکاهش آسیب های اجتماعی باحضور مدیرروابط عمومی 
وامور استان ها درشهر بشرویه 

• سخنرانی مدیرروابط عمومی وامور استان ها در مرکز آموزشی محمد رسول اهّلل؟ص؟
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• تجلیل ها و تقدیرها:
• تقدیراز36مدیربرتر درامرنماز 

کل آموزش وپرورش ،  اداره  • )شش دستگاه برتر اجرایی استان() دانشگاه آزاد اسالمی ،  اداره 
کل • زندان ها،  اداره کل راه وشهر سازی ، اداره کل تعاون(

• )یک مدیر دستگاه موفق نمازی( 
• )یک استاددانشگاه نمونه نمازی ، 

• )شهردار نمونه نمازی(  (
• موذن نمونه نمازی 

• امام جماعت مدرسه  نمونه نمازی       
• دانش آموز نمونه نمازی 
• مدیر مهد کودک نمازی

• مدیر  مدرسه  نمونه نمازی -یاوران نمونه نمازی(

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• تبیلغات محیطی مرکز استان و شهرستان محل برگزاری اجالس 

• تبلیغات و فراخوان دومین اجالس استانی -هماهنگی باادارات و سازمانها جهت برگزاری 
اجالس

• تهیه تیزر اجالس جهت پخش در شبکه استانی 
• دعوت از مسئولین کشوری - استانی و شهرستانی جهت حضور در اجالس 

• برگزاری نمایشگاه عکس نماز 

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• حضور مدیر محترم روابط عمومی و امور استان ها درصداوسیما استان 

• امام جمعه طبس|  

حجت االسالم و المسلمین مهاجریان
خانواده ها باید به این اصل توجه داشته باشند و فرزندان 
خود را به سمت یادگیری علوم دینی در حوزه های علمیه 

تشویق کنند... 
حضور مسئوالن در صفوف اول نمازهای جماعت و جمعه نیز 

ضروریست که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

• حجت االسالم و المسلمین سید علیرضا عبادی| 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
هر آنچه وظیفه دینی شناخته شد و قصد قربت در آن احساس 

شد عبادت است... 
 نماز به عنوان ستون دین در جایگاه ی ویژه قرار گرفته است که 
همه ائمه و معصومین؟مهع؟ و علما نسبت به آن توجه ویژه ای 

داشتند...
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• مسعود دریس| مدیر محترم روابط عمومی و امور استان ها 
اجازه  کنند  نماز می  اظهار نظری در خصوص  گر  ا مسئوالن 
دهند تا ستاد اقامه نماز که متولی این امر است و کار تخصصی 
کند و به سرانجام برساند. 95  کار را بررسی  آن را انجام می دهد 
درصد کسانی که مرتکب جرم می شوند کسانی هستند که اهل 
نماز نبودند لذا توصیه می شود خانواده ها فرصت حضور فزندانشان را در نماز جماعت فراهم 
کنند. امسال با همکاری  کنند و مدارس نیز ارتباط بین مدرسه، منزل و مسجد را هماهنگ 

نهادهای وابسته 2هزار روحانی برای اقامه نماز اعزام شدند

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
•  شورای اقامه نماز استان/ شورای اقامه نماز شهرستان طبس / شورای اقامه نماز اداره کل راه 

آهن شرق شهرستان طبس / شورای اقامه نماز اداره کل آموزش و پرورش استان
•  برگزاری نشست تخصصی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی   

•  برگزاری نشست تخصصی اداره کل ارشاد با اصحاب رسانه 
• برگزاری نشست تخصصی نوسازی مدارس 

•  برگزاری نشست تخصصی اداره کل زندانها3مورد
• سخنرانی مدیرمحترم روابط عمومی واموراستان ها در زندان مرکزی استان وزندان شهرستان طبس؛

•  سخنرانی مدیرمحترم روابط عمومی واموراستانها در پادگان آموزشی محمدرسول اهّلل؟ص؟

• سخنرانی مدیرمحترم روابط عمومی واموراستانها درشهرستان بشرویه ویژه بانوان 

اجالس استانی  نماز|استان خراسان جنوبی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان جنوبی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان جنوبی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان جنوبی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان جنوبی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان   خــراســان رضوی
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  خراسان رضوی

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
•اجالس اول : سالن ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی در روز سه شنبه ، دوم آذر 

ماه 1395
روز شنبه مورخه  ( در  استان  برتر  کل  از مدیران  )تقدیر  استانداری  : سالن  •اجالس دوم 

95/10/4 برگزار می شود
•اجالس سوم : تقدیر و تجلیل از 90 نفر از فعاالن نماز  45 اداره  مکان و زمان با  استانداری در 

حال پیگیری می باشد .

گرفته در خصوص برگزاری اجالس  گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت   •
استانی نماز:

•برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی اجالس با عنوان نماز در سیره رضوی  با دانشگاهها 
و سازمانهای فرهنگی استان خراسان رضوی

•برپایی نمایشگاه نماز در آیینه تصویر با عنوان )جلوه های وصل (در حاشیه اجالس ملی نماز 
در سیره رضوی

•تبلیغات و انعکاس فراخوان مقاله اجالس نماز در سیره رضوی در پورتال ستاد اقامه نماز 
استان خراسان رضوی

•برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی جهت برپایی نمایشگاه  تخصصی نماز در ادارات 
کز آموزشی و فرهنگی استان کل و مرا

•پیگیری ، هماهنگی و برنامه ریزی  با استانداری خراسان رضوی جهت تقدیر از  16 مدیر کل 
برتر طی مراسمی در شورای اداری استان در مورخه 95/10/4

با امضاء  کل 16 دستگاه برتر در عرصه نماز  •آماده نمودن لوح های تقدیر برای مدیران 
استاندار خراسان رضوی

•درخواست و معرفی 100 نفر از فعالین نماز  در حوزه های مختلف  از 50 اداره جهت تقدیر با 
هماهنگی و مشارکت استانداری که در حال پیگیری است . 

• تجلیل ها و تقدیرها:
کنندگان و پدید آورندگان برتر آثار پژوهشی در زمینه نماز با الهام از آموزه  گرامیداشت تولید   •

های رضوی و اهل بیت؟مهع؟ و کمك به انتشار گسترده تر این آثار 
• تقدیر از نویسندگان ده  مقاله  برتر   در پایان اجالس

• از فعاالن عرصه نماز با توجه به هفته بسیج  در بخشهای مختلف بسیج )طالب، دانشجویی، 
کارکنان ، دانش آموزی ، فرهنگیان ، هنرمندان، مهندسان ، مساجد محالت ،  اساتید ، 
جامعه پزشکی ، جامعه زنان ،اصناف و رسانه  ( با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر به عمل آمد  
• تجلیل از 16 مدیر کل برتر استان در ارزیابی سال 94 که در مورخه 95/10/4 در شورای اداری 

استان در استانداری برگزار می گردد.
• تقدیر و تجلیل از 100 نفر از فعاالن نماز  در حوزه های مختلف از 50 اداره جهت تقدیر با 

هماهنگی و مشارکت استانداری که در حال پیگیری است .
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فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• ضمنًا در حاشیه این اجالس به همت ستاد اقامه نماز استان نمایشگاه تخصصی عکس و 

کتاب نماز برپا شد که با استقبال حاضرین رو برو گردید .
• برپایی نماز ظهر عصر با حضور مدعوین اجالس در نماز خانه دانشگاه فرهنگیان .

گمنام و ذکر و نوحه سرایی درباره  گرامی داشت مقام شامخ شهدا با حضور بر مزار شهدای    •
شهدا و شهدای مدافع حرم

• فراخوان مقاله و آثار پژوهشی در زمینه نماز با الهام از آموزه های رضوی و اهل بیت ؟مهع؟

• دکتر مظفر / قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور
همه بدانند که یکی از مؤثرترین راه ها برای کاستن آسیب های 
که حتی یك نفر از جوانان  اجتماعی، ترویج نماز است. به این 
گمارید.  کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت  و نوجوانان 
این یکی از بهترین راه ها برای سالمت معنوی و روحی مردم 
سراسری  اجالس  پنجمین  و  است....بیست  ما  جامعه  و  ما 

نماز هجدهم آذر در استان البرز 
که »نقش نماز  برگزار می شود و با توجه به موضوع این اجالس 
در آسیب های اجتماعی« است، الگوهای موفق در این زمینه 

رونمایی خواهد شد.

• حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جمال زاده| 

 مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت

شناسایی موانع و محدودیت های اساسی در برپایی نماز و مقایسه فرهنگ رضوی با فرهنگ 
امروزی جامعه در ابعاد اخالقی، معنوی، تربیتی به ویژه اقامه نماز و تأثیرات بررسی نماز بر 

بهداشت روانی اقشار جامعه از بارزترین الزامات فرهنگ نماز در سطح جامعه است.

• سید حسین مجتبوی| دبیر همایش
نقطه مشترک ادیان الهی هدایت بندگان به سوی پیوند با 
معبود است و جایگاه بزرگ نماز در همه ادیان، عظمت این 

عمل را نشان می دهد.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
• مجموعه مقاالت برتر  رسیده به اجالس

• مجموعه مصاحبه ها و گفتگوها 
• مجموعه کزارشات تصویری

• گزارش صدا و سیما از اجالس 
• صورت جلسات مرتبط با جلسات تخصصی نماز و آسیب ها

گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
کل امور  کاهش آسیب های اجتماعی" با حضور دکتر براتی مدیر  • نشست تخصصی "نماز و 
اداری، مالی استانداری و مدیر اقامه نماز استان و سازمان های مرتبط  در سالن استانداری 

خراسان رضوی
کاهش آسیب های اجتماعی با عنوان )همایش بزرگ نماز و  • اولین نشست تخصصی نماز و 
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سالمت  سازمانی( باهماهنگی حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهید رجائی و حمایت ستاد 
اقامه نماز استان و با حضور مدیران و معاونان ادارات کل، فرماندهان و اعضای شورای بسیج، 
اعضای شورای اندیشه و همفکری حوزه بسیج ادارات کل با حضور حجت االسالم و المسلمین 

دکتر ابولفضل ساجدی از قم 
کارگروه تخصصی بانوان و  • برگزاری نشست مدیر ستاد اقامه نماز استان با مدیرکل و دبیر 
خانواده استانداری در جمع  نمایندگان بانوان ادارات کل و تشکل های مردمی فعال در حوزه 

مسائل اجتماعی به ویژه )خانواده( 
• برگزاری نشست با موضوع نماز و تحکیم بنیان خانواده ویژه 500 نفر از مادران و دختران تحت 

پوشش کمیته امداد 95/9/14 اردوگاه ثامن االئمه؟ع؟ مشهد مقدس
• برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری همایش نماز و تحکیم خانواده با حضور مادران و  

دختران تحت پوشش بهزیستی 95/9/17 شهرستان خلیل آباد
کاهش آسیبهای اجتماعی جهت  • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری همایش نماز و 

مشاوران آموزش و پرورش مورخه 95/9/25 مشهد مقدس
•  همایش نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی ویژه ی مربیان سازمان زندان ها 95/9/24 مشهد مقدس

• برگزاری همایش نماز و کاهش آسیبهای اجتماعی ویژه مدرسین و ائمه ی جماعات دانشگاه 
آزاد اسالمی استان  24 و 95/9/25 مشهد مقدس

کل بهزیستی 95/9/14  کاهش آسیبهای اجتماعی در سالن اداره  • برگزاری همایش نماز و 
مشهد مقدس

کل دامپزشکی  کارمندان اداره  کاهش آسیب های اجتماعی برای  • برگزاری همایش نماز و 
استان95/9/30 مشهد مقدس.

اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان رضوی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان   خــراســان شمالی
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  خراسان شمالی

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
سالن همایش های دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد-چهارشنبه 1395/10/1

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

• تشکیل کمیته های سه گانه برگزاری اجالس نماز به شرح ذیل:
_کمیته پشتیبانی به مدیریت جناب آقای رضایی )مدیر کل امور اداری و مالی استانداری(

کل محترم فرهنگ و ارشاد  _کمیته تبلیغات و رسانه به مدیریت جناب آقای فرخنده )مدیر 
اسالمی

_کمیته اجرایی به مدیریت ستاد اقامه نماز استان
کاهش آسیب های  • برنامه ریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع نقش نماز در 

اجتماعی در سطح دانشجویی و دانش آموزی و...
• تبلیغات شهری به صورت فضاسازی بیل بورد و استنهای شهری و تبلیغات رادیویی و 

تلویزیونی
• حضور و مصاحبه مدیر ستاد اقامه نماز استان در رسانه های استان با موضوع تبیین برنامه 

ها اجالس نماز
• برگزاری جلسات ستاد برگزاری اجالس و شورای اقامه نماز

• دعوت از مدیران کل ادارات و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان جهت حضور در اجالس

• مکاتبات اداری استانداری و دستگاههای اجرایی و اموزشی استان جهت احتساب حضور 
کارکنان اداری در  اجالس به منزله دوره ضمن خدمت آموزشی.

• تجلیل ها و تقدیرها:
تقدیر ها در دو گروه صورت گرفت:

• گروه اول شامل17 نفر از افراد موثر در ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز به شرح ذیل:
امام جماعت مسجد و اداره مرکز استان/امام جماعت مسجد شهرستان ها/ استاد دانشگاه 
کودک نمونه/ دبیر نمونه  نمونه/ پزشک نمونه/ شهردار نمونه/ مدیر مدرسه نمونه/ مهد 
نمازی/ دانش آموز نمونه/ پرستار نمونه/ ورزشکار نمونه/ مددکار نمونه/ مددجوی نمونه/ 

کارگر نمونه/ دهیار نمونه/ مسجد یا نمازخانه بین راهی- شخصی/ شهید نمازی...
• گروه دوم شامل 14 نفر از برگزیدگان دستگاه های اداری:

مدیران دستگاه های شایسته تقدیر/ دبیران شورای اقامه نماز دستگاه های شایسته تقدیر

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
•برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار مرتبط با نماز در حاشیه برگزاری اجالس نماز

•برگزاری مسابقه کتابخوانی شیوه های دعوت به نماز همراه با برگزاری اجالس نماز
•برگزاری جشن تکلیف دانش آموزی در مدارس بجنورد و سایر شهرستانهای استان خراسان 

شمالی
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• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی| نماینده ولی فقیه در 

استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد
گیر شود بدون  گر اقامه نماز در سطح جامعه به خوبی فرا ا
شک جامعه ما از بسیاری از آسیبهای اجتماعی و معضالت 
اخالقی مصون خواهد ماند. دشمنان با استفاده از روشها 
هجوم  ما  غنی  و  اسالمی  فرهنگ  به  مختلف  ابزارهای  و 
آورده اند اما مسلمانان می توانند با تمسک به نماز و تقویت 

گر  تقوا، در برابر این هجمه ها ایستادگی و خود را از صدمات شیاطین مختلف مصون کنند. ا
کنیم بدون شک  گسترش اقامه آن در سطح جامعه تالش  همه ما حافظ نماز بوده و برای 
نماز هم حافظ و حامی جامعه ما بوده و آن را از آسیبها، مشکالت و معضالت مختلف حفظ 
می کند. در بعد فردی هم اقامه نماز سبب حفظ شدن انسان از لغزندگیها و مشکالت متعدد 
می شود؛ ازاین رو باید خانواده ها برای مأنوس شدن فرزندان با اقامه نماز و قرائت قرآن دغدغه 
کافی داده  گر به نماز اهمیت  و حساسیت بیشتری داشته باشند. در سطح اجتماعی هم ا
شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی ازجمله فسادهای اخالقی، اعتیاد، طالق، درگیریها و 
کاهش یافته و مهار می شوند؛ به همین دلیل ضروری است متولیان امر پیشگیری از  غیره 
آسیبها و معضالت اخالقی و اجتماعی به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند. قرار دادن 
موضوع اقامه نماز در رأس برنامه های فرهنگی و مذهبی، توجه بیشتر به اقامه نماز اول وقت، 
برپایی منظم نمازهای جماعت، تمرکز و توجه معنوی در هنگام اقامه نماز و میزان و معیار 

بودن نماز برخی از مصادیق حفظ نماز در جامعه اسالمی است.

مرکز  رئیس  آیتی|  اصغر  علی  االسالم  حجت   •
تخصصی نماز قم

باید ترویج نماز در جامعه به یك مسئولیت و وظیفه همگانی 
تبدیل شود تا همه به آن اهتمام ورزند. ترویج نماز در جامعه 
گونه ای انجام شود تا همه جوانان و نوجوانان به آن  باید به 
اهمیت داده و نسبت به برپایی آن سست نباشند. طالق، 
های  آسیب  مهمترین  خودکشی  و  اخالقی  فساد  اعتیاد، 
که باید نسبت به پیشگیری از وقوع این آسیب ها  اجتماعی در جامعه محسوب می شوند 
کنون در  در جامعه، مبانی دینی بیش ازپیش فرهنگ سازی شود. این آسیب اجتماعی هم ا
جامعه به یك مد تبدیل شده و افراد همانند برپایی مراسم ازدواج، جشن طالق نیز می گیرند. 
گرایی، نابرابری شان و منزلت، ضعف مهارتی و ناتوانی  مسائل فرهنگی و اجتماعی، تجمل 
های اخالقی از جمله عوامل طالق هستند. اقامه نماز، روح ساده زیستی و دوری از تجمل 
که این مهم در پیشگیری از طالق تاثیر بسزایی است. عالوه بر  گرایی را افراد نهادینه می کند 

بهره مندی از تمام ظرفیت ها برای ترویج نماز در جامعه، این 
مهم باید از سوی مسئوالن دستگاه های اجرایی هم مورد 

توجه قرار گیرد.

•  محمد رضا صالحی| استاندار خراسان شمالی
دستگاه های دولتی و شهرداری ها موظفند از اعتبارات خود 
برای ترویج فرهنگ نورانی نماز استفاده کنند. نماز انسان را 
به هدایت و رحمت خداوند نزدیك تر کرده و سبب پیشگیری 
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گسترش عفاف،  از بروز ناهنجاری و آسیب در جامعه می شود. رویج نماز در جامعه موجب 
افزایش امنیت روانی، امر به معروف و نهی از منکر، دوری از کبر و غرور و فخر فروشی خواهد شد

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
کاهش آسیب های اجتماعی با حضور دبیران اقامه نماز  • برگزاری نشست خصصی نماز و 

دستگاه های اداری استان.
کاهش آسیبهای اجتماعی در دانشگاههای دولتی بجنورد ، آزاد ،  • نشست تخصصی نماز و 

دانشگاه  فرهنگیان.
• نشست تخصصی نماز و کاهش آسیب های اجتماعی ویژه بانوان.

اجالس استانی  نماز|استان خراسان شمالی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان شمالی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان شمالی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان شمالی
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اجالس استانی  نماز|استان خراسان شمالی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان    خـــوزســتــان
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• فعالیتها و برنامه ها ی اجمالی از فعالیتهای ستاد استان :

گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان| اهواز
• مراسم تجلیل از فعالین عرصه ی فعالیتهای فرهنگی ، اقامه نماز جماعت ، قرآنی در شرکت توزیع برق اهواز با حضور آیت اهّلل حسن زاده امام جمعه موقت اهواز ، مدیر ستاد استان ، مدیرعامل 

شرکت توزیع برق اهواز ، ائمه جماعات شرکت برق اهواز ، حمیدیه ، کارشناسان نظارت ،  فرهنگی ستاد استان و.... در نمازخانه شرکت برق اهواز در تاریخ ۱۴ آذر ماه 

برنامه هائی که تا کنون اجراء و یا در حال اجراء می باشد:
•  احیاء نماز صبح در تعداد زیادی در مساجد شهرهای استان . 

• طرح منهاج )نماز بازار در مساجد مهم شهرها و در تعدای از پاساژهای شهرها ، باهمکاری 
اتاق اصناف و...(

کثر قریب به اتفاق بیمارستانهای استان . •  برگزاری دوره آموزش احکام نماز بیماران به کادر درمانی ا
• برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی معلمان پایه سوم دخترانه آموزش و پرورش . 

•  برگزاری دو دوره آموزش تربیت کارشناس نماز کودک ، نوجوان و خانواده)روحانیون بومی (.

کل آموزش و پرورش جهت برگزاری دوره آموزش طرح  •  برنامه ریزی با مسئولین محترم اداره 
ملی استانی مبین )آموزش توانمند سازی مدیران دوره اول و دوم متوسطه(

•  برنامه ریزی برگزاری دوره آموزش ائمه جماعات روحانی مدارس. 
•  بر گزاری دوره آموزشی توانمند سازی نماز )ویژه زوجهای جوان ( در تعدای از شهرهای استان.
•  برنامه ریزی برگزاری اجالس استانی نماز در ۵ بهمن ماه در اهواز با همکاری استانداری محترم 
استان)و تجلیل از فعالین نماز دستگاه های اجرائی استان و افرادی که بنحوی در هر مسئولیتی 

فعال نماز هستند .
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گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان| بندر امام خمینی؟حر؟
• نشست های دانش آموزی در حسینیه ثار اهّلل بندر امام خمینی ؟حر؟  و نشست ابتکاری به نام یاوران معروف / تعداد دانش آموزان دختر ۲۰۰  و تعداد  دانش آموزان پسران ۱۵۰ می باشد./  شایان 

ذکر است  نشست هایی در مدارس دیگری به صورت متفرقه بر گزار شد...
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گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان| بندر ماهشهر
• نشست  تخصصی خانواده و نماز با حضور حجت االسالم و المسلمین غبیشاوی در بندر ماهشهر برگزار گردید.
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گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان| شهرستان شوشتر
•  دوره  آموزشی نوعروسان با موضوع نماز و مسائل دینی با همکاری کمیته امداد امام خمینی؟حر؟ و ستاد اقامه نماز شهرستان شوشتر  برگزار گردید.
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گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان| شهرستان دزفول
•  نشست نماز دانش آموزی در  روستای بهشتی و سیدنور اطراف خیبر دزفول برگزار گردید.
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان   ز نـــجـــان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  زنجان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
مکان سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان...

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:

گردآوری عملکرد و برنامه های آتی تعداد حدود 16 دستگاه اجرایی  ارسال فرم های مربوط به 
اســتان و جمع بندی آنها و برگزاری جلســه توجیهی با 16 دســتگاه جهت تکمیل فرم ها و ارائه 
ایــن مطالــب در روز برگــزاری جلســه توســط معاونت محترم اســتاندار و هم چنین درخواســت 
که بوســیله نماز توانســته اند در  کســانی  از دســتگاههای ذیربط جهت معرفی فعاالن در مورد 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقداماتی داشته باشند یا شناسائی هنرمندان و کسانی که 
در زمینه آسیب های اجتماعی اثر فکری یا هنری داشته اند و اجرای تئاتر مربوط به حوزه آسیب 
هــای اجتماعــی در روز همایش و شناســائی فیلم های مرتبط و مصاحبه بــا 2 نفر زندانی که به 

خاطر نماز نجات پیدا کرده بودند.

• تجلیل ها و تقدیرها: 
1-اسامی فعالین در مورد نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی :

-سیده فاطمه حسینی فالح ) نیروی انتظامی (
-صفی اهّلل سلیمانی ) نیروی انتظامی (

-سروان ابوالفضل اوصانلو ) نیروی انتظامی (
-ابراهیم بهرامی منفرد ) نامه رسان پست شهرستان خدابنده (

-علی پناه قره باغی ) سپاه (
-امین انصاری ) سپاه(

کتاب ،  کاهش آسیب های اجتماعی در قالب :  2-بهترین آثار ادبی ، هنری با موضوع نماز و 
قصه،  شعر ، فیلمنامه کوتاه و بلند ، انیمیشن ، مستند ، خاطره و ... تولید کرده باشند :

-رویا دریایی ) مربی پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان ایجرود (
-عوامل نمایش عبادت و عنایت : 

-رحمان محمدی ) نویسنده ، کارگردان و بازیگر(
-آرمان دانش پناه )بازیگر(

_ علی نجفی )بازیگر(
_ یوسف تاور)بازیگر(

-علی محمدی ) بازیگر (
-عوامل فیلم )چکه(

1-ثریا صادقی) کارگردان و بازیگر( 
2- آرزو گل فام )نویسنده(

3-افرادی که با نماز بهبود یافته و زندگی موفق و رو به رشدی یافته است :
کل زندان ها (/ خانم  کل زندان ها (/ آقای حسین دوستی ) اداره  _ آقای صفر خلجی ) اداره 
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سمیه مصطفوی ) کمیته امداد (/سید سعید موسوی )کمیته امداد (
4-بهترین پژوهش کاربردی یا پایان نامه دانشجویی و حوزوی در زمینه آسیب های اجتماعی :
-دکتر علیرضا صالحی ) فرمانده انتظامی استان ( موضوع پژوهش : بررسی تاثیر شبکه های 

ماهواره ای فارسی زبان بر سبک زندگی اسالمی / ایرانی
-دکتر حسین احمدی ) ریاست دانشگاه فرهنگیان (

5-مبلغ و روحانی که در مناطق آسیب پذیر و یا حاشیه نشین تبلیغ نماز کرده است:
-حجت  االسالم و المسلمین آقای حمیدرضا ولیخانی ) مسئول فرهنگی و تربیتی اردوگاه حرفه 
کبری ) امام جمعه موقت شهرستان  آموزی و کار درمانی (/حجت االسالم و المسلمین رضا علی ا
سلطانیه و روحانی مستقر در روستای قره بالغ (/ حجت االسالم و المسلمین اسحاق اسماعیلی 

) روحانی طرح هجرت روستای خیرآباد (

• فعالیت های جنبی اجالس استانی: 
1-مصاحبه حجت االسالم و المسلمین حاج آقا محمدی  با خبرگزاری ها و صدا و سیما.

2_  مصاحبه  آقای ناصری با خبرگزاری ها و صدا و سیما.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و ...

• حضرت آیت اهلل خاتمی| 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان 
»دین بدون نماز نداریم و در همه ادیان نماز وجود دارد و ائمه 
اطهار؟مهع؟ و پیامبران انسان ها را به نماز توصیه کرده اند، پیامبر 

کرم؟ص؟ آخرین توصیه شان توصیه به نماز بوده است. ا

باید الگوی خوب در نماز را مورد توجه قرار دهیم ولی امروز متاسفانه شور و شوق الزم برای نماز 
را ندارند و علت این امر باید بررسی شود...

 تشویق جوانان به اقامه نماز با مهربانی و احترام باشد تا جوانان وارد مساجد شده و نماز را اقامه 
کنند. باید به نماز در مدارس بسیار توجه شود چرا که روز قیامت باید به کم کاری در این فریضه 

الهی پاسخگو بود...
کشور را دانش  که   تربیت جوان و نوجوان دینی خروجی مثبتی در آینده خواهد داشت چرا 

آموزان و جوانان امروز می سازند...
 توجه به بحث نماز در تقویت ارزش های معنوی و دینی جامعه بسیار موثر است. ستاد اقامه 
نماز برای تقویت این فریضه مهم باید برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده را در دستور کار 

قرار دهد و بایددراستان به برپایی نمازجماعت توجه شود... 
کثری  خانواده ها، ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد نهایت سعی خود را در جذب حدا

جوانان به مسجد و اقامه نماز داشته باشند...
 استان زنجان یکی از استان ها در سطح کشور است که در آن نماز ظهر عاشورا با جدیت و حضور 

گسترده عموم عزاداران برپا می شود«...

• جناب آقای ناصری |

مدیر ستاد اقامه نماز استان زنجان
آسیب های  از  پیشگیری  و  کنترل  برای  راه  بهترین  »نماز 

اجتماعی است«...
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• جناب آقای مهندس  اسداهلل درویش امیری

وزیر  معاون   | محمدیان  بهرام  الدین  محی  سخنرانی   •

آموزش و پرورش
بر اساس نظرات روانشناسان و جامعه شناسان، بروز و ظهور 
آسیب های اجتماعی ریشه در خودکم بینی افراد دارد که بسته 
به نوع شرایط هر فرد در شکلی از انواع هنجارشکنی خود را 

نشان می دهد...
به  که معتقد  افرادی  روانشناسی  حتی طبق پژوهش های 
قیامت هستند در برابر نامالیمات صبورتر بوده و رفتار معقوالنه تری در برابر نامالیمات از خود 

نشان می دهند...
نماز اسالمی یك صورت کامل از عبادت است که نه تنها شامل احکام ظاهری است بلکه شامل 

ابعاد معنوی و اخروی نیز می شود...
خانواده، مدرسه و مسجد که در اینجا مسجد می تواند نماینده ای از جامعه محسوب شود، باید 

با همراهی خود در نهادینه سازی نماز در سطح جامعه گام بردارند...

اجالس استانی  نماز|استان زنجان
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اجالس استانی  نماز|استان زنجان اجالس استانی  نماز|استان زنجان
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اجالس استانی  نماز|استان زنجان
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اجالس استانی  نماز|استان زنجان
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اجالس استانی  نماز|استان زنجان
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســـــتـــــــان    ســمــنــان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  سمنان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 

شنبه 95/9/13 ساعت 9 الی 11/30 صبح | سالن عالمه شهید مطهری ؟حر؟  

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
• طرح موضوع در شورای اقامه نماز استان با حضور استاندار و امام جمعه و دیگر اعضا و تقسیم 

امورات اجرایی مربوط به اجالس در بین دستگاه ها
و پوشش خبری در  با صدا و سیما جهت اطالع رسانی  پیگیری  و  و مکاتبه  • هماهنگی  

صدا و سیما 
• هماهنگی با دفتر امام جمعه و استاندار در تنظیم برنامه و محتوای مطالب مورد بیان در  

اجالس 
• تشکیل جلسه با مدیر کل آموزش و پرورش جهت تشکیل کارگروه های شهرستانی با موضوعات 
مرتبط با اجالس استانی و نیز معرفی فعاالن نماز در رده های مختلف فرهنگی) مدیر نمازی ، 

موذن نمازی،مربی نمازی ،مدرسه نمازی، امام جماعت نمازی ،دانش آموز نمازی و  
•تشکیل جلسه با معاون استاندار جهت برنامه ریزی اجالس و پیش بینی هزینه های مربوطه 

• مکاتبه و پیگیری جهت تهیه کارت هدیه برای فعاالن نماز دستگاه های اجرایی 
• هماهنگی کلیه امورات مربوط به محل برگزاری اجالس، صوت و ... 

• تهیه بسته فرهنگی با موضوع نماز ) کتاب پرتویی از اسرار نماز ( و پذیرایی برای حاضرین

• برنامه ریزی برای تجلیل از فعاالن و خادمان نماز ) تهیه لوح تقدیر و کارت هدیه (

• فعالیت های جنبی اجالس استانی: 
با عنایت به موضوع اجالس سراسری نماز کارگروههایی متشکل از مدیران ،معلمان و مشاوران 
آموزش و پرورش شهرستانهای استان تشکیل و موضوعات ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفته و نتایج آن پس از ارسال به معاونت محترم فرهنگی وپرورشی اداره کل آموزش و پرورش ، 

جمع بندی و توسط مدیر کل آموزش و پرورش در اجالس استانی ارائه گردید.
محور بحث کارگروه ها:

1-نماز و تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی دانش آموزان بر عهده شهرستان ارادان
2-نماز و تربیت کودکان و نوجوانان بر عهده شهرستان دامغان و منطقه امیریه

3-نقش نماز جماعت در وحدت بخشی و انسجام اجتماعی بر عهده شهرستان سرخه 
4-نماز و ارتقای سالمت روانی و اجتماعی بر عهده شهرستان سمنان

5-تاثیر نماز در تحکیم و تقویت بنیان خانواده بر عهده شهرستان شاهرود و منطقه های بسطام 
و بیارجمند

6-نقش نماز و مدارس در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر عهده شهرستان گرمسار
7-تاثیر نماز در بهبود رفتار و سالمت سازمانی بر عهده شهرستان مهدیشهر

8-نقش نماز در پیشگیری از گسترش استفاده نا مطلوب از رسانه های مدرن بر عهده شهرستان 
میامی
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• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• جناب آقای مسعود دریس| 

مدیر روابط عمومی و امور استان ها ستاد اقامه نماز
امروز  می شود.  دور  ناخالصی ها  از  نماز  واسطه  به  »انسان 
کردن  منحرف  برای  ریزی  برنامه  درصدد  اسالم  دشمنان 
جوانان هستند و بهترین راه برای برون رفت از این تهاجم ها و 
مشکالت فهمیدن عمق نماز است.در طول تاریخ هرگاه به نماز 

و فرهنگ قرآنی تکیه کرده ایم به پیروزی پر افتخار رسیدیم«.

• جناب  آقای خباز |

 استاندار،  استان سمنان
کامل ترین راه ارتباط با خدا نماز  »باالترین، برجسته ترین و 
گر جامعه را با برکات و روش های نماز خواندن آشنا  است و ا
کنیم، به مصونیت مورد انتظار دست خواهیم یافت.نقش 
خانواده و مدارس در ترویج فرهنگ نماز بسیار موثر است.
اجبار فرد برای اقامه نماز مصونیت جامعه را به دنبال ندارد 
گرفتاری ها نجات می  بلکه نماز باید با اعتقاد به اینکه انسان را هدایت می کند و از مشکالت و 

دهد به صورت دلخواه، اقامه شود...

اجالس استانی  نماز|استان سمنان
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اجالس استانی  نماز|استان سمناناجالس استانی  نماز|استان سمنان
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اجالس استانی  نماز|استان سمنان
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اجالس استانی  نماز|استان سمنان
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان    سـیـستـان و   بلـوچسـتـان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  سیستان و بلوچستان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
کل آموزش و پرورش استان واقع در خیابان شهید قلنبر/  شهر زاهدان/سالن آمفی تئاتر اداره 

رأس ساعت 8/30 دقیقه

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
• برگزاری چندین جلسه شورای اداری پیرامون برگزاری نشست تخصصی نماز و یا دومین 

اجالس استانی نماز طبق شیوه نامه اجالس های استانی
• برگزاری دو جلسه هم اندیشی با دستگاه های اجرایی)دانشگاه ها، حوزه های علمیه، ارشاد، 
تبلیغات اسالمی، کمیته امداد،بهزیستی و...(در ستاد اقامه نماز استان پیرامون تشریح وظایف 

دومین اجالس استانی نماز
• برگزاری 3 جلسه در استانداری سیستان و بلوچستان که یکی در دفتر استاندار برگزار و دیگری 
در دفتر معاون توسعه و مشارکت های انسانی برگزار شد و جلسه سوم در دفتر معاون سیاسی 

اجتماعی استاندار با حضور دستگاه های عضو برگزار گردید.

• تجلیل ها و تقدیرها:
از 11 دستگاه برتر در زمینه ارزیابی و نظارت تقدیر به عمل آمد.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
1-تنظیم و تایپ مشروح دومین اجالس استانی نماز با عنوان صوتجلسه 

2-ارسال گزارش تصویری بر رروی سایت ستاد اقامه نماز
3-مصاحبه رادیویی با مدیر ستاد اقامه نماز استان چند روز مانده به اجالس

4-مصاحبه خبرگزاری ها با مسئول روابط عمومی و مدیر ستاد اقامه نماز استان در خصوص 
نحوه برگزاری و زمان و مکان اجالس استانی چند روز مانده به برگزاری اجالس

5-مصاحبه رادیویی و تلویزیونی با جناب آقای دکتر مظفر،قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در 
حاشیه اجالس 

6-مصاحبه رادیویی و تلویزیونی با مسئول فرهنگی ستاد اقامه نماز استان در حاشیه اجالس
7-مصاحبه تلویزیونی با مدیر ستاد اقامه نماز استان در حاشیه اجالس...

•جناب آقای دکتر محمود مظفر |

 قائم مقام ستاد اقامه نماز
»نماز باعث رستگاری انسان است... نماز باعث پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی می شود به شرط اینکه عالوه بر اقامه 
کنیم...مسئولین باید بیشتر  کردن آن معنا و مفهوم آنرا درك 
کارکنان  کنند تا الگوی پرسنل و  در نمازهای جماعت شرکت 

دیگر باشند«.
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• آیت اهلل عباسعلی سلیمانی|

 امام جمعه زاهدان
کنیم زیرا  »در اقامه نماز وظیفه داریم عقربه دل خود را تنظیم 
که یادگار پیامبران پیشین بوده  نماز صراط مستقیمی است 
بگونه ای که کانون اصلی آن حضرت ابراهیم؟ع؟ می باشد...
نماز پایگاه و درهم شکننده دشمنان داخلی و خارجی است...
نازنین پیامبر؟ص؟ و وجود آل  که دو رکن مهم وجود  نمازی 

اهّلل را داشته باشد دقیقا انسان را به مقصد می رساند از اینرو دو حقیقت قرآن و عترت جلوه 
گر در نماز قرآن و درود بر پیامبر؟ص؟ و آل پاك وی وجود  و مظهر بروز صراط مستقیم هستند...ا
کریم و عترت  نداشته باشد آن نماز هیچ ارزشی ندارد... نماز رمز وحدت و یکرنگی پیروان قرآن 
کانون تربیت همگانی و پایگاه و درهم  معصومین، نشانه یکپارچگی جامعه توحیدی، نشانه 
که دارد در حد  شکننده دشمنان داخلی و خارجی است... جهاد با همه عظمت و موقعیتی 
که ما را  کند لذا صراط در ادبیات دینی جمع بردار نیست چون تنها راهی  یك سبیل جلوه می 
مستقیم به ذات اقدس ربوبیت می رساند نماز است البته در این مسیر باید با کسانی همراه شد 

که در این رابطه نیز اولیاء اهّلل  که قبل از ما این راه را پیموده اند 
این مسیر را طی کرده اند«.

• مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی|

 امام جمعه اهل سنت زاهدان
که با خواندن آن  »نماز نیاز مهم و بزرگ جامعه بشری است 
کرده از  عالوه بر اینکه در مقابل ذات اقدس ربوبی ادای احترام 

آسیب های اجتماعی نیز در جامعه کاسته می شود... نماز برای نجات انسان ضروری است لذا 
بدون آن اصالح و تزکیه نخواهیم شد... وی با بیان اینکه باید فضای نماز را در خانه ها مهیا کرد، 
گر همه به این فریضه واجب عمل کنند مشکالت حل خواهد شد... نماز، امر به معروف  افزود: ا
و نهی از منکر و زکات چهار محور برای اصالح جامعه است که باید بدان عمل شود.نماز به عنوان 

یکی از ارکان دین اسالم است که همیشه مورد توجه است.«...

• علی اصغر جمشید نژاد|
معاون استاندار سیستان و بلوچستان

»نباید در مباحث مرتبط با اعتقادات به قالب بخشنامه و ابالغ 
کرد زیرا نماز جز  کرده و به واسطه آن شرایط را فراهم  ها توجه 
اعتقادات است و باید با عشق، عالقه و انگیزه ادا شود لذا بسیار 
اشتباه است که ما این مهم را در قالب بخشنامه و ابالغ مد نظر 
برای  باید محیطی مناسب  اجرایی  بگیریم... دستگاه های 
اقامه نماز ایجاد کنند زیرا نماز معنویتی است که امروز پراهمیت ترین نیاز جامعه محسوب می 

شود«...
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اجالس استانی  نماز|استان سیستان و بلوچستان
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اجالس استانی  نماز|استان سیستان و بلوچستان اجالس استانی  نماز|استان سیستان و بلوچستان
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اجالس استانی  نماز|استان سیستان و بلوچستان
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان    فــــــــــارس



152

گزارش اجالس استانی نماز، استان فارس

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهر شیراز، سالن فرهنگیان تاالر سعدی سوم آذرماه 1395

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
• هماهنگی با استانداری و نهادهای ذیربط طی هفت جلسه 

• برگزاری مسابقه نماز جهت پوشش خبری اجالس در دو شب قبل از اجالسیه در سیما و 
صدای فارس در برنامه های اجتماعی) صبحگاهی و شبانگاهی (

• نصب استرابوردهای تبلیغاتی در سطح شهر شیراز با همکاری شهرداری شیراز
• هماهنگی با جراید، خبرگزاری ها و صدا و سیما جهت پوشش مناسب خبری

• تجلیل ها و تقدیرها:
تقدیر از 17 مدیرکل برتر در ارزیابی ساالنه و تجلیل از چهار اثرگزار در احداث نمازخانه، تجهیز، 

تعمیر و نگهداری صحیح و قابل توجه نمازخانه بین راهی.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• برگزاری نمایشگاه کتاب توسط اداره کل آموزش و پرورش 

• تولید مستند در شهر توسط صدا و سیمای فارس

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• آیت اهلل اسداهلل ایمانی | 

نماینده ولی فقیه
که از سوی  »برنامه ایجابی تمامی باید ها و نباید هایی است 
و  است  شده  تبیین  انسان ها  برای  دین  عنوان  به  خداوند 

برنامه سلبی همان پرهیز از گناه و نافرمانی خداوند است...
نماز به عنوان یك واجب متمایز از سوی خداوند برای سعادت 
گرفته شده است و سیره پیامبران تداوم  انسان ها در نظر 
دعوت به نماز بوده است... نتیجه ترك نماز افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه است...
کودکان آنان نیز از نحوه  خانواده ها باید در پایبندی به نماز حساسیت داشته باشند و بدانند 
پایبندی آنان به اقامه نماز الگو می گیرند...پیروی از شهوات نتیجه ترك و تضییع نماز در جامعه 
که دشمنان به راحتی می توانند به  گونه ای است  است... امروز شرایط اجتماعی جوامع به 
ارزش های ذهن فرزندان ما دسترسی داشته باشند و آن ها را به سرقت ببرند و نماز همان 
کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند  کند...  که از هویت انسانی حفاظت می  حصاری است 
کند...  تفسیر عملی نماز در جامعه است، زیرا قرآن نماز را بازدارنده از فحشا و منکر معرفی می 
که نماز جایگاه واقعی خود را در جامعه ما کسب  وجود فحشا و منکر در جامعه بیانگر آن است 

نکرده است و ساماندهی این موضوع نیازمند توجه همگانی است«.
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• محمد علی افشانی|

 استاندار فارس
نیازمند  هم  روحانی  غذای  به  مادی  غذای  بر  افزون  »انسان 
است و ما باید همواره به یاد داشته باشیم، نماز همان آرامش 
دهنده قلب هاست... نماز عبادت آزادگان است... ثمره بندگی 

آزادگی است و بندگی تنها با نماز امکان پذیر است... 
نماز همانند قرآن دارای ظاهر و باطنی است و تمامی نماز از راز 
کند... پایبندی به نماز باید در اعمال انسان ظهورداشته باشد و نماز همراه  و رمز حکایت می 
تضییع حق الناس سازگاری ندارد...  فسادپذیری انسان ها به خاطر پیروی از شهوت و ثروت 
که به انسان ایستادگی می آموزد و مانع سقوط انسان  و قدرت است و نماز همان چیزی است 

می شود...
 اصالح جامعه نیازمند تجلی نماز در رفتار و اعمال انسان هاست... بذر تربیت انسان ها در 
کودکی کشت می شود و آموزش و پرورش باید به یاد داشته باشد که نقش بی همتایی می تواند 

در ترویج نماز داشته باشد«.

• یداهلل رحمانی|

 معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری 

فارس
»امروز بشر به رغم تمام پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف 
داشته هنوز نتوانسته بر اضطراب و نگرانی درونی خویش غلبه 
کند و به همین دلیل شاهد افزایش آسیب های اجتماعی در 

سراسر دنیا هستیم... 
کمتر خواهد  کمتر شود قدرت غلبه بر آسیب ها نیز در انسان  هرچه فاصله با معنویات و خدا 
شد...  یکی از فلسفه های برگزاری اجالسیه های نماز را قدردانی از دستگاه های فعال و پیشرو 
در زمینه ترویج و اشاعه نماز دانست و بیان کرد: امسال مبنای ارزیابی عملکرد هر دستگاه اجرایی 
بررسی در سطح هر وزارتخانه و در مقایسه با فعالیت همان دستگاه در سراسر کشور خواهد بود«.

• حجت االسالم و المسلمین سقاچی |

 قائم مقام ستاد اقامه نماز فارس
» امسال از 18 دستگاه اجرایی استان که در سطح کشور رتبه 
های اول، دوم و سوم را در بین دیگر استان های اجرایی 
کرده اند تقدیر خواهد شد... رهبر معظم انقالب بر  کسب 
استفاده از امکانات نظام خصوصا رسانه ها در زمینه اشاعه 
از تمام  کنیم  کید دارند و ما نیز تالش می  فرهنگ نماز تا

که آسیب  گر امروز در کشور و استان می بینیم  کنیم... ا امکانات موجود در این زمینه استفاده 
های اجتماعی همچون طالق و اعتیاد افزایش یافته و پرونده های متعدد قضایی در زمینه های 

مختلف تشکیل می شود دلیل آن دوری از نماز است«.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
برگزاری اجالسیه شهرستان جهرم در شب اول محرم الحرام که کلیه هیات ها و مسئولین ادارات 
شهرستان حضور داشتند و امام جمعه محترم شهرستان توصیه های محرمی و نمازی را بیان 

داشتند.
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان      قـــــــزویــــــن
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گزارش اجالس استانی نماز، استان قزوین

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهر  قزوین، سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی  95/9/16

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
•  تشکیل ستاد برگزاری اجالس به ریاست جناب آقای دکتر حبیبی معاونت استانداری

• تشکیل جلسات برگزاری اجالس بصورت هفتگی جهت تقسیم کار
گذاری امور به دستگاهها)تبلیغات شهری به عهده شهرداری-اجرای برنامه ومدیریت سالن  • وا
به عهده آموزش وپرورش /تامین مکان وپذیرش میهمانان به عهده تبلیغات اسالمی استان-

پشتیبانی به عهده استانداری /مدیریت وهماهنگی به عهده ستاد اقامه نماز

• تجلیل ها و تقدیرها:
در اجالس استانی از 21نفر تقدیر بعمل آمد عبارت از 5نفر از مدیران -1نفر دبیر اقامه نماز-
مهدکودک-امام جماعت مسجد ومدرسه-مسجد نمونه- مدیر ومربی / دانش آموز-بانوی 
نمونه-فعال رسانه-هیئت مذهبی-موذن-مددکارنمونه-دونفرفعال در عرصه بسیج وسپاه 

پاسداران...

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• مصاحبه دکتر حبیبی معاونت استانداری با مطبوعات ورسانه های محلی

• مصاحبه مدیرستاد استان در حداقل 5برنامه رادیویی؛حضور در سیمای مرکز قزوین در برنامه 
شبهای مینودری؛مصاحبه با خبرگزاری ایرنا

• حجت االسالم سید قریش موسوی

 | مدیرستاد اقامه نماز استان قزوین
»سال گذشته میزبان بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز 
در قزوین بودیم و در سال جاری هم این اجالس سراسری در 
البرز برگزار می شود... برگزاری این اجالس برکاتی را به دنبال 
و رهبری  ایجاد حساسیت در مسئوالن شده  دارد و موجب 
کنند و همین  هم هر سال به این اجالس پیامی را صادر می 
ایجاد حساسیت هم اثرگذار بوده و از برکات اجالس ایجاد مساجد بین راهی، نماز خانه مدارس، 
تشکیل نماز جماعت در حدود 70 هزار مدرسه و غیره بوده است...در استان ما هم احساس 
مسئولیت و حساسیت وجود دارد و در سال گذشته به اجالس استانی در قزوین حدود 2 هزار و 
400 اثر رسید که 24 مورد چاپ شده است. .. ما در قزوین یك هزار و 300 مسجد داریم که در 400 
مسجد نماز جماعت فعال است و در واقع امام جماعت دارند و 900 مسجد باید به این تعداد 
اضافه شود...  950 نماز جماعت هم در مدارس برقرار است و 290 نماز توسط روحانیون اقامه 
می شود و مابقی توسط فرهنگیان مورد وثوق و اطمینان اقامه می شود بنابراین در مساجد و 

مدارس نیاز به روحانیون هستیم.
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که در 70 دستگاه اجرایی نماز جماعت اقامه   74 دستگاه اجرایی و اداره در استان داریم 
می شود و در دستگاه هایی که کمتر از 15 نفر هستند اصرار به برگزاری نماز جماعت نداریم.

که در جنوب شهر قزوین به ازای 3 هزار نفر  کرده ایم  ما شهر قزوین را به سه قسمت تقسیم 
یك مسجد، در بخش میانی به ازای 6 هزار نفر یك مسجد و در قسمت شمالی شهر هم به 
ازای 10 هزار نفر یك مسجد وجود دارد...امام خمینی )ره( فرموده اند مسجد سنگر است و 
کردند بر شنیده شدن صدای اذان از تمام مناطق، بنابراین  کید  مقام معظم رهبری هم تأ
برای اینکه صدای اذان در تمامی مناطق شنیده شود باید صدای اذان از مساجد پخش شود 
بنابراین استاندار محترم و مسئوالن، کمیته ساماندهی مساجد را تشکیل دادند که مقرر شد 
25 مسجد احداث شود که البته این تعداد کافی نیست...  یکی از اقداماتی که در استان انجام 
می شود عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه نماز است که سال گذشته 74 دستگاه ارزیابی 
گرفتند و 27 دستگاه هم  کرده و مورد تقدیر قرار  که 19 دستگاه نمره خوب دریافت  شدند 

شایسته تقدیر شده و 40 دستگاه هم قابل قبول واقع شدند.

• آیت  اهلل عبدالکریم عابدینی

| نماینده ولی فقیه در استان قزوین
کفار  گروه مؤمنین،   خداوند در سوره بقره انسان ها را به سه 
و  از اسالم  و پیش  از صدر اسالم  و  کرده  تقسیم  و منافقان 
گذشته مهم ترین و رایج ترین آسیب اجتماعی،  زمان انبیاء 
به موضوع  آن  از  که  آیاتی  بوده است... در  نفاق و دورویی 
و  نفاق  آسیب های  روی  بر  قرآن  تمرکز  شده  پرداخته  نفاق 

که می گویند ایمان آورده ایم اما در عمل به دستورات دین پایبند نیستند، معطوف  آن هایی 

کار می برند و هم  که در مقابل خدا نیرنگ و حیله به  کسانی هستند  شده است...منافقان 
که  کسانی هستند  در تعامل با بندگان خدا از نیرنگ و حیله استفاده می کنند... منافقان 
فساد رااصالح می نامند و مؤمنان را به چشم حقارت می نگرند و آن ها را به استهزا می گیرند... 
منافقان با دشمنان دین و دشمنان مسلمانان سرو سری دارند و قرآن می فرماید از آن ها سؤال 
که همه عزت ها نزد خداوند  که آیا عزت را نزد دشمنان خدا جستجو می کنند در حالی  کنید 
که خالصه  کریم، والیت و ائمه اطهار ؟مهع؟ و نماز  است... انسان به وسیله پیغمبر؟ص؟، قرآن 
و عصاره همه آن هاست می تواند صاحب عزت شود...  منافقان در برابر خدا خدعه می کنند و 
خداوند پاسخ خدعه آن ها را می دهد و روشن ترین نشانه نفاق این است که وقتی منافقان به 
کسالت همراه  نماز می ایستند، حال، رمق و نشاط معنوی در آن ها وجود ندارد و نمازشان با 
است و به میزان اندکی از خدا یاد می کنند... منافقان همان هایی هستند که در مقابل دشمن 
تسلیم هستند، سرو سر با دشمن دارند، اسرار نظام را به دشمن می سپارند و به آنها چراغ 
کنند و در صف بندی در والیت  سبز نشان می دهند تا دشمن را نسبت به منافع ما امیدوار 
کله منسجمی نیستند لذا قرآن  خدا نمی گنجند... منافقان در بافت اجتماعی هم دارای شا
در سوره توبه فرموده رابطه والیی بین منافقان وجود ندارد... حجت االسالم قرائتی بازوی 

توانمند رهبری در اقامه نماز، زکات و قرآن هستند و از خدمات 
ایشان در این حوزه ها تقدیر می کنیم.

کندی|  استاد حوزه علمیه  • آیت اهلل علی محمدی تا
گر از آن دور باشد به  انسان در شبانه روز به نماز نیاز دارد و ا
تعبیر امروزی شارژ نمی شود، در واقع ما خود را با نماز شارژ 
کریم، در قیامت بهشتیان  می کنیم... با توجه به آیات قرآن 
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که دوستان خود را در جهنم می بینند و علت این اتفاق را از آنان می پرسند، دوری از  هنگامی 
نماز را علت جهنمی بودن خود می دانند، بنابراین نماز دارای تأثیر بسیاری در سرنوشت افراد 

است.
کاهل هستند، این نکته  در زمان حاضر بسیاری از فرزندان ما از نماز دور می شوند و یا در نماز 

مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که گرفتاری هایی را به دنبال خواهد داشت.
کنار توجه به  ادای حق مردم، پرداخت زکات و وجوهات شرعی و همنشینی با خوبان نیز در 
نماز دارای اهمیت است، چرا که دوری از این دو نکته نیز در کنار دوری از نماز عامل دور شدن از 

بهشت و ورود در جهنم به شمار می آید.
گیرد،  با توجه به جایگاه و اهمیت باالی نماز در زندگی، برپایی آن باید همواره مورد توجه قرار 
چرا که حل بسیاری از گرفتاریهای زندگی فردی و اجتماعی به نماز وابسته است و بدون آن حل 

نمی شود.

• فریدون همتی| استاندار قزوین
کردن نماز در جامعه اسالمی باید از تمام  برای احیا و نهادینه 
استفاده  دولتی  و  عمومی  نهادهای  و  مردمی  های  ظرفیت 
کرد تا فرصت های ناشی از احیای نماز در  کرد...  باید تالش 
مسئوالن  خصوص  به  جامعه  آحاد  های  اندیشه  و  فعالیت 
که بتوان این رفتارها را در  و مدیران استفاده شود به طوری 
کرد... در نظام مقدس  گیری و عملکرد آنان مشاهده  جهت 

جمهوری اسالمی که فعالیت های اجتماعی و سیاسی آن بر مبنای رفتار اسالمی و زیر چتر مقام 
معظم رهبری جریان می یابد تمام افراد و گروه ها باید با رعایت ادب و احترام نسبت به یکدیگر 

کنند... یکی از برکت ها و ویژگی بارز دین  برخورد و در مدار اخالق و ارزش های انسانی حرکت 
کزده و در آن بیان اندیشه ها به  که تمام دل ها را در جامعه به خود جذب  اسالم این است 
صورتی آزادانه مطرح می شود و از این رو در چنین جامعه ای اختالف نظرها باید بر محور ادب 

و احترام باشد.
گر  کنیم... ا  ما باید بتوانیم با تکیه بر خصلت نماز، روحیه انسانی را در خود تقویت و هدایت 
بتوانیم نهادهای عمومی، آموزشی و تربیتی را با روشی اثرگذار و با استفاده از همین سرمایه های 

ارزشمند تقویت کنیم در رشد و بالندگی جامعه موثر عمل خواهیم کرد.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی واجالس های شهرستان ها:
• در هفته برگزاری اجالس در مرکز استان وشهرستان ها نشست های دانش آموزی-خانواده 

ودانشجویی برگزار گردید.
کستان نشست های ویژه  •  باهماهنگی امور بانوان استانداری درسه شهرستان البرز؛ ابیک وتا

برگزار گردید.
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گزارش اجالس استانی نماز، استان قم

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهر قم، پنج شنبه 95/8/20 مدرسه عالی امام خمینی)ره(

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:

• فراهم سازی مقدمات اجالس:
• شورای اقامه نماز استان با حضور 16 دستگاه مربوطه در استانداری و به ریاست معاون 

استاندار
•  برگزاری جلسه با استاندار، شهردار و معاونین، مدیرکل آموزش و پرورش و معاونین، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه و معاونین، مدیرکل صدا و سیمای استان و معاونین و ... برای هماهنگی و 

برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت دستگاه های مربوطه. 
• تشکیل کمیته های مربوطه و برگزاری جلسات متعدد به صورت منظم و تقسیم شرح وظایف 

برای برنامه ریزی و پی گیری امور اجالس از حدود 40 روز قبل از اجالس. 
کاهش آسیب های اجتماعی با  •  برگزاری همایش نماز و خانواده با موضوع نقش نماز در 
کل بهزیستی استان و دعوت از خانواده های  همکاری مدیرکل امور بانوان استانداری و اداره 

آسیب پذیر جامعه. 
• دیدار با مراجع عظام تقلید حضرت آیات عظام نوری همدانی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی، 

حضرت آیت اهّلل  سعیدی تولیت حرم مطهر و امام جمعه قم، حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی. 
• دعوت از جامعه مدرسین و شخصیت های علمی و بزرگان استان. 

گلپایگانی، سخنرانی حجت االسالم والمسلمین قرائتی،  •  قرائت پیام آیت اهّلل العظمی صافی 
آیت اهّلل  اعرافی مدیر محترم حوزه های علمیه کشور و دکتر علی الریجانی ریاست محترم مجلس 

شورای اسالمی. 

• تجلیل ها و تقدیرها:
•مسجد فعال و و غرفه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت نماز. 

• امام جماعت نمونه با اقامه سه نوبت نماز و مستقر در روستا و جذب اهالی و جوانان به نماز
•مددجوی اصالح شده و فعال در عرصه نماز

کبان نمونه در زمینه نماز • پا
• بسیجی فعال و نمونه در امر نماز

• خانواده محترم شهید مدافع حرم با موضوع نماز 
•جانباز نمونه و فعال در عرصه نماز

•مدیرکارخانه نمونه و فعال در برگزاری نماز جماعت
•مدیر پاساژ نمونه در برگزاری نماز جماعت

• یاور نمونه و فعال در عرصه نماز و همکاری با ستاد در برنامه های متعدد

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• ـ مصاحبه مطبوعاتی مدیر اجالس و ستاد با رسانه های گروهی و صدا و سیما
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• ساخت و پخش تیزر در نوبت های متعدد سمیای استانی
• ضبط و پخش اجالس از سیمای استانی و رادیو معارف بصورت زنده.

• تهیه و تدوین و تکثیر برنامه اجالس در قالب لوح فشرده.

• آیت اهلل صافی گلپایگانی
»سالم خدا بر نمازگزاران، و سالم و تحّیات الهی بر اقامه کنندگان 
که ندای » یا أیها اّلذین آمنوا  نماز، و سالم بر شما عزیزانی 
را  الهی   » یحییُکم  ِلما  ُکم  َدعا إذا  ُسول  ِللّرَ و  هّلِل  اسَتجیُبوا 
گفته اید، و مردم را به حیات حقیقی، و زندگی سرشار  لبیك 
از معنویت، و روح پاك و تهذیب نفس، و تقّرب به خداوند 
متعال، فرا می خوانید. بر خود ببالید،  و به این سعادت بزرگ 

افتخار نمایید، و شکر خدای مّنان را بجا آورید.
که بشر، مشکالت  ▪در جهان معاصر، جهان ترّقی فنون و صنایع، جهان ارتباطات، و جهانی 
بسیار الینحّل را به نیروی علم و استعداد خداداد خود حّل نموده است، به جای اینکه سکون 
خاطر، و آرامش قلب، و عالقه به ادامه زندگی و بقا و حیات در او بیشتر شود، این عالئق و 

احساسات عالی در او ضعیف می شود.
که در دل ها ایجاد می کند. دین  ▪یکی از امتیازات بزرگ ادیان الهی، اطمینان و آرامشی است 
کرده، و عوامل یأس و ناامیدی را از بین  برده، و یاد  اسالم این خصیصه را در حّد اعلی تبلیغ 
ال ِبِذْکِر اهّلِل َتْطَمِئُنّ 

َ
خداوند را در همه حال باعث آرامش و سکون خاطر بشر می داند، و پیام »أ

اْلُقُلوُب« را با صدای رسا به گوش بشریت خسته از مادیات و استعبادها و استثمارها می رساند.
کدام لّذت دنیایی را می توان با لّذات حاالت خوش اقامه نماز  ▪و چه ذکری باالتر از نماز؟! 

مقایسه نمود؟ کجایند آنان که به فکر عیش و نوش ماّدی و تفریح های غیرسالم همراه با لّذات 
زودگذر دنیا هستند؛ أین الملوك و ابناء الملوك؟

کنار دیگر برادران مؤمن، در صفوف  ▪آیا می توان لحظه های پرفیض و با نشاط اقامه نماز در 
کاملترین  مّتحد جماعت را با زمان های دیگر مقایسه نمود؟ هرگز، هرگز. نماز، ظاهرترین و 

مصداق عبادت، و معارج پرستندگان خدا و وسیله ُقرب پرهیزکاران است.
که در آن بشر با خدا می گوید، و خدا را به آن می خواند، و  ▪شعارهای نماز، اذکار و حرف هایی 
عالی ترین تسبیح و تمجید و تحمید و تهلیل و تکبیر را بر زبان می آورد، همه از حیث معنا و عروج 
روح، انسان ساز و آرامش بخش است. نمی توان آنچه را خصوص اهل معرفت و بینش از این نماز 

به حسب مرتبه معرفت خود درك می کنند، توصیف نمود.
▪نماز، همین ظاهر مختصر و کوتاه نیست، بلکه عالم، و بلکه عالم ها معنا و درس و تهذیب نفس 
گون دنیوی و حیوانی و شهوانی است، و بلکه وصول به عوالم عقالنی و  گونا و نجات از عالیق 

ملکوتی است.
▪به مناسبت این ایام و در آستانه اربعین حضرت سید الشهداء علیه  آالف التحیه و الثناء، عرض 
کربال می نگرد، آنچه بیش از همه مورد توّجه  که وقتی انسان در واقعه عظیم و بی نظیر  می  کنم 
قهرمانان این نهضت عظیم، یعنی سید الشهداء علیه الصلوة و السالم و یاران و اصحاب با وفای 
آن حضرت مورد توّجه قرار داشت، اهتمام به نماز و در ِعداد مصّلین درآمدن بود، تا جایی که در 
آخرین شب حیات مبارك خویش، فرصتی را جهت مناجات با خداوند و اقامه نماز  طلبیده، و 

در روز عاشورا، در بحبوحه  ی رزم، و با آن همه مصائب وارده، نماز را بر همه چیز مقّدم داشتند.
▪بر همه پیروان مکتب اهل بیت؟مهع؟ و خصوصًا عزاداران حضرت اباعبداهّلل الحسین؟ع؟، الزم 
است نماز را به عنوان یکی از بزرگترین شعائر الهی، ارج نهند، و در مواضع و مواقع مختلف، این 
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شعار را به بهترین نحو، و در صفوف مّتحد اسالمی بر پا دارند، و به جهانیان اعالم دارند که هیچ 
آرامشی برتر و لّذت بخش تر از مناجات با خداوند حکیم و بلندمرتبه نیست، و به دستور نورانی 
َمروا ِبالَمعروِف َو َنَهوا َعِن 

َ
کاَه َو أ الَه َو آَتُوا الّزَ قاُموا الّصَ

َ
رِض أ

َ
ّناُهم ِفی األ

َ
ذیَن ِإن َمّک

َ
کریم »اّل قرآن 

الُمنَکِر« عمل نموده و نماز، و زکات، و امر به معروف و نهی از منکر را اقامه نمایند.
اینجانب در پایان، با تقدیر و تشّکر از برگزارکنندگان این اجالس نورانی و مقّدس، از خداوند 
متعال مسألت دارم برنامه های این همایش بتواند در معّرفی نماز این نماد حیات حقیقی و 

نسخه شفابخش اسالم عزیز در نجات بشر از اضطراب ها و افسردگی  ها، موّفق و مؤید باشد.

• فعالیت های جنبی استان قم
کتاب قصه بچه های  •رونمایی از نرم افزار مسجد یاب)شناسایی 900 مسجد(/ رونمایی از 
کتاب در آغوش خدا / نامگذاری میدان  مسجد )شهید محمد جواد شکوریان ( /رونمایی از 
نماز در قم/ راه اندازی سیستم صوتی پخش اذان در میدان جانبازان قم/ شعرخوانی شاعر 
کتاب مجموعه سخنان بزرگان  معاصر حمیدرضا برونه ای / اهدای لوح /آماده سازی و چاپ 

و علما.

• حجت السالم  و المسلمین قرائتی|

رئیس ستاد اقامه نماز
 »قم، قم است،  به دلیل قم بودن، مؤثرترین شهر شیعه 
کره زمین است، بنابراین نباید در این شهر قانع باشیم که 
نمازخانه را رنگ کردیم،  باید حرکت جدیدی انجام شود و 

کار جدیدی در زمینه نماز صورت گیرد.

کند، مغرور  گر به راه های رفته نگاه  کند، ا که به راه های نرفته نگاه  کسی است  مدیر خوب 
می شود... باید به این امر توجه داشت که بودجه نماز در کشور چه اندازه بوده و بودجه موسیقی 
چه اندازه است.در کنار نماز مواردی وجود دارد که باید روی آن کار کرد... روی بام تهران منار و 
گنبد مشاهده نمی شود و ساختمان های بلند مشاهده می شود و چند شهرك نمازخانه ندارد.

کارهای زیادی شده است ولی باید  گر امکانات باشد بخشی از مردم به اقامه نماز می پردازند،  ا
کار قم باشد، زیرا بیشترین  کار شود باید محور  گر بنا باشد جایی  کرد، ا به راه های نرفته نگاه 
اسالم شناسان در قم هستند... با توجه به اینکه بیشترین اسالم شناسان در قم هستند آیا 

می توان گفت قمی ها بهترین هستند.
حج یك واجب و زکات واجبی دیگر است، باید بررسی شود چند نفر در زمینه حج و چند نفر در 
کنم چند بار سفر زکات  کار می کنند، خودم بارها به سفر حج رفتم ولی باید بررسی  زمینه زکات 
گفت شما برای جهاد و شهادت حدیث  رفتم... در جلسه ای برای زکات روضه خواندم، یکی 
که جای خود دارد... در زمینه نماز نباید به وضعیت موجود  خواندی، ما جوان دادیم، زکات 

گر به این بسنده کنیم، کالهمان پس معرکه است. قانع شویم، ا
وی مسئله هجرت را مورد توجه قرار داد و افزود: هجرت بسیار مهم و واجب است، حتی ذکر 

شده کسانی که هجرت نمی کنند دوستشان نداشته باشید.
تعداد زیادی از افراد که به جبهه رفته بودند، اهل مسجد بودند، بنابراین مسجد را باید جدی 

بگیریم و به این امر که به تعدادی مسجد نماز جماعت اضافه شده است نباید قانع شویم.
کنیم، اینکه از  کنون ورشکسته هستیم باید به سراغ عیب ها برویم و برای آنها راه حل پیدا  ا
بلندگوها و فلکه ها با زدن دکمه ای اذان پخش شود، این اذان حلقومی نیست، باید در نظر 

داشت اذان حلقومی صواب دارد.
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گر مردم  همه دین به نماز بستگی دارد، همه نماز به زکات بستگی دارد،  در روایات ذکر شده ا
زکات بدهند فقیر و نیازمندی باقی نمی ماند.

 مشکالت زیادی داریم ولی قم نباشد مشکل داشته باشد، بلکه قم باید بهترین باشد، آیا 
می توان گفت در هر خانه ای یك کتاب اسرار نماز است، آیا اینکه می گوییم عباد اهّلل الصالحین، 

مغضوبین و ضالین می دانیم چه کسانی هستند.
کرده توجه به ارزش ها، خورشید، ماه،  ستاره، آب،  کماالت را در نماز جاسازی  خداوند تمام 

شهادت، معاد، توحید و بهداشت در نماز است.
کنون منار زیاد داریم ولی بالل نداریم، باید مشکل منار بی بالل را حل کرد، قم باید با این همه  ا
اسالم شناس حرکت ویژه کند، حوزه علمیه کوثر است،  بنابراین قم با این میزان اسالم شناس با 

سبزوار و جیرفت تفاوت داشته باشد.
کره زمین است، بنابراین نباید در این  قم، قم است،  به دلیل قم بودن، مؤثرترین شهر شیعه 
کار جدیدی در  کردیم،  باید حرکت جدیدی انجام شود و  که نمازخانه را رنگ  شهر قانع باشیم 
زمینه نماز انجام شود.باید شیوه های دعوت به نماز به طالب آموزش داده شود و افراد در زمینه 

شعر و قصه گفتن مهارت کسب کنند«.

• آیت اهلل اعرافی | 

مدیر حوزه های علمیه
»نماز، مجموعه  مرکبی از افعال و اذکار و نمادی از تواضع 
که این مسئله در تاریخ  و خشوع در مقابل خداوند است 

عبادات نیز وجود داشته است... 
که هر نماز نسبت به نماز  یکی از آثار نماز قبول آن است 

گر انسان یك نماز به جا می آورد باید نسبت به گذشته متفاوت باشد؛  قبلی متفاوت است؛ یعنی ا
چنانچه بزرگان دین چنان بودند و هر نماز یك پله از پلکان آسمانی بود که آنها را به خدا نزدیك 

می کرد...
 نماز نیز مانند قرآن دارای بطون مختلف است به همین جهت این جایگاه باید مشخص شود 
که سعی دارد این بطون را از  ولی متاسفانه امروز با یك قرائت سکوالریستی، مواجه هستیم 

حالت اجتماعی خارج کند«.

• جناب آقای دکتر الریجانی| 

ریاست مجلس شورای اسالمی
نماز به مانند بقیه فرایض دینی ظاهر، باطن و مراتبی دارد، 
نماز باید سروقت اقامه شود و تا آنجایی که ممکن است به 
جماعت خوانده شود... گاهی کارهای روزمره باعث غفلت 
هایی می شود بنابراین انسان ها نیاز به تلنگر دارند. عده 
کشورها دچار لغزش می  ای با تغییرات شرایط جامعه و 
شوند و عوض می شوند به دلیل اینکه از استقامت فکری برخوردار نیستند، در لحظات نماز 
امکان تعمل فراهم می شود... باید آموزش ها و احکامی که در حاشیه نماز به مخاطبان داده 
می شود متناسب با مخاطبان باشد به طور مثال باید به بازاریان احکام و تعالیم دینی متناسب 

با مخاطب داده شود... 
کبیره ای مانند  گناهان  کنار نماز باید معارف دینی نیز آموزش داده شود. اینکه انجام دادن  در 
غیبت، تهمت و نگاه کردن به زن نامحرم عادی شود اصال قابل قبول نیست و نبایدفراموش کرد 

استمرار به انجام گناهان کبیره مانعی برای استجابت دعاها می شود. 
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اجالس استانی  نماز|استان  قم
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اجالس استانی  نماز|استان  قماجالس استانی  نماز|استان  قم
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اجالس استانی  نماز|استان  قم
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اجالس استانی  نماز|استان  قم
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اجالس استانی  نماز|استان  قم|دیدار با علما و مراجع| آیت اهّلل علوی گرگانی
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اجالس استانی  نماز|استان  قم|دیدار با علما و مراجع| آیت اهّلل فاضل لنگرانی
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اجالس استانی  نماز|استان  قم|دیدار با علما و مراجع| آیت اهّلل نوری همدانی
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اجالس استانی  نماز|استان  قم|دیدار با علما و مراجع| آیت اهّلل مکارم شیرازی
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اجالس استانی  نماز|استان  قم|دیدار با علما و مراجع| آیت اهّلل مکارم شیرازی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان   كــــردســـتــــان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان کردستان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
 سنندج - سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسالمی- روز سه شنبه مورخ 95/9/16 

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

•دو پیش اجالس شهرستانی در شهرستان های قروه و بیجار
• چهار جلسه کمیته هماهنگی برگزاری اجالس استانی در استانداری و با حضور معاون توسعه 

مدیریت و منابع انسانی و اعضای کمیته
•  هماهنگی با نماینده محترم ولی فقیه، استاندار محترم و مدیران متولی و مرتبط فرهنگی 

جهت حمایت و حضور در اجالس
•  تهیه منشور اقامه نماز کارکنان ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی استان

حوزه  )خاصه 4  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  و  نماز  عنوان  با  های  بروشور  تهیه    •
طالق،اعتیاد،فضای مجازی، و حاشیه نشینی( با مشارکت دادگستری

•  استفاده از ظرفیت کمیته امداد حضرت امام؟حر؟ و بهزیستی استان جهت مشارکت مددکاران 
و مددجویان ایشان به دلیل ارتباط با موضوع اجالس

•  تبلیغات محیطی و شهری با موضوع اجالس و اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از عدم 
توجه به اقامه نماز

•  جلب مشارکت و همکاری کلیه دستگاه های مرتبط و متولی، خاصه استانداری کردستان در 

برگزاری اجالس
کلیه ی  •  تقسیم وظایف اعم از دعوت از مدعوین، تهیه بسته های فرهنگی، تهیه پذیرایی و 

وظایف دیگر به عهده ی دستگاه های عضو کمیته هماهنگی.
• استفاده از ظرفیت دانشگاه های استان جهت مشارکت و حضور جوانان و دانشجویان در 

اجالس. 
• استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و حضور تعدادی از مدیران مدارس در اجالس جهت 

انتقال پیام اجالس به فرهنگیان و دانش آموزان.

• تجلیل ها و تقدیرها:
در این مراسم از پانزده دستگاه برتر که در قالب رتبه های اول تا پنجم انتخاب و برگزیده ی هیئت 
ارزیابی استان بودند ) از مدیران و دبیران ایشان( تقدیر و تجلیل بعمل آمد همچنین از 25 قشر 
نمونه نماز مطابق با آیین نامه و دستور العمل تجلیل و تقدیر از برترین های نمازی که از سوی 
ستاد اقامه نماز ارسال شده بود نیز  در این مراسم تقدیر به عمل آمد.                                                                                                                                    

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• ارائه پژوهش ها و مقاالت تهیه شده در سال های قبل و مرتبط با موضوع اجالس )نماز و 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی(
• رونمائی از منشور اقامه ی نماز کارکنان ادارات، نهاد ها و دستگاه های اجرائی استان.
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•  تهیه و ارائه بروشورهای مرتبط با موضوع اجالس، با مشارکت و همکاری دادگستری استان
•  رونمائی از تندیس برترین های نماز و تقدیم این تندیس به برترین های دستگاه ها .

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• آیت اهلل سیدمحمد حسینی شاهرودی| نماینده محترم 

ولی فقیه در استان کردستان
است،  سازی  آدم  کارخانه  نماز  خمینی؟حر؟  امام  تعبیر  »به 
بنابراین اقامه نماز کلیدی ترین روش برای پیشگیری و کاهش 

آسیب های اجتماعی و دوری از فحشا و منکرات است...
بهترین عمل و راهکار برای تقویت قوای روحی و جسمی نماز 
که با خداوند ارتباط خوبی دارند با نماز هم  کسانی  است و 

ارتباط محکمی دارند... نماز امری مهم است که در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقشی 
ویژه و در دوری از منکرات اثرات قابل توجهی دارد.

نماز یکی از ارکان مهم و اصلی دین اسالم است که نبی مکرم اسالم؟ص؟بر اقامه و به پا داشتن آن 
کید فراوان داشته و از سستی و اهمال آن به شدت نهی شده است و نماز در تقویت وحدت  تا
کاهش تفرقه و انحراف در جامعه اثرات قابل مالحظه ای دارد. به تعبیر امام خمینی؟حر؟نماز  و 
کاهش آسیب های  کلیدی ترین روش برای  اقامه نماز  بنابراین  کارخانه آدم سازی است، 

اجتماعی و دوری از فحشا و منکرات است. 
کاهش آسیب هابی اجتماعی و تامین امنیت روانی افراد جامعه بطور مستقیم نقش  نماز در 
گر نماز در جامعه نهادینه شود بسیاری از قواعد دینی و هنجارهای اجتماعی در جامعه  دارد و ا

بصورت عملی اجرا می شود... خواندن نماز تنها برای تقویت روح انسان نیست بلکه جسم 
که در مواجه با مشکالت روزمره قوی شود و براساس دستورات  کند  انسان را نیز تقویت می 
الهی قدم بردارد. .. بهترین قانون و دستورات قوانینی است که اشراف اطالعاتی بیشتری داشته 
باشند و بهترین قانون الهی بوسیله قرآن برای ما فرستاده شده تا انسان بتواند با عمل به آن 
به سعادت ابدی برسد... غرق شدن در گناه و منکرات باعث عقب ماندگی می شود و خداوند 
متعال برای دوری بشر از گناه و منکرات نماز را وضع کرده است و انسان باید همواره توجه داشته 

باشد که تحت کنترل و نظارت یك ناظر است. 
کنند زیرا نماز به قصد قربت  کسانیکه خضوع و خشوع بیشتری دارند به نماز بیشتر توجه می 
گناه بیشتر است  خوانده می شود و به هر میزان ارتباط انسان با خدا بیشتر باشد دوری او از 
و هرچه انسان حس نزدیکی بیشتری به خدا داشته باشد متواضع تر خواهد بود... بزرگترین 
مصیبتی که ممکن است هر فردی را تهدید کند فساد پذیری است که دین مبین اسالم برای 
گر بی توجهی و دوری به نماز بر  کرده است... ا جلوگیری از این آفت بزرگ نماز را پیش بینی 
رفتار افراد غالب شود تبعیت از شهوات بیشتر می شود و کسانی که از هوای نفس پیروی کنند 
خداوند مهر خاموشی بر دهان، گوش و چشم آنها می زند و به سقوط نزدیك تر می شوند.ترك 
نماز تبعیت از شیطان را به همراه دارد زیرا شیطان قدم به قدم و از راههای مختلف انسان را از 

خدا دور می کند. 
طبق تحقیقات به عمل آمده بهترین روش برای تخلیه بار مغناطیسی و جلوگیری از ابتال به 
که بر سجده طوالنی  بیماری های مختلف روحی و روانی سجده است و به همین دلیل است 
کید فراوان شده است زیرا در حالت سجده خون رسانی به مغز راحتر و سریعتر انجام می شود. تا
مسأله نماز و تأثیرات آن درکاهش انحرافات درجامعه از مباحث بسیار مهّمی است که بخشی از 
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آیات قرآن و روایات اهل بیت را به خود اختصاص داده است«.

• جناب آقای زاهدی|  استاندار محترم کردستان
کردنی است و خواندن، بخشی از آن است و  »نماز اقامه 
که به یاد  خداوند در قرآن می فرماید: نماز را به پا دارید 
من باشید.چون خدا اصل ماست و نماز را به عنوان ابزار 
بازگشت انسان به اصل خویش قرار داده است. انسان تا 
که به این اصل وصل باشد از مشکالت و آسیب ها  زمانی 
در امان است. اتصال به اصل و ریشه برای انسان اطمینان 
و آسایش به همراه دارد که در سایه این اطمینان و آسایش 

می تواند برای تمام مسائل زندگی برنامه ریزی کند. هر آسیب اجتماعی که امروز می شناسیم 

گر اتصال به مبدا به درستی برقرار شود، اطمینان قلبی  در قالب فحشا و منکر تعریف می شود. ا
هم حاصل می شود و در پی آن دوری از فحشا و منکر هم حاصل می شود«. 

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
 دو همایش تخصصی و اجالس نماز در شهرستان های قروه و بیجار برگزار شد که در این همایش 
ها گروه های هدف ستاد اقامه نماز  اعم از امامان جمعه تشیع و تسنن، ائمه جماعات، مبلغین 

و روسای هیات مذهبی حضور داشتند.
در این همایش ها موضوع اجالس توسط امام جمعه شهرستان، فرماندار محترم و مدیر ستاد 
اقامه نماز استان تبیین شده و در نهایت با اقامه ی با شکوه نماز ظهر و عصر و پذیرایی ناهار به 

اتمام رسیدند...

اجالس استانی  نماز|استان  کردستان



187

اجالس استانی  نماز|استان کردستان
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اجالس استانی  نماز|استان  کردستان
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اجالس استانی  نماز|استان  کردستان



190

اجالس استانی  نماز|استان  کردستان
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان     كـــــــرمــــــــان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان کرمان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
گردید شمال  کرمان به تفکیک در دو منطقه ی شمال و جنوب استان برگزار  اجالس استان 

استان 95/8/15 »رفسنجان«  و جنوب استان  95/8/18»کهنوج«

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
•برگزاری جلسات متعددی با آقای مهندس فتوت معاون  توسعه مدیریت و منابع و مسئول 
کارشناسان ستاد اقامه نماز استان برای برنامه ریزی  ستاد اقامه نماز استانداری و مدیر و 

اجالس برگزار گردید.
• سال گذشته اجالس استانی به صورت متمرکز در شهر کرمان برگزار گردید ولی امسال به جهت 
ُبرد تبلیغی بیشتر و فاصله های زیاد بین جنوب و شمال استان مقرر گردید اجالس به تفکیک 

در دو منطقه ی شمال و جنوب استان برگزار گردد.
• دعوتنامه ای توسط ستاد تهیه و با امضای استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

کرمان برای اعضای شورای اقامه نماز تمام شهرستانها ارسال گردید.
• در هر دو اجالس استاندار کرمان حضور داشته سخنرانی نمودند    سخنران میهمان اجالس 
رفسنجان، حجه االسالم و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی و سخنران اجالس کهنوج   آقای 

دکتر مظفر  قام مقام محترم ستاد مرکز بودند.
کنندگان اجالس شمال استان 400 نفر و اجالس جنوب 500 نفر ، متشکل از اعضای  • شرکت 
شورای اقامه نماز شهرستانهای مدعو ، مسئوالن استانی و چهره های تأثیرگزار شهرستان 

میزبان )اساتید دانشگاه ، مدیران مدارس ، مسئوالن دولتی و یاوران نماز(

• تجلیل ها و تقدیرها:

•رفسنجان: تقدیر از فعالین نماز شهرستان ، یاور نماز برتر ، امام جماعت و مؤذنین شاخص

• کهنوج: تقدیر از ائمه جماعت برتر     ضمنًا از فرماندار و امام جمعه شهرستان کهنوج و استاندار 
کرمان به صورت ویژه با اهدای انگشتر از سوی رهبر معظم انقالب

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• توزیع فراخوان اجالس استانی با 3 سؤال کاربردی در باب نماز در سطح استان )مراحل پایانی 

آن در حال اجراست(
• برگزاری سرود نمازی توسط دانش آموزان  دبیرستان پروین اعتصامی رفسنجان

گنبد حضرت ابا عبداهّلل الحسین علیه السالم در  • تبرک جستن حاضرین در اجالس از پرچم 
رفسنجان

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
مصاحبه رادیو  تلویزیونی از طرف شبکه ی استانی به اضافه برخی خبرگزاری ها با مدیر ستاد 
استان، استاد ساجدی ، دکتر مظفر قائم مقام محترم و فرمانداران و ائمه جمعه ی رفسنجان 

و کهنوج و...
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• مهدی عرب پور|  امام جمعه کرمان
کید مقام معظم رهبری به سران سه قوه و وزارت کشور بر این  »تا
کاهش آسیب های اجتماعی چاره اندیشی شود و  بوده تا برای 
اولویت هایی از جمله طالق، حاشیه نشینی و مفاسد اخالقی را 
برای کاهش آسیب های اجتماعی اعالم کرده اند... اجالس های 
نماز در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی با موضوع 
از  کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود... نماز می تواند 

آسیب های اجتماعی پیشگیری کند و باید توان نماز را برای کاهش آسیب های اجتماعی و اصالح 
روابط اجتماعی و خانوادگی، تقویت هویت دینی در بین مردم و نسل جوان و تقویت رفتارهای 
کاهش  گر افراد جامعه به واسطه نماز توانمند شوند، در نتیجه شاهد  گرفت...ا کار  اخالقی به 
چشمگیر آسیب های اجتماعی خواهیم بود و بحث نماز باید حرف نخست در عرصه های سیاسی 
کاهش آسیب ها خروجی اصلی اجالس های نماز  و اجتماعی باشد... امیدواریم اصالح اجتماع و 

باشد«.

• حجت االسالم ساجدی| استاد حوزه و دانشگاه
گامی برداریم و از مصادیق  »امیدواریم بتوانیم برای احیای نماز 
گام مؤثر برداریم...کتاب  که در مسیر اقامه نماز  کسانی باشیم 
که  کار معرفی می شود  روش های فرهنگ سازی نماز در محیط 
گر این روش ها به  کار گرفته شود  در تمام سطوح از مدرسه، خانه  ا

و محیط کار می تواند کارگشا باشد.
کسانی که در کشور در مسیر احیای نماز حرکت می کنند، مصداق 

کافران تبعیت نکنید، بلکه با  که مقام معظم رهبری به آن اشاره دارند... از  کبیری هستند  جهاد 
آنها جهاد کبیر انجام دهید، به واسطه قرآن با دشمنان بجنگید و در جنگ اعتقادی شرکت کنید، 
در این میدان رقابت اعتقادی و جنگ باورها برگ برنده داشته باشید... با اسلحه اعتقادات باید 
به جنگ دشمن رفت، جنگ باورها به تعبیر مقام معظم رهبری توقف ندارد و این حمله، حمله 
فرهنگی است... سستی اعتقادات به سستی نماز منجر می شود و امروزه شاهد تزلزل باورهای 
که توسط دشمن انجام شده است... تنها الگوی محبوب این دشمنان شیوه  دینی هستیم 
زندگی آمریکایی است، این ها معتقدند باید در مسیر تغییر اعتقادات جوامع اسالمی برآیند... نماز با 

اعتقادات ما پیوند محکمی دارد و نماز را کسانی برپا می دارند که معتقد به خدا هستند
در جنگ عقیدتی تاریخ که امروز صورت گرفته است، نماز ظرفیت باالیی برای مقابله با دشمن در 

این جنگ است، برای خود ما روشن است که نماز به کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود
تحقیقات تجربی فراوانی وجود دارد که بر کاهش آسیب های اجتماعی با خواندن نماز اذعان دارد

گر ایمان افزایش  در زندان های آمریکا اجازه تبلیغ به مبلغان دینی داده می شود، چرا که معتقدند ا
یابد بزه ها کم خواهد شد... یکی از دالیل گرایش افراد به آسیب های اجتماعی همین عدم ارتباط 

خوب است، نماز هویت دینی ما را تقویت می کند  و مهمترین التزام دینی ما نماز است«.

کبر افشارمنش |  امام جمعه کهنوج • حجت االسالم ا
کانون  آشفتگی  دینی،  آموزه های  به  خانواده ها  پایبندی  عدم 
ایجاد  اجتماعی  دالیل  مهمترین  از  فقر  و  بیکاری  خانواده، 

آسیب های اجتماعی است.
کاهش  کریم درباره نقش اثباتی و نقش بازدارندگی نماز در  قرآن 
آسیب های اجتماعی سخن گفته است و نقش اثباتی قرآن همان 
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آیاتی هستند که می گویند، شما نماز را اقامه کنید
که نماز باید در  بین اقامه نماز و نماز خواندن فرق وجود دارد و اقامه نماز به این معنی است 
که  تمام ابعاد زندگی انسان جاری باشد و هر کس یاد خدا باشد، لوازم آن را هم رعایت می کند 
دوری از گناه یکی از شرایط آن است... خداوند صبر و نماز را در هنگام مشکالت توصیه می کند، 
که برای ما و جامعه پیش می آید... کند  بنابراین نماز این قدرت را دارد، مشکالتی را رفع 
کمبود  که انسان را از بی بند و باری، فحشا و منکرات باز می دارد...  خاصیت نماز این است 
کرمان موجب شده رونقی در اقامه نماز  شدید خانه های عالم در جوار مساجد جنوب استان 

وجود نداشته باشد«.

• حجت االسالم عباس رمضانی پور |  امام جمعه رفسنجان
»برترین واجب الهی و زیباترین سرود زندگی خدایی، نماز است 
و نماز باید در زندگی همه ما حرف اول را بزند... باید برای نماز 
بیشتر سرمایه گذاری می کردیم، خوب بود فصلی در الیحه های 
که به مجلس ارائه می دهد، درباره نماز اهتمام بیشتری  دولت 
کردن نماز از مقاطع پایین تحصیلی تا باالتر  دهند... نهادینه 

کمیسیون فرهنگی مجلس در  امری ضروری است و باید توجه ویژه ای در این حوزه شود، 
لوایح توجه خاصی به موضوع نماز داشته باشند... نماز برای از بین رفتن غرور و منیت انسان ها 
است و امام  سجاد؟ع؟ می فرمایند، خدایا  همین افتخارم بس که بنده تو هستم  و این باید در 
کنیم... نماز باید در  کودکان شروع  وجود فرزندان ما نهادینه شود، پس باید از سنین پایین 
که تقدیر و سپاسگزاری از خداوند، سبب آرامش انسان و یاد  کند  جامعه این نوع نگاه را ایجاد 
خداست و زمینه پرهیز از گناه را در انسان فراهم می کند... امام جمعه رفسنجان نماز را سبب 

انضباط و وقت شناسی و خدمت به بخش اجتماعی دانست و افزود: امام  باقر؟ع؟می فرمایند: 
گر نماز پذیرفته شود، دیگر اعمال  در قیامت اولین چیزی که از ما سئوال می کنند، نماز است، ا
نیك انسان هم پذیرفته می شود... نماز در این جهان هستی پرچم عبادت، سرود وارستگی و 
آزادگی و سخن گفتن با خدا است و ارتباط صمیمانه ای میان انسان و خداوند است...  تمام 
اعضا و جوارح ما باید گویای حقیقت نماز باشند، نماز وفای عهد رشدیافتگان و منشور سفیران 

حق و قربانی کردن هوس ها و زدودن زشتی ها است«.

• علیرضا رزم حسینی | استاندار کرمان
استان  در  را  نماز  اقامه  تا  می شوند  برگزار  نماز  اجالس های 
گیرتر کنیم و ترویج دهیم... شمار مصالها  کرمان پایدارتر و فرا
و نمازخانه ها در استان کرمان در حال افزایش است و جوانان 
آسیب های  داریم...  دانشگاه ها  و  مدارس  در  را  نمازخوان 
و  فقر  و  فحشا  طالق،  اعتیاد،  زمینه  چهار  در  اجتماعی 

گرفته است... آمار طالق نگران کننده  محرومیت مورد توجه رهبر معظم انقالب اسالمی قرار 
است و می توان از وضعیت نامطلوب معیشت مردم، مسائل فرهنگی و عدم ارائه آموزش های 
کرمان در بخش طالق وضعیت  قبل از ازدواج به عنوان دالیل اصلی طالق نام برد و استان 
بدی نسبت به بقیه استان ها ندارد. شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج به عنوان یك 
گرفته است... الگوی قلعه گنج نشان  کشور قرار  الگوی موفق مورد توجه شورایعالی اجتماعی 
گذار کنیم و تقویت بنیه مالی و فرهنگی  گر توسعه و پیشرفت را به موسسات غیردولتی وا داد، ا

خانواده ها را از آنها بخواهیم، موفق می شویم...
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان    كــرمــانــشــاه
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گزارش اجالس استانی نماز، استان کرمانشاه

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
سالن شهدای دولت در محل استانداری کرمانشاه-زمان :95/9/11

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
• جلسه هماهنگی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه ه به 

منظور برگزاری اجالس استانی . 
• جلسه  با امام جمعه محترم استان جهت هماهنگی و ایراد سخنرانی در اجالس استانی .

• جلسه  با مدیر کل امور بانوان استانداری بمنظور برپایی سه همایش ویزه خواهران  با موضوع 
نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی.

های  آسیب  کاهش  در  نماز  نقش  موضوع  با  کرمانشاه  شهرستان  در  همایش  برگزاری 9   •
اجتماعی قبل از برگزاری اجالس استانی.

• برگزاری اجالس استانی با حضور جناب آقای دریس مدیر محترم امور هماهنگی ستاد مرکزی 
کرمانشاه و استاندار و معاونین  اقامه نماز و نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه 

استانداری و مدیران کل دستگاه های اجرایی و شخصیت های علمی و فرهنگی استان.

• تجلیل ها و تقدیرها:
• اهداء لوح تقدیر به 28دستگاه برتر استان بر اساس ارزیابی عملکرد سال 94 دستگاه های 

اجرایی توسط امام جمعه محترم استان و استاندار محترم کرمانشاه.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
کرمانشاه جهت پخش تیزر تبلیغاتی و مراسم برگزاری  • 1-هماهنگی با صدا و سیمای استان 

گرس. اجالس استانی از شبکه زا
• اطالع رسانی موضوع اجالس سراسری از طریق مطبوعات محلی.

• تکثیرو توزیع پیام حجه االسالم و المسلمین حاج آقا قرائتی در سطح دستگاه های اجرایی.
• چاپ و تکثیر و توزیع 2000برگ بروشور نماز و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح استان.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• ضبط و پخش مصاحبه دکتر اسداهّلل رازانی استاندار محترم در پایان اجالس استانی با موضوع 

نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی.

• حضرت آیت اهلل مصطفی علماء | نماینده ولی فقیه در 

استان کرمانشاه
»نماز جزو ذات و جوهره وجودی انسان است ، تاریخی برای 
با  تولد  بدو  از  تشنگی  حس  همانند  نشده،  ضبط  عبادت 
کردن یاد دادنی است...  انسان است و فقط چگونه عبادت 
که تمام  یکی از اسرار اصلی عبادت بصیرت و بیداری است چرا 

گرفتاری ها از غفلت انسان بوجود  می آید...
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ع مقدس نماز را بین اوقات مختلف تقسیم کرده به این جهت است که در تمام شبانه  گر شار ا
روز باذکر و یاد خداوند از غفلت بدور باشیم، که یاد خدا حافظ سالمت انسان است... 

نماز ستون فقرات اسالم و اساس اسالم و انسان سازی است... امروز دشمنان اسالم درصدد 
برنامه ریزی برای منحرف کردن جوانان هستند و بهترین راه برای برون رفت از این تهاجمات و 
مشکالت فهمیدن عمق نماز است... نماز دعوت به سالمت خانوادگی و اجتماعی و بازدارنده 

انسان از منکر است و می توان آن را عامل اصلی کاهش آسیب های اجتماعی دانست... 
کالن به سبب غفلت از یاد خدا به وجود می آید و جان مطلب نماز،  بسیاری از مفاسد خرد و 

مبارزه با غفلت است و با بیداری انسان این مفاسد ایجاد نمی شود«.

• دکتر اسداهلل رازانی|  استاندار کرمانشاه
کرم؟ص؟  »  نماز در روز بعثت وقتی که دین آشکار نشده به پیامبر ا
کاری  و مومنین واجب می شوداما پس از آشکار شدن اولین 
کند، مسجد و نماز و نماز  کرم؟ص؟ به آن اقدام می  که رسول ا
گر اعتقادات اعمال و عبادات را تقسیم بندی  جماعت است... ا
کنیم نماز سرسلسه اعمال و عبادات است و نماز برخالف برخی 
از فرقه ها و مکاتب که عبادات خود را تنها مختص زمان خاصی 

می دانستند بر اولیاء و مومنین تا آخر واجب است... 
که باعث پیشرفت و  دین و نماز، انسان را از ذلت به عزت و به قرب الهی می رساند و آنچه 
که در برابر مشکالت به نماز  سعادت انسان می شود نماز است لذا مومنین سفارش شده اند 
تمسک کنند بنابراین انسان ها برای اینکه از غربت ،تنهایی و مشکالت در امان باشند باید به 

نماز تمسک کنند... 

دین اسالم می خواهد که بین انسان ها با مرکزیت هستی رابطه برقرار سازد که عامل این پیوند 
گر یک انسان گناهکار که بخواهد توبه کند باید از نماز شروع کند...  نماز است و ا

یکی از راه های خالص شدن از آسیب های اجتماعی و فردی تمسک به نماز و اعمال دینی 
که دشمنان بر خاندان پیامبر اسالم  است... در بحبوحه جنگ در روز عاشورا و ستم هایی 
انجام می دادند اما امام حسین؟ع؟به برپایی امر نماز توجه دارند لذا این موضوع نشان دهنده 
جایگاه واالی نماز در دین اسالم است... این فریضه الهی، انسان را به مراتب اعالی عبودیت و 

بندگی خدا سوق می دهد.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
• برگزاری سه نشست هم اندیشی با موضوع عنوان اجالس سراسری نماز با حضور خواهران 

عضو پایگاه های بسیج.
• برگزاری نشست دانش آموزی با موضوع عنوان اجالس سراسری نمازدر سطح دبیرستان های 

تیزهوشان و شاهد و نمونه.
کارکنان خواهر دستگاه های  • برگزاری سه همایش با موضوع عنوان اجالس سراسری ویژه 

اجرایی.
کرمانشاه با موضوع عنوان اجالس  • برگزاری همایش انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهر 

سراسری نماز در محل تاالر شهید بهشتی.
• گردهمایی مددجویان زندان مرکزی کرمانشاه با حضور جناب آقای دریس و با موضوع نماز و 

نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی.
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســـتـــــان  كهـگلـــویـه و بویـر احمــد
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  کهگلویه و بویر احمد

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهرستان گچساران/شهر دوگنبدان  - دوازدهم آبان ماه 1395

گــزارش مختصــر از اهم اقدامات صورت گرفته در خصــوص برگزاری اجالس   •
استانی نماز:

• هماهنگی با استانداری و نماینده محترم ولی فقیه 
•  هماهنگی با امام جمعه محترم مرکز استان و رئیس شورای اقامه نماز استان 

• تشکیل جلسات هماهنگی دستگاههای برای تعیین زمان ومکان و نهایتًا تعیین مکان و ابالغ 
به شورای اقامه نماز و شهرستان گچساران و پی گیری تا تشکیل اجالس 

•  تشکیل جلسه با دستگاههای اداری که به نوعی بااقشار آسیب پذیر جامعه ارتباط دارند . به 
عنوان مثال اداره کل زندانها ، سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی ؟حر؟ و... 

گرفتن مصاحبه وتهیه  کاهش آسیب های اجتماعی و  •  فراخوان از دستگاه ها در مورد نمازو 
فیلم کوتاه از موارد موفقی درزندان ها 

• تجلیل ها و تقدیرها:
که در ارزیابی سال 94  •  از مدیران و دبیران و اعضاء شورای اقامه نماز دستگاههای اداری 

شرایط تجلیل را داشته اند 
•  تجلیل از 37 امام جماعت نماز صبح )سفیران صبح ( 

• تجلیل از خبرنگاران ، رسانه ها که به نوعی در زمینه نماز فعالیت داشته اند 
که فعالیتهای مناسبی در حوزه نماز داشته اند و هم چنین تقدیر از  •  تجلیل از یاوران نماز 

عوامل شهرستانی برگزار کننده اجالس. 

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• پوشش تیلیغی الزم هم از طریق صداوسیمای مرکز استان  و مصاحبه با رسانه ها و سایت 

های خبری ، پوشش کامل خبری ، تصویری بوسیله صداوسیمای استان 
•  نصب بنر در سطح شهر دوگنبدان 

• نامگذاری خیابان به نام نماز 
گچساران و حوزه علمیه خواهران  •  برپایی نمایشگاه نماز توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

گچساران.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
•  مصاحبه مدیر ستاد با رسانه ها و سایت های خبری قبل از اجالس 

• پخش برنامه زنده گفتگو از شبکه سیمای مرکز استان قبل از برگزاری اجالس 
• سخنرانان جناب آقای دکتر مظفر قائم مقام محترم ستاد اقامه نماز کشور ، استاندار محترم 
استان ، قرئت پیام حضرت آیت ا... حائری شیرازی به اجالس ، خیرمقدم فرماندار گچساران ، 

امام جمعه موقت گچساران و مدیر ستاد اقامه نماز استان 



207

• دکتر  محمودمظفر| قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور
معضالت  و  منکرات  و  فحشا  از  را  انسان ها  خواندن  »نماز 
اجتماعی باز می دارد. .. فرهنگ نماز باید به گونه ای ترویج شود 
که تأثیرات آن را در کاهش آسیب های اجتماعی مشاهده کرد، 
آنچه خداوند به انسان ها امر فرموده در برپایی نماز اول وقت 
است و نماز باید با شرایط خاص خود برپا شود... در خواندن 

نماز تا جایی که می شود باید حضور قلب وجود داشته باشد و نماز باید در اول وقت و به صورت 
جماعت در مسجد خوانده شود آنگاه متوجه می شویم که از میزان آسیب های اجتماعی کاسته 
شده است...اقامه نماز باعث می شود که انسان ها از بسیاری گناهان کبیره مانند دروغ، تهمت 
کمترین  و  غیبت بپرهیزند، آسیب های اجتماعی با اقامه نماز و ترویج فرهنگ واالی نماز با 
گر مسؤوالن ادارات بر این امر  هزینه کاهش پیدا کند... نماز باید در اولویت هر کاری قرار گیرد و ا

مهم توجه داشته باشند موفقیت در برنامه های کاری نیز حاصل می شود«.

اجالس استانی  نماز|کهگلویه و بویر احمد
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اجالس استانی  نماز|کهگلویه و بویر احمد اجالس استانی  نماز|کهگلویه و بویر احمد
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اجالس استانی  نماز|کهگلویه و بویر احمد
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اجالس استانی  نماز|کهگلویه و بویر احمد
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان    گــــلستان
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• گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان گلستان :

• گفتمان خانواده مطهر 
گفتمان خانواده مطهر در اذرماه 95 به مدت 3روز با حضور سه نفراز اساتید مرکز تخصصی نمازقم و با  همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان ، اداره کل زندان های استان ، دانشگاه علوم 

پزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی در گرگان برگزارشد .
شایان ذکر می باشد در طی این سه روز در دونوبت صبح وعصر 50 نشست اعم از خانواده ودانشجویی با موضوع نماز وکاهش آسیب های اجتماعی برگزارشد . 
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• گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان گلستان :
• نشست های دانش آموزی 

60نشست دانش آموزی با همکاری آموزش وپرورش با حضور اساتید استانی  در مرکز استان وشهرستان ها برگزارشد..  
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• گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان گلستان :
• حضور در نمایشگاه کتاب

  ستاد اقامه نماز استان گلستان  در دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستانه استان گلستان  با ارائه بیش از 70عنوان کتاب با موضوع  نماز  شرکت نمود . شایان ذکر است  دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 
استان با حضور ناشرین بزرگ کشور درآبان 95به مدت 6روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گرگان برگزارشد .
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• گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان گلستان :
•   دورره آموزشی  توانمندسازی ومهارت افزایی معلمان دوره ابتدایی

کل آموزش وپرورش استان در سه شهرستان برگزارشد ./ دراین دوره ها بیش از 300معلم خانم دوره ابتدایی شرکت نمودند ./ شایان ذکر می باشددر این دوره ها   این دوره ها با همکاری اداره 
اساتید استانی به ارائه محتوای آموزشی برای مخاطبین پرداختند .
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• گزارش مختصر از نشست های تخصصی  برگزار شده در استان  خوزستان گلستان :
• همایش نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی/

  ستاد اقامه نماز استان گلستان  همایش نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی ویژه ائمه محترم جمعه و جماعات مدارس شهرستان آق قال را در شهریور ماه 1395 برگزار نمود.
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســـــتـــــــان    گـــــیـــــــالن
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گزارش اجالس استانی نماز، استان گیالن

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
7 آذر 1395 سالن الغدیر استانداری گیالن- رشت 

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:

•تعداد شرکت کننده : حدود 350 نفر

• تعداد جلسات:  اولین جلسه 28 مرداد و بعد از آن حدود9 جلسه هماهنگی در زمینه های 
مختلف چگونگی  برگزاری  از جمله شناخت الگوهای نمازی گذاشته شدو از هر دستگاه چهار 
نفر براساس شاخص به ستاد اقامه نماز معرفی و در نهایت در جلسه پایانی  14 نفر به مرحله 
پایانی اجالس جهت تقدیر راه یافتند و در زمینه علمی نمودن و نتیجه گیری اجالس فراخوان 
نماز و نقش آن در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی )طالق اعتیاد . فضای مجازی . مناطق 
محروم و حاشیه نشی( در میان دستگاه های عضو داده شد و 14 مقاله به ستاداقامه نماز استان  

ارایه شد  و پس از داوری اساتید یک مقاله در صحن اجالس قرائت  شد . 
کل و دبیران و ائمه جماعات دستگاه های اجرائی   امام  کنندگان در اجالس مدیران  • شرکت 
محترم جمعه و فرمانداران و دبیران ستاد اقامه نماز شهرستان های استان گیالن . شهرداران 
کز شهرستان یاوران نماز و الگوهای فعال اقامه نماز بودند . سخنران  نماینده ولی فقیه در  مرا
گیالن و امام جمعه محترم شهرستان رشت آیت اهّلل قربانی و دکتر محمد علی نجفی  استان 
گیالن و جناب آقای دریس مسئول هماهنگی امور استان ها و روابط عمومی ستاد  استاندار 

کشور /حجت االسالم حجازی مدیر ستاد استان مهندس اصغریان دبیر اجالس و  اقامه نماز 
معاون استاندار بودند...

 •  دستگاه های مشارکت کننده :  )مشاوره دهنده ( 18 دستگاه
انتظامی.  نیروی  رشت-  شهرداری  پرورش.  و  آموزش  رشت.سپاه.  فرمانداری  استانداری. 
گیالن)دولتی(. آزاد. علوم پزشکی. ارشاد. حمل و نقل. دادگستری. ارشاد  زندانها. دانشگاه 

اسالمی. بهزیستی. سازمان تبلیغات. امور مساجد. دفتر امام جمعه 

• تجلیل ها و تقدیرها:
1-روحانی نمونه نمازی 2- استاد نمونه نمازی3- فرهنگی فعال در امر نماز4-کارگردان و تهیه 
کوتاه نمازی 6/5-  بهبود یافته از آسیب های اجتماعی )2 نفر(،   7- راننده نمونه  کننده فیلم 
نمازی 8-گزارشگر فعال نمازی رادیو 9- مددجو و نخبه نمونه نمازی 10/ 11- یاور نمونه نمازی 
گرافیکی نماز 14- بهترین  )2نفر( 12- دبیر نمونه نماز دستگاه های اجرایی 13- بهترین طرح 

خبرگزاری نمازی  15- دستگاه فعال در طرح نوروزی نماز 16-برگزیده مقاله نویسی 

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
• فراخوان اجالس در میان دستگاه های عضو کمیته برگزاری  - ارسال 14 مقاله با موضوع نماز و 

کاهش آسیب های اجتماعی  ) طالق اعتیاد- فضای مجازی- حاشیه نشینی( 
• انتخاب یک مقاله توسط هیئت علمی  و داوری متشکل از 5 نفر از اساتید دانشگاهی و ارایه 
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مقاله آقای دکتر سجاد صالحی کرد آبادی  در صحن اجالس؛
• تبلیغات محیطی با موضع اجالس نماز؛ 

•  نمایش اثرهنری و گرافیکی بر روی بوم با عنوان  نماز ظهر عاشورا در ورودی سالن اجالس  .

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• مصاحبه تلویزیونی  و رادیوئی  توسط حجت االسالم حجازی مدیر ستاد و مصاحبه با 

خبرگزاری های مختلف از چند ماه قبل 

• آیت اهلل زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیالن
ذلت،  از  را  ایران  ملت  جامعه  در  نماز  ترویج  با  »امام؟حر؟ 
گذشته نماز را  فراموشی دینی و بی بندوباری نجات داد. در 
گر فردی  برای مردم امری خرافی و بی ارزش جلوه می دادند و ا
به منظور اقامه نماز بلند می شد او را مسخره می کردند. نماز 
کرد  را سرلوحه برنامه های دینی در جمهوری اسالمی عنوان 
کز علمی و دستگاه های مختلف شنیده می شود. امام  کنون صدای اذان در تمام مرا و افزود: ا
حسین ؟ع؟در میدان جنگ نماز را ترك نکرد و این فریضه دینی در هیچ حالتی نباید ترك شود. 
گر انسان اهل  گر نماز قبول شود اعمال دیگر انسان نیز مورد قبول واقع می شود ضمن اینکه ا ا
نماز نباشد نمی تواند دلی صاف داشته باشد. یکی از بالهای جامعه اضطراب روحی و تشویش 
گر به حقیقت نماز برسیم حالت شیدایی در ما ایجاد می شود. درك روح نماز حائز  است و ا
اهمیت است زیرا نماز انسان را به معراج می برد. پدید آوردن آرامش روحی و رسیدن به آرامش 
کیزه نگه می دارد و از تجاوز به اموال مردم  مطلق از ویژگی های نماز است. نماز انسان را پاك و پا

که نماز اقامه می کنند، به غیر از خداوند و  جلوگیری می کند. مؤمنان انسان هایی هستند 
نعمت های پروردگار نمی اندیشیند و برای آخرت آماده می شوند. نیاز است برای نهادینه کردن 
روح، حقیقت و واقعیت نماز در جامعه فکر کنیم. انسان با اقامه نماز و عمل به قرآن می تواند 

جسم و جان خود را الهی کند«.

حجازی|   ابوطالب  سید  والمسلمین  حجت االسالم   •

مدیر ستاد اقامه نماز گیالن
»اقامه نماز بهترین فریضه دینی برای ترویج و تبلیغ اسالم 
گر از فضایل دین اسالم به درستی در راستای ترویج  است. ا
کنیم تمامی منکرات و آسیب ها را  و گسترش اسالم استفاده 
از میان ببریم. گسترش فرهنگ نماز، آسیب های اجتماعی و 

فرهنگی را کاهش می دهد«.

• مسعود دریس| مدیر روابط عمومی و امور استان های 

ستاد اقامه نماز
»آسیب های اجتماعی در جامعه متاثر از ترك نماز است. نماز 
که باید به شیوه درست آن  فریضه ای عظیم در جهان است 
کرد. مسلمانان در اندلس در سال 1492 میالدی در  را ترویج 

تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی رتبه نخست را در دنیا داشتند. 
کرده ایم به پیروزی پر افتخار رسیدیم.  در طول تاریخ هرگاه به نماز و فرهنگ قرآنی تکیه 
مشکالت و بالیای جامعه کنونی را ناشی از قطع ارتباط انسان با خدا دانست خاطرنشان کرد: 
کنترل  گسترش و غیرقابل  که ارتباط انسان با خدا قطع می شود جرایم علیه بشریت  زمانی 
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است. تنها نماز است که همانند سد دفاعی در مقابل آسیب ها ایستادگی می کند«.

• دکتر محمدعلی نجفی|  استاندار گیالن
فرهنگ  توسعه  و  ترویج  و  نماز  اقامه  برای  باید  »همه 
با همکاری  فرمانداران بصورت مستقیم  بکوشیم.  نورانی 
کاستی ها را در نمازخانه  گام نخست این  شهر داری ها در 
های بین راهی و نمازخانه های شهری موجود در پارك ها را 
کنند. فضای  در شهرستان مربوطه شناسایی و سپس رفع 

اقامه نماز باید محیطی صمیمی با همکاری مطلوب امام جماعت و هیئت امنای مساجد 
که زمینه برقراری ارتباط صمیمی بین  باشد. مساجد باید محیطی صمیمی و پویا باشند 
پروردگار و بندگانش را فراهم کنند. خوشبختانه در دانشگاه ها به برکت نظام مقدس جمهوری 
کالس ها و  اسالمی فضای مناسبی برای اقامه نماز موجود است لذا طوالنی شدن زمان 

جلسات مانعی برای رونق نماز جماعت نشود«.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
گردیده  همه دستگاه های فوق الذکر  یک  همایش درون سازمانی با ابواب جمعی  • قرار 
مرتبط با دستگاه خود با عنوان نماز و کاهش آسیب های اجتماعی بگذارند، که البته برخی از 

دستگا ه ها  همانند دادگستری استان گیالن و اداره کل زندانها و ... برگزار نموده اند...

اجالس استانی  نماز|استان گیالن
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اجالس استانی  نماز|استان گیالن اجالس استانی  نماز|استان گیالن
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اجالس استانی  نماز|استان گیالناجالس استانی  نماز|استان گیالن
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان      لـــرســــــــتــــــان
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گزارش ا جالس استانی نماز، استان لرستان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
تئاتر  آمفی  آذرماه 95 در سالن  بروجرد،  14  آذرماه 95 در سالن شهید رجایی شهرستان   2

استانداری لرستان

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
• هماهنگی با استانداری لرستان و دفتر امام جمعه خرم آباد

• هماهنگی با صدا و سیمای مرکز لرستان جهت پخش تیزر و پوشش کامل خبری اجالس
• هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان جهت حضور در اجالس

• تهیه و نصب بنر اجالس
• هماهنگی با خبرگزاری ها و نشریات استان جهت پوشش کامل خبری اجالس

• برگزاری دو  اجالس خرم آباد و بروجرد با موضوع )) نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی((
• تهیه و توزیع  اقالم فرهنگی و هدایای ویژه دستگاه ها و دبیران برتر در امر نماز

• هماهنگی جهت حضور جناب آقای دریس مدیریت محترم روابط عمومی و امور استان های 
ستاد اقامه نماز کشور در اجالس خرم آباد

• تجلیل ها و تقدیرها:
تقدیر از مدیرکل آموزش وپرورش استان، مدیرکل کمیته وامداد لرستان، مدیرکل بنیاد مسکن، 
مدیرکل صداوسیما، رئیس دانشگاه لرستان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

اسالمی،  تبلیغات  مدیرکل  استان،  هالل احمر  در  ولی فقیه  نماینده  لرستان،  دانشگاه های 
گاز، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای، رئیس  مدیرکل امور مالیاتی، مدیرعامل شرکت 
اداره امور  سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل استاندارد، مدیرکل بهزیستی، رئیس 
شعب بانك ملی در استان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش لرستان، رئیس پارك علم 
و فناوری لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی و برخی از ائمه جماعات استان، 

مدیران مدارس، دانشجویان و دانش آموزان به عنوان ادارات و افراد نمونه در برپایی نماز.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
ک لرستان در خصوص  • هماهنگی و انجام مصاحبه حاج آقا درویش پور با شبکه استانی افال

اجالس نماز
ک لرستان جهت حضور آقای دریس در استودیوی صدا و  • هماهنگی با شبکه استانی افال
کاهش آسیب  سیما و ضبط برنامه بسوی معبود و صحبت های ایشان در موضوعات: نماز و 

های اجتماعی، نماز و تربیت فرزندان و خانواده، مهدویت
• ضبط کامل و تصویر برداری از اجالس استانی

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
ک لرستان بصورت تصویری • گفت و گوی اختصاصی حاج آقا درویش پور با شبکه افال

• صحبت های آقای دریس در شبکه استانی و برنامه ی بسوی معبود در 6برنامه ورایزنی در 
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خصوص پخش در برنامه های قبل از اذان در شبکه استانی

• حجت االسالم عابدین درویش پور|  دبیر ستاد اقامه نماز 

استان لرستان 
که صبر و  کارکردی  کار در مسائل اقتصادی نماز است و  »گره 
کارکردها را دارد.  اقتصاد مقاومتی وجود دارد نماز هم همان 
که مقدمه ای برای اجالس سراسری  هدف از اجالس استانی 
که ما بتوانیم از دستگاه  بهمن ماه سالجاری است این است 

کنیم در آینده در دستگاه  ها، مدیران و خادمین نماز تقدیر و تشکری داشته و برنامه ریزی 
های اجرایی و اقشار مختلف مردم فرهنگ نماز را بیشتر گسترش دهیم. وی عنوان کرد: ستاد 
اقامه نماز استان در سال گذشته با برگزاری کارگاه ها و نشست های دانش آموزی و دانشجویی 
گسترش فرهنگ نماز تالش داشته با همکاری  و ایجاد فضا و بستر مناسب برای تعمیق و 

نهاد های فرهنگی فرهنگ نماز را گسترش دهد«.

• مسعود دریس|  مدیر روابط عمومی و امور استان های 

ستاد اقامه نماز 
که در وجود انسان  »نماز یك جوشش درونی و احتراقی است 
اتفاق می افتد و بدی ها و خصلت های نکوهیده را ازبین می 
برد و ازطرفی ارزش های انسانی و الهی را در نفس انسان نهادینه 
کند. وی با اشاره به اینکه همه واجبات دینی بازدارنده  می 
ازفحشا و منکر هستند افزود: ولی خداوند تبارك و تعالی آیه 45 
که نشان دهنده قدرت بازدارندگی در این فریضه بی  سوره عنکوبت را به نماز اختصاص داد 

نظیر و استنایی است. نماز قدرت کنترل امیال درونی ما را دارد ومی تواند نفس شیطانی ما را به 
یك نفس رحمانی تبدیل کند. دریس اظهار داشت:اولین اقدام تربیتی ولی عصربعد از تشکیل 
گر دیوار زندگی ما به واسطه جهالت و غفلت و دوری  حکومت عدل مبنی براقامه نماز است. ا

درحال ریزش است ابزار الهی نماز می تواند از ریزش و انهادم این دیوار جلوگیری کند.
استاندار لرستان هم در این مراسم بر ساماندهی نمازخانه های دستگاه های اجرای و ادارات 
کمبود اعتبار اما از مدیران انتظار می رود با هزینه 5 یا 6  کرد و افزود:با توجه به  کید  استان تا
کار خود قرار دهند. بازوند از  میلیون تومان ساماندهی نماز خانه های ادارات را در دستور 
مسئوالن شهرداری خواست تا نسبت به ساخت نمازخانه در پارك ها و ورودی شهر ها اقدام 
کن نیاز به بازسازی و رسیدگی  که نمازخانه های این اما کنند و اظهار داشت:در صورتی هم 
داشت مشکالت آنها را رفع کنند. ایشان قول مساعد داد که در تمام ورودی های استان مسجد 

ساخته شود«.
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گزارش ا جالس استانی نماز، استان مازندران

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
اردوگاه شهدای دانش آموز بادله/شهرستان ساری / میاندورد

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
برگزاری اجالس - تشکیل جلسات  کارشناسان ستاد بمنظور تمهید مقدمات  با  جلسات 
متعدد با مدیر کل حوزه استاندار بمنظور هماهنگی در اجرای اجالس استانی نماز  - تشکیل 
جلسات متعدد با معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بعنوان ریاست اجالس -   
هماهنگی با مدیر کل استاندار جهت هماهنگی و تعیین زنگ نماز در یکی از مدارس شهرستان 
ساری در تاریخ 95/8/26 با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش استان/ هماهنگی با دفتر 
نماینده محترم ولی فقیه جهت هماهنگی در تاریخ یاد شده و ایراد سخنرانی در اجالس / 
کمیته تبلیغات  کمیته فرهنگی 2-  کمیته جهت پیشبرد اجالس بنامهای 1-  تشکیل چهار 
کمیته مالی و پشتیبانی  - اطالع رسانی از طریق صدا و سیما و  کمیته اطالع رسانی 4-   -3
کل محترم دفاتر  زیر نویس تلویزیونی و پخش تیزر مربوط به اجالس نماز /هماهنگی با مدیر 
امور شهری و روستایی استاندار بمنظور فضاسازی محیطی استان با شعارهای نمازی در قالب 
کمیته  چاپ بنر یکنواخت/ هماهنگی با معاون محترم سیاسی و امنیتی و رؤسای چهارگانه 
ها بمنظور تشکیل اجالس شهرستانی نماز بعد از اجالس استانی و قبل از اجالس سراسری 
بیست و پنجمین اجالس در استان البرز از تاریخ 95/278  لغایت  95/9/16 / درخواست از 
کمیته ها بمنظور اجرای سیاست های  کمیته های چهارگانه جهت معرفی رابطین  رؤسای 

کمیته ها در برنامه ریزی های اجالس / تهیه پیش نویس سین برنامه با هماهنگی  رؤسای 
اعضای محترم کمیته های چهارگانه و ریاست اجالس /مدعوین اجالس بر اساس نامه شماره 
دانش  /دانشجویان/  مشاوران  نوجوانان/  رویکرد  با  مرکز  ستاد  ؛ 95/8/22   1/01/35942
آموزان /مدیران /مجری طرح مبین/خانواده ها / مجریان طرح نیك)بهزیستی( و دبیران 
اقامه نماز شهرهای استان و دستگاههای اجرایی/فرمانداران /مدیران دستگاههای اجرایی 
/ اساتید دانشگاهها/معاونین پرورشی و رؤسای ادارات و دبیران اقامه نماز آموزش و پرورش 
شهرهای استان و ائمه جمعه و جماعات/حوزه های علمیه و طالب به استعداد 1300 نفر  - 
کل امور اجتماعی استانداری در خصوص  درج شعارهای نمازی در سر برگ  مکاتبه با مدیر 
نامه ها توسط دستگاه های اجرایی یك هفته قبل از اجالس با عنوان  :  یکی از مؤثرترین راه ها 
برای کاستن آسیب های اجتماعی ترویج نماز است/مکاتبه با مدیر کل امور اجتماعی استاندار 
در خصوص تهیه تهیه بنر نمازی در سر درب تمامی دستگاه های اجرایی استان/مکاتبه با اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص استفاده از تلویزیونهای شهری ارشاد و بیلبورد های 
تبلیغاتی در مرکز استان و سایر شهرها با متن داده شده در خصوص موضوع اجالس /طراحی 
بنر به ابعاد 4×3 بمنظور تبلیغات محیطی از طریق کمیته تبلیغات اجالس برای شهرستانها و 
در مسیر برگزاری اجالس-  دعوت از خبرنگاران و اصحاب رسانه بعنوان مدعو در جلسه و تهیه 
خبر جهت انعکاس در روزنامه های محلی و سایت ها / مکاتبه با مدیر کل محترم صدا و سیما 
کاهش آسیب های اجتماعی بهمراه لوح فشرده  جهت پخش مستند پل با موضوع نماز و 
حاوی سخنان حضرت حجت االسالم حاج آقا قرائتی ریاست محترم ستاد اقامه نماز کشور / 
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تهیه کلیپ از فعالیت های ستاد اقامه نماز استان با عنوان عملکرد ، نیازمندیها و پیشنهادات 
و ارائه آن در اجالس/ مصاحبه مطبوعاتی دبیر اجالس حجت االسالم ابراهیمی با اصحاب 
کاهش آسیب های اجتماعی از  گرد دانش آموزی با عنوان نقش نماز در  رسانه /تشکیل میز 
طریق صدا و سیما و ضبط برنامه جهت پخش آن در سیمای مرکز استان  - تهیه ویژه نامه 
با عنوان نجوای عاشقانه برای تمامی مدعوین در اجالس با محوریت سخنان بزرگان از جمله 
حضرت امام و مقام معظم و پیام ریاست محترم جمهوری و مسئوالن استانی درباره نماز/ اذان 
حلقومی توسط یکی از دانش آموزان/ سرود نمازی /ارائه مقاله توسط یکی از دانش آموزان 
گزارش اهم عملکرد  گویی و سخنرانی پیرامون  روند اجالس و  درباره اهمیت نماز /خیرمقدم 
ستاد اقامه نماز استان و نیازمندیها و پیشنهادات امر نماز توسط حجت االسالم ابراهیمی دبیر 
اجالس  - سخنرانی حضرت حجت االسالم قرائتی در دومین اجالس استانی نماز با موضوع 
کاهش آسیب هاس اجتماعی/سخنرانی استاندار مازندران در دومین اجالس  نقش نماز در 
استانی نماز/ رونمایی از پوستر جشن عبادت توسط حجت االسالم قرائتی و استاندار و ائمه 
محترم جمعه و دیگر مسئوالن استانی که در تاریخ 95/9/21 ساعت 11 صبح همزمان در کلیه 
مدارس سراسر استان با همکاری آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز استان و صدا و سیمای مرکز 
استان / اهداء جوایز به فعاالن برتر نمازی در عرصه های مختلف اقامه نماز جماعت ظهر و عصر 
و مداحی بمناسبت اربعین حسینی بین دو نماز / جلسه ارزیابی از دومین اجالس استانی نماز 
در تاریخ 95/9/16 با حضور ریاست و دبیر اجالس در استانداری/ تقدیر مشترك دبیر و ریاست 
اجالس از برگزار کنندگان امر اجالس/ اجرایی نمودن سخنان حاج آقا قرائتی و استاندار در غالب 

DVD به کلیه دستگاه های اجرایی و فرمانداران و بخشداران شهرستان های استان     

• تجلیل ها و تقدیرها:
15 نفر در گروه های مختلف از جمله : شهید نمونه نمازی - امام جماعت نمونه نمازی /مدیر/ 
دبیر /دانش آموز نمونه نمازی / پژوهشگر نمازی / یاور نمونه نمازی /مؤذن نمونه نمازی / 
بانوی نمونه نمازی / مددکار نمونه نمازی / مدیران و دبیران شورای  اقامه نماز دستگاه های 

اجرایی استان / میان وعده و ناهار.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
کارگاه نقاشی/ خطاطی/  برگزاری نماز جماعت/  مداحی بمناسبت اربعین  کارگاه عکاسی / 

حسینی / خیرمقدم پیشتازان جمعیت هالل احمر به مدعوین در اجالس 

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• رئیس ستاد اقامه نماز کشور|

 حجت االسالم محسن قرائتی
گاهی برای  »صدها شهرك داریم اما مسجد نداریم. برخی 
اقامه نماز متلك هایی از دیگران می شنوند اما به یاد داشته 
و  ترك نشد  نمازش  کربال  در  امام حسین ؟ع؟  که  باشید 
حضرت علی ؟ع؟ هم در موقع نماز ضربت خورد. اقامه نماز 
برای همه عموم است و فقط مختص مسؤوالن ستاد اقامه 
نماز نیست.مدیر خوب کسی نیست که به اقدامات پشت سرش نگاه کند زیرا موجب غرور در 
که فقط برای نمره  کنید و هرگز درس هایی  انسان می شود.فرهنگ مطالعه را در خود تقویت 
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خوانده شد را ذخیره قیامت نکنید.
کند باید نماز را جدی بگیریم.نخ و سوزن داریم اما خیاط  گر می خواهیم مفاسد کاهش پیدا  ا
نداریم، پول داریم اما امکانات نداریم و آدم داریم ولی جوهر نداریم.استعدادهای بسیاری در 
کشور داریم که در این زمنیه باید از ظرفیت دانشجویان به خوبی استفاده کنیم. ازدواج سبب 

تقویت معنویت می شود و جوانی که زود ازدواج کند در برابر آسیب ها  بیمه می شود«.
 

گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :

• شهرستانی که اجالس نماز برگزار نموده اند:
نکا 3- شهرستان میاندرود 4- شهرستان ساری 5-  نوشهر 2- شهرستان  1- شهرستان   
غ 6- شهرستان جویبار و این اجالسیه ها ادامه دارد که به محض تشکیل آن  شهرستان سیمر

گزارش تفضیلی از طریق سایت ستاد اقامه نماز استان اطالع رسانی می گردد.
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گزارش اجالس استانی نماز، استان مرکزی

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
ک/  روز سه شنبه 95/10/7   کانون امام خمینی؟حر؟  شهر ارا

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
•همانگی با آموزش و پرورش استان

 • هماهنگی با صدا و سیمای استان
• هماهنگی با خبرگزاری ها و جراید

• تبلیغات محیطی در سطح شهر

• تجلیل ها و تقدیرها:
•جمعًا  31 نفر شامل:

 روحانی نمونه نمازی ،بخشدار نمونه نمازی،یاور نماز نمونه ، مدیر نمونه نمازی  و تعداد 26 نفر 
از دبیران شورای اقامه نماز دستگاههای اجرائی استان

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
•برگزاری اولین طرح استانی مبین و آموزش 160  نفر معلمان پایه سوم ابتدایی دختر و آموزش 
250  نفر مسئوالن انجمن اولیاء و مربیان، آموزش 270  نفر مدیر دوره متوسطه از سطح استان، 

اعزام اساتید به مساجد و مدارس 
• تبلیغات محیطی در سطح شهر/ تبلیغات زیرنویس سیمای استان

• برگزاری نماز ظهر اجالس به امامت آیت اهّلل دری نجف آبادی 
• تقدیر از فعاالن نمازی  

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
گلبانک صبح / مصاحبه خبری مدیر ستاد با خبر  • مصاحبه مدیر ستاد با برنامه رادیوئی 

سیمای استان

• آیت اهلل دری نجف آبادی| نماینده ولی فقیه در استان و 

ک  امام جمعه ارا
» این فریضه الهی جوهر وجودی و جوهره دینی ما را تشکیل 
مساجد،  دانشگاه ها،  مدارس،  در  نماز  اقامه  می دهد، 
گیرد باید برنامه ریزی در  کارخانجات باید مورد توجه ویژه قرار 
این حوزه آنچنان دقیق باشد که به جای مسائل حاشیه ای به 

مسائل فرهنگی و باورهای عمیق دینی توجه شود. 
گر همین دانش آموز  دانش آموزان و دانشجویان در حوزه های علمی سرآمد و نخبه هستند اما ا
کننده خواهد بود،  کند و با این فریضه الهی بیگانه باشد نگران  و دانشجو در حوزه نماز غفلت 
گر تابحال راه را  دانش آموزان باید طوری تربیت شوند که دین باور، روزه باور و اعتقاد باور باشند ا

اشتباه رفته ایم باید برگردیم. 
کشور به آرمان های امام، رهبری، اصول اسالمی، خودباوری و عشق به اهل بیت؟مهع؟  قوام 
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گر نماز آسیب ببیند همه چیز آسیب خواهد دید.  است، ا
کارخانجات فراوانی   ما در استان 250 هزار دانش آموز، 100هزار دانشجو، 60هزار واحد صنفی و 
داریم که باید برای اقامه نماز اول وقت آنها فکری کرد، اینکه نماز در مدارس اقامه شود اقدامی 
پسندیده هست اما کافی نیست، جامعه روحانیت باید همه جا حضور داشته باشند، درغیر این 
صورت شبکه های اجتماعی حضور خواهند داشت، یک دست به تنهایی صدا ندارد همه باید 

همت کنیم.

• حجت االسالم رودبارانی|  مدیر ستاد اقامه نماز استان 
» برای موفقیت در اقامه نماز و ترویج فرهنگ نماز باید به سه 
نکته توجه کرد ،  اول : نمازشناسی، دوم:  نماز باوری ) باور قلبی 
به نماز و آثار نماز ( سوم : نماز یاوری ) یاور نماز که در این صورت 
چون  کنیم  یاری  هم  زمان؟جع؟را  امام  توانست  خواهیم 

حضرت با نماز جامعه را اصالح خواهند کرد . 

• فوالدوند|  مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان
گر کسی گمان می کند با توصیه می تواند جوانان امروز را به نماز  ا
گر مدیران می خواهند در حوزه  کنیم در اشتباه است ا دعوت 
نماز موفق باشند باید  در وهله اول جامعه مخاطب را بشناسند 
گر غیر  و روش های متناسب دعوت به افراد را شناسائی کنند و ا

از این باشد نتیجه حاصل نخواهد شد...

اجالس استانی  نماز|استان مرکزی
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اجالس استانی  نماز|استان مرکزی اجالس استانی  نماز|استان مرکزی
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اجالس استانی  نماز|استان مرکزی اجالس استانی  نماز|استان مرکزی
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اجالس استانی  نماز|استان مرکزی
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان     هــــرمـــزگــــان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان هرمزگان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
شهر بندرعباس /شهرک فجر / سالن شرکت گاز | زمان برگزاری :   1395/9/6

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
• برگزاری دو جلسه  پیرامون برگزاری اجالس استانی در دفتر استاندار

•  هماهنگی با صدا سیما جهت تهیه تیزر اجالس استانی
•  برگزای جلسه هماهنگی با معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی 

استانداری
•  تهیه و توزیع 1000 عدد پوستر اجالس استانی و ارسال به شهرستانهای تابعه

• هماهنگی با ادارات جهت چاپ . نصب بنر اجالس استانی در بیلبوردهای تبلیغاتی خود
• نشست با رسانه های گروهی در جهت اطالع رسانی برگزاری اجالس استانی 

• تجلیل ها و تقدیرها:

• تجلیل از فعاالن نمونه نمازی که اسامی آنها به شرح ذیل است:
راننده نمونه نمازی آقای عیسی بشقره

بانوی نمونه نمازی سرکار خانم رقیه زنگی
هنرمند نمونه نمازی جناب آقای احمد مریدی زاده

شاعر نمونه نمازی سرکار خانم اعظم پشت مشهدی 

مددکار نمونه نمازی خانواده محترم حجت االسالم والمسلمین سید عظیما هاشمی
مددجوی نمونه نمازی عباس کروکی
پزشک نمونه نمازی آقای دکتر زمانی

دانش آموز نمونه نمازی زینت درویشی
معلم نمونه نمازی سرکار خانم فاطمه تختی زاده

مدیر نمونه نمازی سرکار خانم فاطمه ضمیری
امام جماعت مدرسه نمونه نمازی حجت االسالم والمسلمین برزو رهگشا

دانشگاه نمونه نمازی دانشگاه آزاد بندرعباس جناب آقای دکتر باقری
دبیر نمونه نمازی دستگاههای اجرایی آقای دکتر مجید گلزاده

مبلغ نمونه نمازی آقای محمد پور آل مهتران
مداح نمونه نمازی آقای علی افخمی

امام جماعت نمونه نمازی دستگاههای اجرایی آقای مهدی فاضلی پور
شورای نمونه نماز آقای ابراهیم کمالی

فعال نمونه نمازی رسانه مجازی آقای احمد سهرابی
فعال نمونه نمازی رسانه تصویری آقای امیر احمدی
دبیر ستان نمونه نماز دبیرستان حضرت فاطمه ؟اهس؟

رسانه نمونه نمازی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس
رسانه سفری نمازی اداره کل راه آهن استان هرمزگان
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بیمارستان نمونه نمازی بیمارستان حضرت ابوالفضل ؟ع؟
کارمند نمونه نمازی حسن رئیسی

امام جمعه نمونه نمازی حجةاالسالم والمسلمین معتمدی فر امام جمعه شهرستان میناب
مدیر کل نمونه نمازی جناب آقای  عیسی باقرزاده مدیر کل استاندار و تحقیقات صنعتی

معاون نمونه نمازی آقای رئوفی معاون هماهنگی و توسعه منابع استانداری هرمزگان
دهیاری نمونه نمازی آقای فیصل سارمانی

دهیاری نمونه نمازی آقای محمدی
شهردار نمونه نمازی آقای عباس امینی زاده شهردار بندرعباس

فرماندار نمونه نمازی آقای احمد پویافر فرماندار بندرعباس

• تجلیل از دستگاه های برتر 
اداره کل منابع طبیعی استان    -     تقدیر ویژه

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان  -   تقدیر
برق منطقه ای استان هرمزگان   -  تقدیر

کمیته امداد امام خمینی ؟حر؟   -  تقدیر
فرمانداری بندرعباس   -   تقدیر

آموزش فنی و حرفه ای    -  تقدیر
استانداری هرمزگان   -   تقدیر

شرکت پخش فراورده های نفتی   -  تقدیر
بانک مسکن استان هرمزگان   -  تقدیر

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان   -    تقدیر

اداره کل زندانهای و اقدامات تامینی استان   -    تقدیر

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
در  نماز  بوسیله  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  مورد  در  تخصصی  های  نشست  برگزاری   •
کز وابسته  کز شبانه روزی ، مرا کز علمی ، دستگاههای اجرایی ، ندامتگاهها ، مرا دانشگاهها ، مرا

به کمیته امداد امام خمینی )ره(

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• خبرگزاری ها/ مصاحبه با صدا و سیما/سایت ها /پیامک 

• آیت اهلل نعیم آبادی| امام جمعه بندرعباس
کریم  که قرآن  »اهمیت اقامه نماز از معدود موضوعاتی است 
شخصی  فضای  است...در  کرده  فراوان  کید  تا آن  به  نسبت 
اقامه نماز بایستی جانانه و با نشاط باشد...درفضای خانوادگی 
نماز نیز بایستی فرزندان و اهل خانه را به استقامت در نماز 
دعوت کنیم و روی مسئله نماز و خانواده سرمایه گذاری کرده 
بارز  نمونه  رسول؟ص؟  حضرت  اقدام  این  بگذاریم...  وقت  و 
سرمایه گذاری بر روی نماز در خانواده است... در این زمینه باید از ساحت نماز معذرت خواهی 
گذاری نشده است...وی ادامه داد: حکومت ها با هر  که در این زمینه هیچ سرمایه  کرد ، چرا
کار آمدند وآنچه در توان هنری و اعتباری هزینه کردند تا تاریخ پر افتخار ایران  انگیزه ای بر روی 
که در نظام انجام می شود وظیفه نظام است، اما باید دید  اسالمی نتیجه آن شد. .. هرکاری 
گر بهترین جاده ها ساخته شود و کشو را از این حیث نمونه  فلسفه حکومت اسالمی چیست، ا
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کنیم ولی معنویت نباشد معلوم نیست چه اتفاقی رخ می دهد.
کمبود اعتبارات متوقف شده و بارها به  عملیات احداث مسجد جامع بندرعباس به دلیل 
کرده ایم اما هیچ حرکتی شکل نگرفته است... تحقق این مهم  جاهای مختلف نامهنگاری 
گر رئیس جمهور  کند... ا به راحتی می تواند از بروز آسیب ها و معضالت اجتماعی جلوگیری 
کمیتی چه اقدامی  نماز اول وقت میخواند این جنبه شخصی دارد، بایستی پرسید در بعد حا
کرده است... توسعه و ترویج فرهنگ نماز به تنهایی می تواند حالل مشکالت بوده و از فحشا و 
کامل، فالح و رستگاری است و نماز یکی از  کند... درجه اعالی انسان  حرکات فساد جلوگیری 
ارکان آن محسوب می شود و با ایجاد همه زمینه های رشد و از بین بردن همه زمینه های فساد 

جامعه فالح می شود و ادا نکردن حق نماز سبب بروز آسیب های اجتماعی می شود.«

• محمد حسن فروزان نژاد| مدیر اقامه نماز هرمزگان
با  مقابله  برای  روش  بهترین  نماز  اقامه  فرهنگ  »ترویج 
آسیب های اجتماعی است... معظم له این مهم را در اجالس 
کشوری نماز سال گذشته متذکر شدند...تمامی دستگاه های 
این دغدغه بسیج شوند...  رفع  بایستی در جهت  فرهنگی 
کز  گر مساجد احیا و به مرا کریم ا بر اساس آیات صریح قرآن 
فرهنگی تبدیل شود قطعا شاهد با کاهش بی نظیری در زمینه 

با آسیب های اجتماعی روبرو می شویم... باید به جایی برسیم که با شنیدن صدای اذان مردم 
کند... تمامی  به مساجد هجوم برده و صفوف منسجم نمازگزادان چشم دشمنان را خیره 
گویند... این اجالس به منزله دعوت مردم به نماز است ،  مردم بایستی به دعوت الهی لبیك 
بنابراین همه دستگاه ها و نهاد های فرهنگی باید در جهت فراهم ساختن زمینه رفع دغدغه 

مقام معظم رهبری تالش کنند...  با ترویج فرهنگ نماز به جنگ با آسیب های اجتماعی برویم 
و به قرآن ، سنت ائمه اطهار و رهبری لبیك بگوئیم...  باید ضمیر مردم را از اهمیت و نقش نماز 

گاه سازیم«. در کاهش آسیب های اجتماعی آ

• جناب آقای رضائی | نماینده رئیس جمهور  در امر نماز
» حوادثی در نماز نهفته است که بایستی با تمرین و ممارست 
آن را جستجو کرد و به کار بست... در نماز ظرفیت های فراوانی 
کاهش آسیبها  را جست و درجهت  باید آن  که  نهفته است 
کردار  و  گفتار  در  باید  برد...نماز  بهره  اجتماعی  معضالت  و 
گذار باشد و نمازگذاران نیز باید برای دیگران  نمازگذاران تاثیر 
الگو و اسوه باشند... رضایی با بیان اینکه، باید از نماز و ائمه 
کنند افزود: البته نماز به فرد  اطهار بخواهیم تا آثار و برکات نماز را در وجود و نهاد ما نمایان 
نمازگذار اطمینان قلبی بی نظیری می دهد... مقام معظم رهبری در سیزدهمین اجالس نماز 
کوتاه مدت را باید برای نماز قائل شد  در شهرکرد فرمودند: 3هدف بلند مدت، میان مدت و 
که هدف بلند مدت همان صالح و فالح جامعه، هدف میان مدت روشن شدن چراغ نماز در 
دلها و خانه ها و هدف کوتاه مدت هم اینکه وظیفه داریم ظرفیت های کشور را در جهت ترویج 

فرهنگ نماز بکار گیریم... 
بنابراین، همه دستگاه ها باید در جهت تحقق این مهم گام بردارند... رضایی ادامه داد: البته 
برخی معتقدند اعتبارات محدود است، اما باید توجه داشت که ترویج فرهنگ نماز نیازمند یك 
حرکت دورنی است... مدیران توجه داشته باشند که فرصت خدمت به زودی سپری می شود 
و زمانی متوجه می شوند که دیر شده ، بنابر این باید از لحظه لحظه زمان مسئولیت در جهت 
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کنیم... باید از این فرصت در  کاهش آسیب های اجتماعی تالش  نهادینه سازی فرهنگ نماز و 
جهت رفع دغدغه مقام معظم رهبری که همان کاهش آسیب های اجتماعی است استفاده کرد« .

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
کارد  • انجام تبلیغات رسانه و فضاسازی محیطی در شهرستان ها / نصب بنر / پال

اجالس استانی  نماز|استان هرمزگان اجالس استانی  نماز|استان هرمزگان
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اجالس استانی  نماز|استان هرمزگاناجالس استانی  نماز|استان هرمزگان
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اجالس استانی  نماز|استان هرمزگاناجالس استانی  نماز|استان هرمزگان
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اجالس استانی  نماز|استان هرمزگاناجالس استانی  نماز|استان هرمزگان
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
اســــــتـــــــــان     هــــــمــــــدان
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گزارش اجالس استانی نماز، استان  همدان

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
همدان/ سالن اجتماعات استانداری همدان با ظرفیت 500 نفر  در یکشنبه95/9/7 

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
•برگزاری سه جلسه تمهید مقدمات  برگزاری اجالس تهیه صورت جلسه وارسال به ادارات در 

خصوص شرح وظایف
•  مکاتبه با استانداری جهت دعوت از اعضای شورای اداری استان وفرمانداران به همراه 

شورای اقامه نماز شهرستان ها
•  تهیه کارت دعوت ودعوت از قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور به دعوت از نماینده ولی فقیه و 

امام جمعه همدان جهت سخنرانی در اجالس تنظیم محتوی برنامه
• توزیع دعوتنامه به افراد حقیقی و حقوقی شرکت کننده در اجالس استانی.

• تجلیل ها و تقدیرها:
تقدیر شدگان  در اجالس نماز همدان ادارات کل ودستگاههایی که حائز رتبه در ارزیابی عملکرد 
در توسعه وترویج نماز شده بودند، مدیر کل نمازی، دبیر اقامه نماز دستگاه ها  ،امام جماعت 
اداره،فرماندار،شهردار، بخشدار، دهیار نمازی،پژوهشگر...دانشجو،شهید نمونه نمازی،امام 
جماعت برتر دانشگاه،راننده نمازی ،مدیر مجتمع خدماتی رفاهی  بین راهی برتر، مدد جو و 
مدکار نمونه نمازی،ورزشکار نمونه نمازی،نویسنده نمازی،.هنرمند نمازی. نماز یاور فعال، 

اصحاب رسانه فعال در امر نماز.

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
•  تشکیل نمایشگاه عکس نماز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

• برپایی نمایشگاه کتاب انتشارات ستاد اقامه نماز   

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :
• مصاحبه های تلویزیونی و مطبوعاتی با مدیر  ستاد اقامه نماز استان و شهرستان ها در 
که بیشتر حول  خصوص چگونگی برگزاری اجالس استانی و شهرستانی نماز و اهداف برگزاری 

نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی شکل گرفته
• حضور مدیر استان  در شبکه استانی نماز بصورت  برنامه زنده صبگاهی در خصوص نقش نماز 

در کاهش آسیبهای اجتماعی 
• مصاحبه مدیر  در خالل برگزاری اجالس استانی نماز 

• مصاحبه  فرمانداران شهرستانها در خصوص اجالس نماز 
شهرستانی 

• آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی|  امام جمعه همدان
گر نماز  گر به مرحله خودباختگی نرسد، نماز نیست. ا »نماز ا
کنار می زند.  به حقیقت و واقعًا نماز باشد، همه حجاب ها را 
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که برخی نماز را به پا  متأسفانه در جامعه هم تارك الصلوة و هم ضایع الصلوة داریم به طوری 
که نماز  کسی  می دارند اما حق نماز را ضایع می کنند و این بسیار دردناك است. حدیث داریم 
می خواند اما دل به نماز نمی دهد، خطر دارد. اذان و اقامه، موسیقی نماز است و فرد با این 
کرده و وارد عالم وحدت می شود. نماز باید با خلوص  عمل آرام آرام عالم وجود را از تعلق قطع 
نیت همراه باشد و بدون وابستگی به عالم فانی، آدمی را هدایت کند به طوری که گویی به عالم 
معنا وارد شده باشد. یکی از دالیلی که مردم به نماز نمی پردازند، به این علت است که حقیقت 
گر حقیقت نماز را بدانند، لذت آن چندین برابر خواهد شد.  که ا نماز را نچشیده اند در حالی 
گر یك رکعت نماز مقبول شده  که ا که نماز ناشناخته اقامه نکنیم زیرا حدیث داریم  امیدوارم 

داشته باشیم، اهل بهشت خواهیم بود«.

• حجت االسالم سید مرتضی حسنی حلم | مدیر ستاد 

اقامه نماز استان همدان
آزاداندیشی نباید تنها در زمینه سیاسی باشد بلکه  »کرسی 
باید موضوع بااهمیتی چون نماز را نیز در جمع دانشجویان و 
دانش آموزان مطرح کنیم. ما نتوانسته ایم جذابیت و شیرینی 

که می توان  دین اسالم و نماز را در بین فرزندان خود به خوبی بچشانیم و این در حالی است 
کشور حتی 10 رمان با  گرفت. در سطح  کمک  از ابزار هنری مانند تئاتر برای ترویج این فرهنگ 
موضوع نماز وجود ندارد، دستگاه های فرهنگی می توانند نویسندگان را به این موضوع تشویق 
کنند. در گذشته مباحث دینی و انتقادی بیشتر در مساجد ارائه می شد اما متأسفانه امروز دو 
مکان مقدس مدرسه و مسجد از هم مجزا شده اند. امروز داشتن یك جامعه پاك و با تربیت دینی 
از هنجارهای جامعه اسالمی است و در این راستا نماز، جامعه را سالم نگه داشته و به سمت 

کند.اقامه نماز ، تنها خواندن آن نیست بلکه زمینه سازی برای  حرکت و پویایی هدایت می 
هدایت جامعه به سمت و سوی نشاط معنوی و اجتماعی و ایجاد یك جامعه پاك از مهمترین 
کرده و جامعه را از آسیب ها و بدی ها دور می کند  ابعاد آن است نماز سالمت جامعه را تضمین 
لذا اقامه نماز باید در اولویت تمام کارها قرار گیرد. اجالس های شهرستانی در هشت شهرستان 
همدان برگزار شد و فضای شهرستان ها حداقل برای یك هفته فضای نمازی شد و این قابل 
تحسین است.اجالس های نماز در راستای بسترسازی و زمینه سازی یك جامعه پاك برگزار شد 
و در مجموعه استان همدان برای امر نماز هیچ آسیب و مانعی احساس نمی شود و همگان با 

همدلی و وفاق در این حوزه فعالیت می کنند« .

• حجت االسالم سیدموسی حسینی مجد | امام جمعه 

اسدآباد
کاری  »نماز از فروع دین و سرچشمه فرایض الهی است. نماز 
به سلیقه های شخصی و سیاسی ندارد، بلکه امر بزرگی است 
که نماز برپاست،  کنی  که به نفع دولت و اجتماع است. در اما

کم بوده و صلح و سازش برقرار است و نیاز به حکم و جریمه نیست. وقتی نماز با  آسیب ها 
کسینه می کند. . نماز یکی  حقیقت برپا می شود، جذابیت دارد و محلی که در آن به پا باشد را وا
از نشانه های سنجش اعمال هر انسان و از اوصاف برتر اوست. برپایی نماز بخصوص نمازهای 
گر امروز برخی  گناه و خطا مصون بمانند. ا که جوانان از  جماعت در مساجد موجب می شود 
از جوانان به بیراه رفته و در مسیر ناشایستی هستند، یکی از دالیل مهم آن دور ماندن از نماز 
است. روحانیان در بین دو نماز نباید وقت مردم را بگیرند و باید سعی کنند با سخنان جذاب اما 
کوتاه، نمازگزاران را هدایت و آموزه های دینی را ارائه کنند. مدیران دستگاه های اجرایی، اساتید 
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کارگزاران نظام باید در وقت نماز، نگران باشند و به محض به صدا درآمدن  دانشگاه ها و همه 
گلبانگ نماز، کار را رها کنند و از این طریق کارمندان و دانشجویان خود را نیز به این راه هدایت 
که شهادت رسیدن حضرت علی)ع( در محراب نماز است.  کنند.افتخار ما شیعیان این است 
امام رضا؟ع؟در جلسه ای با مسیحیان به تبیین دین اسالم و مسئله توحید مشغول بودند، در 
کرده و برای نماز آماده شدند و  گفته شد، ایشان بحث به این مهمی را قطع  حین بحث اذان 

ادامه بحث را به بعد از نماز موکول کردند«.

منابع  و  مدیریت  توسعه  و  اقتصاد  معاون  قیاسی|  رضا   •

استانداری همدان
کنون برنامه ریزی منسجم و مطمئنی برای  »دولت یازدهم تا
و  دولتی  های  بخش  در  جماعات  نمازهای  وضعیت  بهبود 
در  وزرا  و  جمهوری  رییس  نمایندگان  است.  داشته  عمومی 

کنون  تفاهم نامه های منعقد شده در حوزه نماز برنامه هایی را برای استان ها ارسال کردند و تا
200 ابالغیه و بخشنامه برای تقویت نماز در دستگاه های دولتی استان همدان اجرایی شده 
است. تعداد ائمه جماعات دستگاه های اجرایی استان همدان از زمان پیروزی انقالب تا قبل 
از دولت یازدهم 200 نفر بود که در دولت تدبیر و امید این تعداد به 250 نفر رسیده است. پخش 
اذان در ادارات و دستگاه های اجرایی استان همدان برای اقامه نماز، اختصاص مکان مناسبی 
کارمندان و مدیران در نماز جماعات فضای پر شور و شوقی در دستگاه های اجرایی  و حضور 
کز خدماتی و رفاهی، رستوران ها  استان همدان برای اقامه نماز جماعت ایجاد شده است. مرا
که  و مساجد حاشیه راه ها و جاده های استان همدان همواره سرکشی و نظارت می شوند 
شرایط مناسبی برای اقامه نماز رهگذران داشته باشند. در سطح کشور در هیچ استانی اجالسیه 

شهرستانی نماز برگزار نشد اما استان همدان به دلیل وجود مردمی مومن و والیتمدار بهترین 
کرد و موج معنوی عظیمی به عنوان نماز فضای  اجالسیه های نماز را در شهرستان ها برگزار 
کند و  گرفت. برگزاری اجالس نماز می تواند یك موج معنوی در جامعه ایجاد  استان را در بر 

جامعه را به سوی کرامت انسانی سوق دهد«.

• گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
کاهش آسیب  • با تشکیل جلسه با فرمانداران هشت شهرستان اجالس نماز و نقش آن در 
کثر اجالس  کشوری  در ا گردید و سخنرانان  های اجتماعی با قوت و با محتوی اجالس برگزار 
های شهرستانی حضور داشتند و بررسی نظر سنجی همه اجالسهای شهرستانی با هدف 
تعیین شده وتعریف شده مطابقت داشته و تأثیرات اجالس در بوجودآوردن تبلیغات محیطی و 

عمومی سیار تأثیر گذار بوده است.
کاهش آسیب های اجتماعی با صاحب  • برگزاری جلسات تخصصی با عنوان نقش نماز در 

نظران گروه ها و قشر های مختلف:
1- مدیران و دستگاه های فرهنگی و اجرایی 

2- ائمه جماعات مساجد، طالب و مبلغین مشهور
3- معلمان و مدیران مدارس و اساتید 

4- بانوان مبلغه طلبه های حوزه علمیه خواهران
کمیته  5- مشاورین و مدرسین آموزش خانواده، مشاورین بهزیستی، دادگستری مددجویان 
امداد؟حر؟، همچنین اجالس دانش آموزی در نواحی 1 و 2 همدان با حضور فعالین نماز دانش 

آموزی در سالن مهدیه و پورمیدانی برگزارگردید.
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اجالس استانی  نماز|استان همدان
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اجالس استانی  نماز|استان همدان
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان اسد آباد
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان بهار
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان تویسرکان
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان رزن
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان فامنین
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان کبودر آهنگ
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان مالیر
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اجالس شهرستانی  نماز| استان همدان| شهرستان نهاوند
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اجــالس اســتــانی نــمــاز
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گزارش اجالس استانی نماز، استان یزد

 • مکان و زمان برگزاری اجالس : 
روز پنجشنبه 95/8/20 در شهرستان میبد

• گزارش مختصر از اهم اقدامات صورت گرفته در برگزاری اجالس استانی نماز:
)95/6/7 مورخ  نماز)1/01/31776  اقامه  ستاد  محترم  مقام  قائم  بخشنامه  به  عنایت  با 
کشور  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  محترم  95/6/9(معاون  مورخ  بخشنامه)72757  و 
با استانداری یزد جهت برگزاری اجالس استانی هماهنگی الزم بعمل آمد.چندین جلسه 
هماهنگی و هم اندیشی با مدیران ارشد استانداری و اعضای شورای اقامه نماز استانداری در 
محل استانداری و ستاد اقامه نماز تشکیل شد.برابر مصوبات این جلسات مقرر شد اجالس 

گیر استانی در روز پنجشنبه 95/8/20 و در شهرستان میبد برگزار گردد. فرا

• تجلیل ها و تقدیرها:
• باعنایت به نظر هیئت داوران نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان 54 دستگاه حائز رتبه 
که از 24دستگاه تقدیر ویژه و از 30دستگاه تقدیر بعمل آمد.لوح تقدیر به همراه هدایای  بوده 
نقدی)کارت بانکی( به 3نفر از هر دستگاهی اهدا گردید.( )مدیرکل،دبیر ستاد اقامه نماز دستگاه 
های اجرائی و امام جماعت دستگاه اجرائی( ضمنًا 3عدد انگشتری متبرک مقام معظم رهبری 
به مدیرکل صداوسیما،مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و معاون پرورش و فرهنگی 

اداره کل آموزش و پرورش هدیه گردید.

• شناسایی و معرفی امام جماعت فعال،مکبر و مؤذن فعال،مسجد فعال و پیشگام در جذب 
جوانان و اقامه نماز صبح...

• فعالیت های جنبی اجالس استانی :
•به منظور آشنائی و استفاده مدعوین اجالس استانی در جوار اجالس نمایشگاهی متشکل از 

کتاب های نمازی و عکس های مرتبط با نماز دائر گردید.

• یادداشت ها ، مصاحبه ها ، گفتگوها و .... :

• معزالدینی| امام جمعه موقت یزد
»آشنا کردن جوانان با جاذبه های نماز نقش مهمی در هدایت 
نسل جدید به سمت اقامه نماز با توجه است... مبارزه با خود 
که باید به  کبر فردی یکی از ویژگی های نماز است  محوری و 
گاه سازی جامعه در این مورد اقدام شود...  خوبی نسبت به آ
تمام عالم هستی محراب عبادت و عبودیت حق تعالی است... 
تمام مخلوقات به جز انسان ها در مدار عبودیت حرکت می کنند 
و هیچ اختیاری از خود ندارند... اتصال مستمر به کانون علم، قدرت و اراده از دیگر ویژگی های 

نماز یومیه است که مانع خروج انسان ها از مدار آدمیت می شود«.
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• اعرافی| امام جمعه موقت میبد
»برقراری امنیت پایدار جامعه، مستلزم ترویج فرهنگ نماز است... 

تمام امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سایه اقامه 

کنترل نفس به وسیله  نماز ساماندهی و به سرانجام می رسند... 

کمال و سعادت دنیوی و اخروی  اقامه نماز انسان ها را در مسیر 

قرار می دهد... نگهداری مستمر از انسان ها در برابر وسوسه های 

شیطانی مهمترین دلیل تکرار نماز در طول شبانه روز است«.

•  حجت االسالم محمدکاظم دهقان فیروزآبادی دبیر ستاد 

اقامه نماز شهرستان میبد
فرضه  این  به  خدمتگذاری  امکان  در  الهی  بیکران  لطف  از   «
کرم. برگزاری اجالس  الهی سپاسگزارم و به این توفیق وی را شا
استانی نماز در شهرستان میبد موجب افتخار و برگ زرینی بر 
توفیقات مردم متدین و شریف این شهرستان است.امید است 
ما حاصل این اجالس نقش مؤثری در اقامه نماز در بین مردم 
دارالعباده یزد داشته باشد. توفیق همه خدمتگذاران نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران را در پیشبرد اهداف عالیه نظام 
گاهانه مقام معظم رهبری حضرت آیت اهّلل  تحت رهبری های آ

خامنه ای مد ظله العالی را خواهانم«.

• میرمحمدی | استاندار یزد
کودکی  دوران  از  باید  نماز  اقامه  فرهنگ  ترویج  »بسترسازی 

در جوامع انجام شود. ارتباط با خدا از طریق نماز و قرائت حمد و سوره انجام می شود. اقامه 
نماز زندگی و رفتار انسان ها به سمت اصول رفتاری و شخصیتی هدایت می کند. مسئوالن و 
دست اندرکاران امر نماز باید سعی کنند با تدوین برنامه های فرهنگی متنوع، نماز را با تبیین در 

دل اقشار مختلف جامعه جا دهند«.
• مصاحبه حجت االسالم والمسلمین حبیبیان مدیر ستاد اقامه نماز استان با صدا و سیمای 

مرکز یزد در خصوص برنامه های اجالس و پوشش خبری کامل توسط صداوسیمای مرکز یزد
با  اقامه  ستاد  های  استان  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  دریس  آقای  جناب  مصاحبه   •
صداوسیما،خبرگزاری ایسنا،ایرنا،تسنیم و فارس و مصاحبه با صدای مرکز یزد و ضبط 3 برنامه 

روشنا برای سیمای مرکز یزد.
• مصاحبه با 3نفر از برگزیدگان اجالس استانی در خصوص چگونگی انتخاب به عنوان برگزیدگان 

اجالس استانی.

•گزارش مختصری از همایش های تخصصی و اجالس های شهرستان ها :
• پیش از برگزاری اجالس استانی ، چندین جلسه هماهنگی و همایش انجام مکاتبات و 
کل تبلیغات اسالمی ، اوقاف و امور خیریه،فرهنگ  مراجعات به مدیران استانداری ، ادارات 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(  و ارشاد اسالمی ، صدا و سیما ، شهرداری ، فرمانداری ، 
و زندان ها و اقدامات تأمینی به منظور شناسایی برگزیدگان اعم از امام جماعت فعال،مؤذن و 

مکبر فعال ، مسجد نمونه که در جذب جوانان و اقامه نماز صبح موفق بوده است.
• هماهنگی استانداری و پیگیری جهت تنظیم لوح تقدیر برای 162 نفر از مدیران ،دبیران ستاد 

اقامه نماز و ائمه جماعات دستگاه های اجرائی استان به همراه کارت هدیه.



272

اجالس استانی  نماز|استان  یزد



273

اجالس استانی  نماز|استان  یزد



274

اجالس استانی  نماز|استان  یزد



275

اجالس استانی  نماز|استان  یزد اجالس استانی  نماز|استان  یزد



276

اجالس استانی  نماز|استان  یزد اجالس استانی  نماز|استان  یزد



277


