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گرد همایی ائمه جماعات ، رابطین و
 یاوران نماز

گردهمایــی ائمــه جماعــات ،یــاوران نمــاز و رابطیــن دســتگاه هایــی 
ــور  ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــور مدی ــا حض ــرداد 96 ب ــی در 10م اجرای
اســتان هــای ســتاد اقامــه نمــاز کشــور  و مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز 
اســتان ومدعویــن  در محــل دانشــگاه فرهنگیــان بیرجنــد برگــزار 

شــد .



گرد همایی ائمه جماعات ، رابطین و
 یاوران نماز

مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز خراســان جنوبــی، وضعیــت اقامــه نمــاز در 
دســتگاه هــای اجرایــی را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: هــر ســاله 
ــی قــرار  دســتگاه های اجرایــی اســتان در حــوزه نمــاز مــورد ارزیاب
ــتگاه  ــال 94 ،  18 دس ــی س ــن ارزیاب ــاس ای ــر اس ــه ب ــد ک می گیرن
اجرایــی خراســان جنوبــی در بیــن وزارت خانــه هــای خــود موفــق 

بــه کســب  رتبــه اول کشــوری شــده انــد.

ــه  ــیتی ک ــه حساس ــاره ب ــا اش ــی ب ــین کمیل ــلمین حس ــالم والمس ــت االس حج
مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتان نســبت بــه اقامــه نمــاز دارنــد ، اظهــار 
امیــدواری کــرد ایــن آمــار در ســال 95 بــه مراتــب بیشــتر شــود .وی بــا بیــان 
اینكــه مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــه جــد پیگیــر مصوبــات شــورای اقامــه 
نمازنــد ، افــزود: وضعیــت اقامــه نمــاز در بیــن دســتگاه هــاو نهادهــای مختلــف 
در اســتان خراســان جنوبــی هــر چنــد در حــد آرمانــی نیســت امــا در مقایســه 

بــا ســایر اســتان هــا از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت



ــتان  ــاجد اس ــت در مس ــاز جماع ــزاری نم ــت از برگ ــراز رضای ــا اب وی  ب
اذعــان داشــت: نمــاز صبــح نیــز در اکثــر مســاجد اســتان برگــزار مــی 
ــر  ــر از 500 مت ــم کمت ــا از ه ــه آنه ــه فاصل ــاجدی ک ــر در مس ــود مگ ش
اســت. وی ادامــه داد: نمــاز ظهــر و عصــر نیــز در 1700 مدرســه در ســطح 
اســتان در ســال گذشــته برگــزار شــده کــه در 500 مدرســه بــا حضــور 
ــه شــده  ــان اقام ــور فرهنگی ــا حض ــه ب ــات و در 1200 مدرس ائمــه جماع
اســت .حجــت االســالم کمیلــی  بــا بیــان اینكــه برگــزاری  دوره هــای  
آموزشــی در رابطــه بــا نمــاز هماننــد ســال گذشــته بــا جدیــت امســال 
هــم برگــزار خواهــد شــد ، گفــت: طــی روزهای جــاری شــاهد برگــزاری 
ــای  ــتان ه ــور اس ــا حض ــور ب ــه دوی کش ــاز منطق ــه نم ــورای اقام ش
خراســان شــمالی، رضــوی ، سیســتان و بلوچســتان،کرمان و هرمــزگان 

در اســتان خواهیــم بــود .



مدیر روابط عمومی واموراستانها ستاد اقامه نماز کشور

مدیــر روابــط عمومــی و امــور اســتان هــای ســتاد اقامــه نمــاز کشــورنیز 
ــک  ــن ی ــم و ای ــناخته ای ــاز را نش ــا نم ــوز م ــه هن ــر اینك ــد ب ــا تاکی ب
ادعــای بزرگــی بــه شــمار مــی رود  ، گفــت: توجــه بــه نمــاز بســیاری از 
ناهنجــاری هــای اجتماعــی ماننــد طــالق را در جامعــه نخواهیــم داشــت.
ــات  ــه بیان ــت ب ــات خواس ــه جماع ــاز و ائم ــاوران نم ــن، ی وی از رابطی
رهبــری در خصــوص نمــاز توجــه ویــژه داشــته باشــند و از آنهــا بهــره 
ــی و  ــالق ایمان ــود اخ ــاز در بهب ــزود: نم ــه اف ــد و در ادام ــتری ببرن بیش

ــی دارد . جذابیــت انســان تاثیــر فراوان



ــیر  ــخ  س ــول تاری ــالم در ط ــه اس ــان اینك ــا بی ــی ب ــط عموم مدیررواب
نزولــی و صعــودی داشــته ، ادامــه داد: در ســال 1492 بعــد از 800 ســال 
عظمــت اســالم در دوره آندولــس شــاهد ســیر نزولــی اســالم تــا ســال 
ــره  ــروز ذخی ــور و ب ــا ظه ــال 1342 ب ــد از آن در س ــم و بع 1967 بودی
الهــی و موســای زمــان امــام خمینــی )ره( شــاهد ســیر صعــودی جهــان 

اســالم بودیــم .

جنــاب آقــای دریــس در ادامــه بــا انتقــاد از اظهــار نظــر عــده ای مبنــی 
ــه اینكــه وقتــی  ــر وضعیــت اســفبار نمــاز در جامعــه و استنادشــان ب ب
اتوبوســی در یــک مســیر بــرای نمــاز توقــف مــی کنــد فقــط چنــد نفــر 
ــرای اقامــه نمــاز پیــاده مــی شــوند ، اذعــان داشــت: اقامــه نمــاز در  ب
ــا وجــود فرزنــد  جامعــه اســالمی مــا فرزندانــی را تربیــت کــرده کــه ب
8 ماهــه اش بــرای نبــرد بــه ســوریه مــی رود و یــا اینكــه فقــط 8 مــاه 
ــدای اســالمی  ــش را ف ــن جبهــه شــده و جان بعــد ازدواجــش راهــی ای

مــی کنــد .



ــا بیــان اینكــه نمــاز برتریــن چیــزی اســت کــه  مدیرروابــط عمومــی ب
جامعــه مســلمان را بــه تهذیــب و اخــالق متعالــی مــی رســاند ، ادامــه 
داد: مــا در زمــان هجــوم فتنــه هــا و در آخــر الزمــان قــرار داریــم کــه 
ــد  ــوم آورده  ان ــا هج ــه م ــب ب ــاره ای از ش ــد پ ــا همانن ــه ه ــام فتن تم
ــرد  ــد ک ــه بای ــا چ ــه ه ــن فقن ــروج از ای ــرای خ ــد ب ــد دی ــن بای بنابرای
؟دریــس تصریــح کــرد: بــرای رهایــی از ایــن فتنــه هــا بایــد بــه اهــل 
ــه نمــاز و  ــر اســاس آیــات قرآنــی تمســک جســت و ب بیــت و قــرآن ب
صبــر اســتعانت کــرد .وی بــا تاکیــد بــر اینكــه تمامــی مراحــل تربیتــی 
بــه نمــاز متكــی اســت ، افــزود: مــا بایــد طعــم شــیرین نمــاز را بچشــیم 

تــا بتوانیــم بــه بقیــه هــم بچشــانیم .

نماز برترین چیزی است که جامعه مسلمان را به 
تهذیب و اخالق متعالی می رساند



وقت شناسی مهم ترین درس نماز

ــن  ــه ای ــز در ادام ــی نی ــان جنوب ــان خراس ــگاه فرهنگی ــس دانش رئی
ــالم  ــن اس ــه گاه دی ــتون و خیم ــاز س ــه نم ــر اینك ــد ب ــا تاکی ــه ب جلس
اســت ، گفــت: مــا از نمــاز مــی توانیــم درس وقــت شناســی را بعنــوان 
مهــم تریــن درس در زندگــی فــرا بگیریــم کــه هــم در زندگــی فــردی 
ــدی زاده  ــرج مه ــد .ای ــا باش ــک کار م ــد کم ــی توان ــی م ــم اجتماع و ه
افــزود: ائمــه جماعــات تنهــا نبایــد بــه برگــزاری نمــاز جماعــت و یــک 
امــر فیزیكــی اکتفــا کننــد بلكــه بایــد ببیننــد نســل جــوان مــا چــه 
نیازهــای شــناختی دارنــد و متناســب بــه ذائقــه آنهــا بــه بیــان مطلــب 

ــد. بپردازن

وی تاکیــد کــرد : دغدغــه برگــزاری نمــاز را بایــد همــه اقشــار جامعــه 
داشــته باشــند .



کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی

کارشــناس نظــارت وارزیابــی بــا تأکیــد بــر بومــی ســازی توافــق نامــه 
ــت:  ــتان ، گف ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــا دس ــاز ب ــه نم ــتاد اقام ــای س ه
ــازی  ــی س ــا را بوم ــه ه ــق نام ــن تواف ــی ای ــتگاه اجرای ــون 13 دس تاکن
ــای  ــتگاه ه ــایر دس ــود در س ــی ش ــالش م ــزود: ت ــی اف ــرده اند.بهدان ک
اجرایــی نیــز ایــن تفاهــم نامــه بومــی ســازی شــود .وی ادامــه داد: 98 
درصــد مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتان نســبت بــه اقامــه نمــاز 

ــد . در مجموعــه هــای خودشــان اهتمــام الزم را دارن



جلسه با ائمه جماعات رابطین زندان ها

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد اقامــه نمــاز اســتان  جنــاب آقــای 
دریــس مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد اقامــه 
ــه  ــر ســتاد اقام ــی مدی ــه همــراه حجــت االســالم کمیل نمــاز کشــور ب
نمــاز اســتان 10مــرداد در جلســه مســئولین فرهنگــی ائمــه جماعــات 
ــات اداره کل  ــالن اجتماع ــه در س ــتان ک ــای اس ــاز زندانه ــاوران نم و ی

ــد. ــود  شــرکت نمودن برگــزار شــده ب



در ایــن جلســه کــه بــا حضــور آقــای هاشــمی مدیــر کل محتــرم زندانهــای 
ــود  بعــد از تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد  اســتان برگــزار شــده ب
،آقــای هاشــمی گزارشــی از فعالیتهــا و برنامــه هــای فرهنگــی وهمچنیــن 
نشــر و گســترش فرهنگــی نورانــی نمــاز در مراکــز تابعــه و زندانهــا اســتان 
ــه نمــاز و  ــی کــه ب ــاوران نمازآنهائ ــرای ی ــد ب ــد ایشــان افزودن ــه نمودن ارائ
ــر  ــی رادر نظ ــویق های ــد  تش ــی دهن ــت م ــرآن اهمی ــظ ق ــات و حف معنوی
ــاز  ــه نم ــتاد اقام ــی س ــط عموم ــرم رواب ــر محت ــه مدی ــم  در ادام ــه ای گرفت
ــن  ــی اب ــا عل ــعادت آق ــت و والدت باس ــه کرام ــک ده ــن تبری ــور ضم کش
موســی الرضــا )ع( از فعالیتهــا صــورت گرفتــه و همچنیــن برنامــه هــای کــه 
بــرای مروجیــن نمــاز در نظــر گرفتــه شــده تقدیــر و تشــكر نمودنــد ایشــان 
افزودنــد بــه وســیله نمــاز مــی شــود جلــوی ناهنجاریهــای جامعــه گرفــت.



درپایــان جلســه مدیرروابط عمومــی  در نمــاز جماعــت اداره کل زندانهای 
اســتان شــرکت  و در جمــع نمــاز گــزاران به ایــراد ســخن پرداختند



دیدار با حجت االسالم والمسلمین رضایی

دیدارجنــاب آقــای دریــس مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امور اســتانهای 
ــر ســتاد نمــاز  ســتاد اقامــه نمــاز کشــور ،حجــت االســالم  کمیلــی مدی
اســتان و پرســنل ســتاد بــا حجــت الســالم و  المســلمین دکتــر رضایــی 
ریاســت موسســه قرآنــی اولوالبــاب  شهرســتان بیرجنــد. در ایــن نشســت 
صمیمــی دکتــر رضایــی  گزارشــی از فعالیــت هــای  قرآنــی  موسســه ارائه  
نمودنــد ودرادامــه  آقــای دریــس ضمــن  قدردانــی وتشــكر از فعالیتهــای 
صــورت گرفتــه در ایــن مرکــز فرهنگــی و قرآنــی از طــرف ســتاد نمازبــا 
اهــدا هدیــه ی بــه پــاس زحمــات ایشــان و همــكاری و عنایاتــی  کــه بــه 

ســتاد نمــاز اســتان داشــتند تقدیــر بعمــل آمــد.



بازدیــد مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد اقامــه 
ــاب و  ــی اولوالب ــه قرآن ــف موسس ــای مختل ــمت ه ــور از قس ــاز کش نم

ــز ــی  آن مرک ــه تخصص کتابخان



بازدید وزیارت آستان مقدس امامزاده 

سیدمحمد نقیب )علیه السالم(

بازدیــد و زیــارت مدیــر روابــط عمومــی واموراســتانها ســتاد اقامــه نمــاز 
ــا حجــت االســالم والمســلمین  کمیلــی مدیرســتاد اقامــه نمــاز  کشــور ب

اســتان از آســتان مقــدس امامــزاده ســید محمــد نقیــب )ع(



حضور و شرکت در نماز جماعت 
مسجد سید الشهدا)ع(

ــرم  ــر محت ــتان مدی ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه همــراه  روابــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد اقامــه نمــاز کشــور ب
حجــت االســالم کمیلــی مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان در نمــاز مغــرب 

ــد. و عشــاء مســجد ســید الشــهداء شهرســتان بیرجنــد شــرکت نمودن

جنــاب آقــای دریــس مدیــر روابــط عمومی ســتاد نمــاز کشــور بعــد از نماز 
در جمــع نمــاز گــزاران بــه ســخنرانی پرداختنــد ایشــان در بــاب اهمیــت 
ــجد  ــاز ومس ــه نم ــان ب ــوت نوجوان ــن دع ــت و همچنی ــاز جماع ــاز ،نم نم

مطالبــی را ارائــه نمودنــد



ــد  ــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد نمــاز مرکــز فرمودن ــر رواب مدی
جبرئیــل امیــن از خــدا درخواســت مــی کنــد بــه خاطــر اجــر و ثــواب 
7خصلــت کــه انســانها دارد از آدمیــان باشــد و فرمودنــد 7خصلــت کــه 
جبریــل  امیــن بــه واســطه آن بــر انســانها غبطــه می خــورد :1-شــرکت 
ــه جماعــت  در نمــاز جماعــت و بهرمنــدی از نمــاز اول وقــت آن هــم ب
2-شــرکت در تشــییع جنــازه 3-عیــادت مریــض رفتــن 4-آشــتی دادن 
ــا علمــا6- ــد  5-هــم نشــینی ب دو مســلمان کــه از هــم کدورتــی دارن
یتیــم نوازی7-ســالم کــردن بــه یكدیگــر  ایشــان در ادمــه بــه تشــریح  
ــه از انســانها  ــد ک ــه جبرئیــل آرزو مــی کن ــن خصلتهــا ک ــک از ای هری

باشــد.



حضور در برنامه شبانه صدا وسیما

حضــور مدیــر روابــط عمومــی وامــور اســتانها ســتاد اقامــه نمــاز کشــور 
ــه  ــود ب ــی  ب ــبک زندگ ــون س ــه پیرام ــیما ک ــدا وس ــبانه ص ــه ش دربرنام
گفتگــو پرداختند،نمــاز وســبک زندگــی اگــر مــا بخواهیــم روابــط انســانها 

را بیــان کنیــم در4 حــوزه خالصــه مــی شــود .

بــه نقــل امــام صــادق )ع(: رابطــه انســان باخدا،رابطــه انســان باخــودش 
،رابطــه انســان بادیگــران ، اقوام،خویشــان وخانواده،رابطه انســان باهســتی 
،جمــادات و کل هســتی ،ایشــان افزودنــد رابطــه انســان باخــدا بســیار بهم 
ریختــه وآســیب دیــده اســت کســی کــه رابطــه اش باخداونــد بهــم ریخت 
ــز  کــم مــی شــود،وامروزه  ــا رابطــه اش بادیگــران هــم نی هســت مطمئن
پدیــده ناراحــت کننــده آســیب هــای اجتماعــی رامــی بینیم،آمــار طــالق 
باالســت ازدواج هــا کــم شــده  اســت.آقای دریــس خاطــر نشــان کردتنهــا 
فریضــه اســتثنایی  و ویــژه  کــه دربیــن فرائــض مــی توانــد ایــن 4رابطــه 

راهــم بهبــود بخشــد وهــم اصــالح بكنــد نمازاســت.



حضور در مرکز آموزشی 04 بیرجند

  جنــاب آقــای دریــس مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امــور اســتانهای 
ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــه همــراه حجــت االســالم کمیلــی مدیر ســتاد 
اقامــه نمــاز اســتان 11مــرداد بــا مســئول عقیدتــی سیاســی و فرماندهــی 
مرکــز آموزشــی امــام رضــا بیرجنــد دیــدار داشــتند مدیــر روابــط عمومی 
ســتاد نمــاز کشــور در بــدو بــرود در گلــزار شــهداء گمنــام بــه مقــام رفیع 
ــنل  ــربازان و پرس ــع س ــور در جم ــا حض ــد و ب ــرام نمودن ــهدا اداء احت ش
مرکــز آموزشــی امــام رضــا )ع( بیرجنــد در بــاب اهمیــت نمــاز و اســتفاده 

از فرصتهــا عمــر و توجــه بــه معنویــت  بــه ایــراد ســخن پرداختنــد.



 افتتاحیه شورا منطقه 2 کشور

ــرم  ــر محت ــور مدی ــا حض ــور ب ــه دو کش ــاز منطق ــه نم ــورای اقام ــه ش افتتاحی
ــتانداری و  ــی اس ــی و امنیت ــان سیاس ــور ،مع ــاز کش ــتاد نم ــی س ــط عموم رواب
مدیــران اقامــه نمــاز اســتانهای خراســان رضــوی ، شــمالی ،جنوبــی ،سیســتان 
و بلوچســتان ، هرمــزگان ،کرمــان در 11مــرداد مــاه در محــل ســالن اجتماعــات 
اداره کل اقتصــاد و دارایــی اســتان برگــزار شــد در ایــن نشســت بعــد از تــالوت 
ــدم  ــر مق ــن خی ــی ضم ــالم کمیل ــت االس ــد  حج ــد از کالم اهلل مجی ــی چن آیات
بــه  حاضریــن  در جلســه در خصــوص اهمیــت برگــزاری شــورا مطالبــی را ارائــه 
نمودنــد و در ادامــه جنــاب آقــای حســینی معاونــت محتــرم سیاســی و امنیتــی 
ــه  ــورای اقام ــاء ش ــران و اعض ــه مدی ــدم ب ــر مق ــن خی ــتان ضم ــتاندری اس اس
نمــاز منطقــه دو کشــور و تقدیــر از زحمــات و تالشــهای حجــت االســالم کمیلــی 
مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز در خصــوص نشــر و گســترش فرهنــگ نورانــی نمــاز در 
اســتان بــه ایــراد ســخن پرداختنــد و در ادامــه مدیــر محتــرم روابــط عمومــی 
وامــور اســتانهای ســتاد اقامــه نمــاز کشــور   افزودند:طــرح »نیــک« در راســتای 
ترویــج فرهنــگ نمــاز  بیــن نونهــاالن در مهدکــودک هــا اجرایــی مــی شــودو 
ــده و  ــل ش ــارغ التحصی ــه ف ــجویانی ک ــته از دانش ــرای آن دس ــد  ب ــان کردن بی

مهــر مــاه نیــز وارد مــدارس مــی شــوند، آمــوزش هایــی ارائــه مــی شــود.



حسینی معاون استاندار
معــاون اســتاندار در افتتاحیــه شــورای اقامــه نمــاز منطقــه 2 کشــور اظهار 
ــه عــادل  ــک فقی ــه ی ــن شــكل اســت ک ــه ای داشــت: ســاختار کشــور ب
مشــی آن را مشــخص مــی کنــد و مــا زیــر نظر ولــی فقیــه در حــال اجرای 
وظایــف خــود هســتیم.وی بــا توجــه بــه اینكــه شــرایط نرمالــی در دنیــا 
وجــود نــدارد، بیــان کــرد: بایــد بدانیــم کــه کار مــا در هــر بخشــی کــه 
انجــام مــی دهیــم بــا زیــر و بــم هایــی رو بــه رو خواهــد شــد و هیــچ گاه 

همــوار نخواهــد شــد.



ــان اینكــه  ــا بی ــی ب ــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار خراســان جنوب مع
گاهــی رفتــار اداری مــا جزیــره ای اســت، ادامــه داد: خروجــی ایــن نــوع 
رفتــار روزمــره ای اســت و برنامــه هــای بلندمــدت دســتگاه هــا در ایــن 
ــه اینكــه  ــا اشــاره ب ــوع رفتــار زنجیــره ای از بیــن مــی رود.حســینی ب ن
ــاوت  ــد متف ــوند بای ــی ش ــاب م ــرای ادارات انتخ ــه ب ــی ک ــام جماعات ام
انتخــاب شــوند، گفــت: در ســاختار اداری نــوع رفتــار بســیار مهــم اســت و 
بخــش مهمــی از نحــوه رفتــار ادارات را امــام جماعــات تعییــن مــی کننــد.

وی بــا توجــه بــه اینكــه امــام جماعــت بایــد بــا مدیــران ارتبــاط بیشــتری داشــته 
باشــند، اظهــار کــرد: بــر روی ایــن موضــوع اصــرار بیشــتری داشــته باشــید و در 
ســاختار اداری مــا دیــده ایــد کــه تــا اصــرار نباشــد بــه دلیــل آن نــگاه جزیــره ای 
کاری صــورت نمــی گیرد.معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار خراســان جنوبــی بــا 
بیــان اینكــه در تمامــی بخــش هــای ســاختار اداری مــا خالقیت کمــی وجــود دارد، 
افــزود: از خالقیــت هــا و نــوآوری هــا بایــد اســتفاده کنیــم و مــا تــوان اســتفاده 
از فضــای مجــازی در تمامــی بخــش هــا را داریــم کــه ایــن موضــوع بــه خالقیــت 

نیــاز دارد.



حســینی بــا اشــاره بــه اینكــه در برخــی از اوقــات برخــورد ســلبی جــواب 
نمــی دهــد، بیــان داشــت: خروجــی ترویــج نمــاز و گســترش آن بــه طــور 
طبیعــی جلوگیــری از بســیاری از ناهنجــاری هــای اجتماعــی اســت.وی در 
پایــان خاطرنشــان کــرد: بحــث روحانیــت بحــث تــازه ای نیســت و ریشــه 
ــان  ــگاه هــای ســطحی را مــالک قــرار ندهیــد و جوان ای عمیقــی دارد و ن

مــا دلهــای پاکــی دارنــد

مدیر روابط عمومی اموراستان ها
جنــاب آقــای دریــس از اجــرای طــرح ســالمت »معنــوی« در بیمارســتان 
هــا خبــر داد و گفــت: بخــش زیــادی از بیمــاران بســتری شــده بــه دلیــل 
ــا احــكام، از اقامــه نمــاز محــروم هســتند.وی ادامــه داد:  آشــنا نبــودن ب
ــه  ــود ک ــا ب ــتان ه ــتاران در بیمارس ــژه پرس ــوی وی ــالمت معن ــرح س ط
بیمــاران بســتری را بــا احــكام آشــناکند.آقای دریس بیــان کــرد: همچنین 
طــی ســال جــاری پنــج هــزار نفــر از آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی، 

آمــوزش هــای الزم ویــژه احــكام دینــی را فــرا مــی گیرنــد

برگزاری بیست و ششمین اجالس سراسری نماز در هرمزگان
مدیــر امــور اســتان هــای ســتاد اقامــه نمــاز بیــان کــرد: طــرح »مكنــت« 
ــان  ــی مــی شــود.دریس بی ــز طــی ســال جــاری اجرای ــران نی ــژه مدی وی
ــاه  کــرد: بیســت و ششــمین اجــالس سراســری نمــاز در نیمــه دوم آذرم

ســال جــاری برگــزار مــی شــود.



وی ادامــه داد: ایــن اجــالس بــا محوریــت »نمــاز و فضــای مجــازی« در 
اســتان هرمــزگان برگــزار خواهــد شــد.دریس بیــان کــرد: انتقــال پیــام 
هــای حكیمانــه رهبــری از مهــم تریــن دســتاوردهای برگــزاری اجــالس 

سراســری نمــاز اســت.



حجت االسالم والمسلمین سبحانی نیا
مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز خراســان رضــوی گفــت: روابــط انســانی برخــی 
ــورد  ــد م ــه بای ــت ک ــوب نیس ــد مطل ــل جدی ــا نس ــاجد ب ــل مس از عوام
توجــه قــرار گیرد.حجــت االســالم امــراهلل ســبحانی نیــا روز  چهارشــنبه 
در جلســه افتتاحیــه شــورای اقامــه نمــاز منطقــه دو کشــور در بیرجنــد 
بیــان کــرد: بایــد بدنــه هیئــت امنــا مســاجد  را بــه ســمت جــوان گرایــی 
تغییــر دهیــم.وی بــا اشــاره بــه عوامــل عــدم گرایــش برخــی جوانــان بــه 
ــواده هــای  مســاجد بیــان کــرد: بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه خان
ــد و ایــن امــر  ــا نســل جدیــد را ندارن متدیــن توانایــی گفتمــان دینــی ب
باعــث کاهــش اشــتیاق آن هــا می شــود.رئیس ســتاد اقامــه نماز خراســان 
رضــوی ادامــه داد: تــالش مــی کنیــم دانــش و مهــارت ارتباطــی خانــواده 
هــا را بــاال ببریــم.وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اقامــه نمــاز در مــدارس اظهار 
کــرد: معلــم هــا و مدیــران بایــد در مــدارس در کنــار دانــش آمــوزان نمــاز 
بخواننــد تــا اشــتیاق ایــن قشــر را بــه اقامــه ایــن فریضــه مهــم افزایــش 
ــط انســانی برخــی  ــان کــرد: رواب ــا بی دهند.حجــت االســالم ســبحانی نی
عوامــل مســاجد بــا نســل جدیــد مطلــوب نیســت کــه بایــد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.



مصاحبــه مدیــر روابــط عمومــی وامــور اســتانها ســتاد اقامــه نمــاز کشــور 
ــه  ــورای منطق ــه ش ــیه افتتاحی ــتان  درحاش ــه نمازاس ــتاد اقام ومدیرس
ــد از  ــزود: بای ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــس گف ــعود دری ــور. مس 2کش
ایــن ظرفیــت بــر اســاس ذائقــه مخاطــب در ســریع تریــن زمــان ممكــن 
ــر  ــرای نش ــر ب ــم نظی ــی ک ــازی را فرصت ــای مج ــد.وی فض ــد ش ــره من به
ــن و فعالیــت  ــارف دی ــن دانســت و گفــت: در حــوزه نشــر مع ــارف دی مع
در فضــای مجــازی ابتــدا شــناخت مخاطــب و نیازهــای او و ســپس تولیــد 
محتــوای غنــی و فاخــر در قالــب هــای جــذاب و اثرگــذار از اهمیــت زیادی 
برخــوردار اســت.وی بیــان کــرد: در زمینــه نشــر معــارف دیــن از طریــق 
ــا تشــكیل تیــم هــای تخصصــی و حضــور کارشناســان  فضــای مجــازی ب
خبــره، فعالیــت هــای خوبــی در حــال انجــام اســت. فراخــوان بیســت و 
ــا عنــوان » نمــاز و فضــای مجــازی«  ششــمین اجــالس سراســری نمــاز ب
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن فراخــوان بــه منظــور جریــان ســازی و نهضــت 
تولیــد محتواهــای متنــوع در زمینــه نمــاز و توزیــع بیــن مخاطبــان برگزار 

انجــام شــد.



جلسه شورا منطقه 2 کشور

ــاز درادارات  ــت نم ــون اهمی ــور پیرام ــه دوکش ــورای منطق ــه ش درجلس
،ســطح اســتان وبحــث  توافــق  نامــه هــای بومــی متناســب باظرفیــت 
اســتان مطالبــی توســط اعضــا شــورا مطــرح گردیــد درذیل ایــن مطالب 
ــا  ــاز ب ــزاری بیســت وششــمین اجــالس کشــوری نم ــه برگ اشــاراتی ب
موضــوع )نمــاز وفضــای مجــازی( بــه میزبانــی اســتان هرمــزگان ایــراد 

گردیــد.



افتتاحیه نماز خانه اداره کل نوسازی و 
تجهیزات مدارس

شــرکت  مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد نمــاز 
ــز  ــازی و تجهی ــه اداره کل نوس ــاز خان ــه نم ــم افتتاحی ــوردر مراس کش
مــدارس اســتان خراســان جنوبــی و ســخنرانی در جمــع نمــاز گــزاران 

11مــرداد مــاه 96



حضور در برنامه سبک زندگی ونماز در صداو سیما 

استان و نماز جماعت مسجد امیرالمومنین)ع(

حضــور  مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد نمــاز 
کشــوردر مرکــز صداوســیما اســتان جهــت ضبــط برنامــه هــای نمــاز و 

ســبک زندگــی  در روز 11مردادمــاه 96

حضــور  مدیــر محتــرم روابــط عمومــی و امــور اســتانهای ســتاد نمــاز 
کشــوردرنماز جماعــت مســجد حضــرت امیرالمومنیــن



حضور در مرکز آموزشی محمد رسول اهلل

ــط  ــر رواب ــور مدی ــرداد96 حض 12م
عمومــی واموراســتان هــا ســتاد 
ــه  ــتاد اقام ــه نمازکشورومدیرس اقام
ــی  ــادگان آموزش ــتان در پ ــاز اس نم
محمــد رســول اهلل  ، دراین دیــدار که 
ــورت  ــربازان  ص ــنل ،کادر وس باپرس
ــگاه  ــت  وجای ــون اهمی ــت پیرام گرف

ــد. ــخنرانی  پرداختن ــه س ــاز  ب نم

نشست خبری با خبرنگاران

ــا اصحــاب  جنــاب اقــای دریــس، )12 مردادمــاه(، در نشســت خبــری ب
رســانه

نمازخانه هــای بیــن راهــی اســتان نیــز بــه کمــک آســتان قــدس رضــوی 
ــه  ــت ک ــال اس ــن س ــزود: چندی ــت.وی اف ــی اس ــل دفاع ــوب و قاب ــای خ نمازخانه ه
ــای  ــه فض ــئوالن ب ــزاران و مس ــه کارگ ــث توج ــری، بح ــم رهب ــام معظ ــه مق دغدغ
ــرای تحقــق اهــداف نظــام جمهــوری  مجــازی، مدیریــت ایــن فضــا و برنامه ریــزی ب

ــت. ــازی اس ــبكه های مج ــالمی در ش اس



ــور از  ــاز کش ــه نم ــتاد اقام ــتان های س ــور اس ــی و ام ــر روابط عموم مدی
تولیــد دو اپلیكیشــن نمــاز درفضــای مجــازی بــه همــت ســتاد اقامــه 
نمــاز خبــر داد بیــان اینكــه بایــد اقدامــات هوشــمندانه، عالمانــه، بــه 
ــرد،  ــورت گی ــازی ص ــای مج ــده فض ــا پدی ــح ب ــورد صحی ــع و برخ موق
تصریــح کــرد: فضــای مجــازی، پدیــده ای اســت کــه روز بــه روز در حال 
گســترش اســت و تقریبــًا تمــام فضــای زندگــی انســان ها را در جهــان 
ــا ســرعت  ــه داد: از ســویی ب ــای دریــس ادام احاطــه کــرده اســت. آق
فزاینــده فضــای مجــازی و توســعه و گســتردگی آن مواجــه هســتیم و از 
ســویی دیگــر تعــداد کاربــران ایــن فضــا، روز بــه روز در حــال گســترش 
ــال  ــودن، انتق ــه ب ــودن، کم هزین ــترس ب ــرد: در دس ــان ک ــت.وی بی اس
ــه روز و  ــاد، ب ــوع زی ــرزی،  تن ــی فرام ــتن ویژگ ــا، داش ــریع پیام ه س
ــای  ــای فض ــودن، از مزای ــان ب ــودن و همزم ــه ب ــودن، دوطرف ــذاب ب ج

مجــازی اســت.



ــا  مدیــر روابط عمومــی و امــور اســتان های ســتاد اقامــه نمــاز کشــور ب
بیــان اینكــه فضــای مجــازی خطراتــی نیــز دارد، اظهــار کــرد: بایــد بــه 
ایــن خطــرات بایــد توجــه کــرده و از طراحــی شــیطان صفتــان غافــل 
ــازی،   ــای مج ــاد در فض ــع دالالن فس ــه داد: توزی ــویم.دریس ادام نش
ــک  ــی، ی ــبكه های ضددین ــترده ش ــت گس ــه و فعالی ــات مغرضان تبلیغ

خطــر و تهدیــد اســت.
توزیع فراوان شبهات دینی، یكی از خطرات فضای مجازی

وی بــا بیــان اینكــه یكــی از خطرهــای فضــای مجــازی، توزیــع فــراوان 
شــبهات دینــی اســت، افــزود: اندیشــمندان بایــد بــه موقــع بــه ایــن 
شــبهات پاســخ دهنــد چــرا کــه اگــر بــه موقــع بــه شــبهه پاســخ داده 
نشــود هزینــه زیــادی دربــر خواهــد داشــت.مدیر روابط عمومــی و امــور 
ــور در  ــد حض ــرد: نبای ــان ک ــور بی ــاز کش ــه نم ــتاد اقام ــتان های س اس
فضــای مجــازی تنهــا بــه عنــوان یــک ســرگرمی باشــد و نبایــد فضــای 

مجــازی انســان را از فضــای حقیقــی دور کنــد.
ــری نمــاز در نیمــه دوم  ــالس سراس برگــزاری بیست وششــمین اج

ــال ــاه امس آذرم
ــا  ــن دغدغه ه ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــس اظه ــای دری ــاب آق جن
ــاز  ــری نم ــالس سراس ــمین اج ــور، بیست وشش ــاز کش ــه نم ــتاد اقام س
ــزگان، شــهر  ــا موضــوع »نمــاز و فضــای مجــازی«، در اســتان هرم را ب
بندرعبــاس برگــزار می کنــد.وی بــا بیــان اینكــه ایــن اجــالس نیمــه دوم 
ــی  ــای خوب ــزود: برنامه ریزی ه ــود، اف ــزار می ش ــال برگ ــاه امس آذرم
بــرای اجــالس نمــاز صــورت گرفتــه و در همیــن راســتا دســتورالعملی را 
بــه اســتان ها ابــالغ کردیــم تــا افــراد عالقه منــد در اســتان ها نســبت 
ــج  ــق و تروی ــوزه تعمی ــذار در ح ــر و تأثیرگ ــوای فاخ ــه محت ــه ارائ ب

فرهنــگ نمــاز اقــدام کننــد.



ــوان » نمــاز و  ــا عن فراخــوان بیســت و ششــمین اجــالس سراســری نمــاز ب
ــان  ــور جری ــه منظ ــوان ب ــن فراخ ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــازی« اش ــای مج فض
ــع بیــن  ــه نمــاز و توزی ســازی و نهضــت تولیــد محتواهــای متنــوع در زمین
ــت  ــاز، مهل ــری نم ــالس سراس ــخنگوی اج ــام شد.س ــزار انج ــان برگ مخاطب
ــاه  ــان م ــم آب ــا پانزده ــده را ت ــاد ش ــوان ی ــرکت در فراخ ــام و ش ــت ن ثب
ــگان،  ــازی، نخب ــای مج ــاالن فض ــی فع ــزود: تمام ــرد و اف ــوان ک ــال عن امس
ــاوری  ــوزه فن ــان ح ــران و متخصص ــگاه، صاحبنظ ــوزه و دانش ــان ح کارشناس
اطالعــات و تولیــد و نشــر محتــوای دیجیتــال مــی تواننــد از طریــق ســامانه 
ــور  ــی و ام ــر روابط عموم ــام کنند.مدی ــت ن www.namazportal.ir ثب
اســتان های ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــا بیــان اینكــه اســتان ها می تواننــد 
از ظرفیت هــای مختلــف ادبــی، فرهنگــی و در ایــن خصــوص اســتفاده کننــد، 
تصریــح کــرد: یكــی دیگــر از برنامه هــای ســتاد اقامــه نمــاز کشــور، اجــرای 
طــرح ملــی منهــاج بــرای اصنــاف و بازاریــان اســت کــه بــا احــكام و مســائل 
ــران  ــرای مدی ــن ب ــه داد: همچنی ــوند.دریس ادام ــنا ش ــازار آش ــط ب مرتب
ــه  ــی در راســتای ترغیــب ب مهدکودک هــا و معلمــان نیــز طرح هــای گوناگون
نمــاز و آشــنایی هــر چــه بهتــر بــا احــكام نمــاز در حــال انجــام اســت. وی 
بــه کانــال ›قــرار 17‹ ویــژه عمــوم هموطنــان و کانــال ›نیــک‹ ویژه کــودکان و 
نوجوانــان اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن کانــال هــا نیــز تابلــو نوشــته، گیــف، 
اســتیكر، کتابچــه، مســابقات جــذاب و دیگــر محصــوالت مــورد نیــاز مخاطب 
تولیــد و منتشــر مــی شــود. دریــس از طراحــی اپلیكیشــن »نمازگــرام« خبــر 
ــاز  ــری نم ــالس سراس ــمین اج ــت و شش ــزاری بیس ــل از برگ ــت: قب داد و گف

)آذرمــاه 96 اســتان هرمــزگان( از ایــن اپلیكیشــن رونمایــی خواهــد شــد.



مدیــر روابــط عمومــی بیــان کــرد: ســتاد اقامــه نمــاز بــرای ایجــاد بســتر 
ــار و رویدادهــای نمــازی  ــم، اطالعــات، اخب ــال مفاهی ــرای انتق مناســب ب
اقــدام بــه تولیــد اپلیكیشــن قــرار 17 کــرده اســت.مدیر روابط عمومــی و 
ــا بیــان اینكــه تكنولــوژی  امــور اســتان های ســتاد اقامــه نمــاز کشــور ب
اپلیكیشــن یــا نرم افــزار موبایلــی، راهــی بــرای انتقــال فرهنــگ نمــازی 
ــه نمــاز، اســناد باالدســتی، رویدادهــای  ــوط ب ــار مرب ــزود: اخب اســت، اف
ــرار 17  ــن ق ــوان اپلیكیش ــت عن ــاز را تح ــوزش نم ــازی و آم ــی نم فرهنگ
تنظیــم کرده ایم.دریــس ادامــه داد: ایــن اپلیكیشــن کــه کامــال حرفــه ای 
و پیشــرفته طراحــی شــده در نــوع خــود بــرای نخســتین بــار اســت که در 
ــا بیــان اینكــه عالقه منــدان  کشــور تولیــد شــده و بی نظیــر اســت.وی ب
ــار و  ــن اخب ــت و از برتری ــن را دریاف ــن اپلیكیش ــد ای ــاز می توانن ــه نم ب
ــت  ــک فعالی ــرد: ی ــح ک ــد، تصری ــدا کنن ــالع پی ــازی اط ــای نم رویداده
ــیوه های  ــن ش ــد اپلیكیش ــاز، تولی ــه نم ــتاد اقام ــر در س ــوب دیگ خ
ــیوه های  ــاب »ش ــوال از کت ــه در آن، 72 س ــت ک ــاز اس ــه نم ــوت ب دع
ــک  ــه ی ــود ک ــیده می ش ــی پرس ــالم قرائت ــاز« حجت االس ــه نم ــوت ب دع
ــور  ــی و ام ــت.مدیر روابط عموم ــوزش اس ــا آم ــراه ب ــرگرمی هم ــوع س ن
اســتان های ســتاد اقامــه نمــاز کشــور بــا بیــان اینكــه کــم رنــگ شــدن 
ــزود:  ــی دارد، اف ــل مختلف ــاجد عل ــان در مس ــان و جوان ــور نوجوان حض
احــداث و راه انــدازی فرهنگســراها در جــوار مســاجد، برخــورد نامناســب 
ــا بســیج و کانون هــای  ــی ب هیئــت امنــای مســاجد، عــدم ارتبــاط روحان
فرهنگــی و هنــری، از جملــه عوامــل دوری بعضــی از جوانــان از مســاجد 

اســت.

اپلیكیشن قرار 17 برای انتقال اطالعات نمازی تولید شده است



ــوی  ــالمت معن ــرح س ــت: ط ــان جنوبی گف ــاز خراس ــه نم ــتاد اقام مدیرس
ــا احــكام نمــاز  ــا هــدف آشــنایی بیمــاران ب در بیمارســتان های اســتان ب
ــی، )12  ــین کمیل ــالم حس ــرا می شود.حجت االس ــاری اج ــان بیم در زم
ــرد: در  ــار ک ــانه اظه ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــاه(، در نشس مردادم
راســتای ایــن طــرح دوره هــای آموزشــی مخصــوص پرســتاران، بهیــاران 

و پرســنل بیمارســتان ها برگــزار می شــود.

طرح سالمت معنوی در خراسان جنوبی اجرا می شود

وی افــزود: امســال طــرح ســالمت معنــوی، در بیمارســتان شــهید رحیمی، 
تأمیــن اجتماعــی و بیمارســتان حضــرت ولــی عصر)عــج( بیرجنــد برگــزار 
ــزار  ــتان برگ ــتان اس ــار بیمارس ــز در چه ــته نی ــال گذش ــود و س می ش
شــده اســت.رئیس ســتاد اقامــه نمــاز خراســان جنوبی بیــان کــرد: ســال 
ــغ  ــدف تبلی ــا ه ــتان ب ــاجد اس ــح در مس ــفیران صب ــرح س ــته، ط گذش
ــال  ــه  امس ــان اینك ــا بی ــی ب ــد. کمیل ــزار ش ــح برگ ــاز صب ــج نم و تروی
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــرا می ش ــتان اج ــجد اس ــرح در 55 مس ــن ط ــز ای نی
ــزار  ــح برگ ــاز صب ــه در آن نم ــت ک ــاجدی اس ــوص مس ــرح مخص ــن ط ای
نمی شــود و امســال نیــز ایــن طــرح را بــا قــوت بیشــتر دنبــال خواهیــم 
ــی  ــح، کتاب های ــفیران صب ــرح س ــتای ط ــه داد: در راس ــرد.وی ادام ک
پیرامــون موضــوع نمــاز صبــح در اختیــار ائمــه جماعــات مســاجد قــرار 

گرفــت.



مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز خراســان جنوبی بــا بیــان اینكــه امســال اجــالس 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــزار می ش ــد برگ ــتان بیرجن ــاز  در شهرس ــتانی نم اس
ایــن اجــالس در 27 مهرمــاه امســال برگــزار خواهــد شــد.کمیلی بــا بیــان 
اینكــه در ســال گذشــته، 150 جلســه در راســتای طــرح گفتمــان خانــواده 
ــت  ــش از 10 نشس ــزاری بی ــرد: برگ ــار ک ــم، اظه ــزار کرده ای ــر، برگ مطه
ــه اســتان  ــالغ ب دانشــجویی و 150 نشســت دانش آمــوزی کــه بیــش از اب
بــود، نیــز از برنامه هــای ســال گذشــته ســتاد اقامــه نمــاز اســتان اســت.

وی بــا بیــان اینكــه در ســال گذشــته اجــالس اســتانی نمــاز در 
شهرســتان طبــس برگــزار شــد، افــزود: ســال گذشــته دو برنامــه مفیــد 
ــال  ــد: س ــادآور ش ــی ی ــرا کردیم.کمیل ــتان اج ــرورش اس ــا آموزش وپ ب
ــردوس  ــن و ف ــدارس در قائ ــات م ــه جماع ــی ائم ــته، دوره آموزش گذش

ــد. ــزار ش برگ



حضور در برنامه  میز خدمت 
صدا و سیما استان

12مــرداد96 حضــور مدیــر روابــط عمومــی واموراســتان هــا ســتاد اقامه 
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پخــش اذان ازمســاجد و... پاســخ دادنــد.



حضور در مزار شهدا
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