
 " 1397شورای ااقهم نماز اصالحیه سال وزری محترم کشور  دستورالعمل اجرایی " 

امامان محترم جمعه  حضور و با محترم فرماندارو  شهرستان به ریاست استاندارو  شورای اقامه نماز استانمنظم تشکیل : 1ماده 

و شهرستان به صورت فصلی و دبیری مدیر ستاد اقامه نماز استان  استان مرتبط اجراییمدیران دستگاه های  و شهرستاناستان و 

 و شهرستان

منویات مقام معظم رهبری به اجالس های " میزان تحقق تاکید بر ضرورت دستیابی به اهداف تعیین شده مبتنی بر : 2ماده 

های دستگاه توافقنامه های"و  "آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هیات محترم وزیران"،  "سراسری نماز

با هماهنگی  به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاههای اجرایی استان "مرکزی با ستاد اقامه نماز کشور اجرایی

 ستاد اقامه نماز استان

 .در استان ساله استان در حوزه نماز  از طریق تشکیل کارگروه تخصصی 5نامه تدوین سند اجرایی بر : 3ماده 

دستگاه های اجرایی کلیه برگزاری اجالس های استانی/شهرستانی نماز با مشارکت همکاری با ستاد اقامه نماز در  : 4 ماده

نقاط قوت و ضعف استان/شهرستان در زمینه نماز طی یکسال گذشته و تجلیل و  تحلیل و بررسیبا هدف  و استان/شهرستان

 تقدیر از فعالین اقامه نماز.

فضای اداری مناسب به ستاد اقامه نماز استان جهت انجام ماموریت های محوله در مراکز استان هایی  همکاری در تامین:  5ده ما

 .با طرح موضوع در کارگروه ساماندهی فضای اداری استان و تصویب آنکه ستاد فاقد محل مناسب می باشد 

کارگروه تاکید بر حل مشکالت اقامه نماز مسافرین در مساجد و نمازخانه های بین راهی از سوی متولیان امر با تشکیل  : 6ماده 

با ترکیب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار،  "بررسی وضعیت فضاهای اقامه نماز در راه های مواصالتی استان "

راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها، پاالیش و پخش فراورده های نفتی، میراث  مدیر ستاد اقامه نماز استان، مدیران کل

 :از طریق ،فرهنگی، اوقاف و امور خیریه و سایر دستگاه های مرتبط

( نیازسنجی، جانمایی و احداث مسجد ، نمازخانه یا سکوی نماز در مسیرهای مواصالتی استان، که فاقد فضای مناسب جهت  6.1

 از  مسافرین هستند.اقامه نم

 و جنگلی پارکهای و سواحل، تفرجگاهها( تعمیر، تجهیز و نگهداری مساجد ، نمازخانه ها و سکوهای نماز بین راهی یا 6.2

 می باشند. )مانند عید نوروز، تعطیالت تابستان و ...( میزبان مسافران بویژه در ایام پر تردد که مکانهایی

عمرانی مصوب  در پروژه های (نمازخانه یا مسجد) جانمایی و احداث فضاهای مناسب اقامه نماز توجه و نظارت جدی بر : 7ماده 

استان/شهرستان )اعم از؛ شهرهای جدید، شهرک ها، مجمتمع های اداری، تجاری و خدماتی، مسکونی، مسکن های مهر، مجتمع 

مجوز نقشه و پایان کار  در زمان های صدور مانی و ...(های خدماتی رفاهی اقامتی شهری، ادارات، مراکز آموزشی، بهداشتی و در

 پروژه ها.

 



 

 

نقش مهم و تاثیرگذار نماز در ( و همچنین 45 -آیه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر )عنکبوت  مفاد با عنایت به:  8ماده 

 قرار گیرد. / فرمانداری ها تابعه ستانداریپیشگیری از آسیب های اجتماعی، موضوع اقامه نماز در دستور کار کارگروه اجتماعی ا

از طریق در دستور کار قرار دادن موضوع نماز در شورای آموزش و پرورش و در صورت لزوم  اقامه نماز مدارستاکید بر  : 9ماده 

 وحانیون به اقامه نماز در مدارس.دعوت از مدیر ستاد اقامه نماز استان، تشویق و ترغیب ر

 پشتیبانی از سمن ها و گروه های مردمی غیردولتی در فعالیت های مرتبط با توسعه و ترویج فرهنگ نماز.حمایت و : 10ماده 

 .ها رین مسجد ساز در استانحمایت و پشتیبانی از تشکیل مجمع خیّ : 11ماده 

همایش نماز بطوریکه جلسات،جاری با وقت امور  مبنی بر تنظیم تاکید استانداران، فرمانداران و مدیران اجرایی استان : 12ماده 

 نماز اول وقت تداخل نداشته باشند.ها، کالس های اموزشی و ... با زمان 

الزم است گزارشات شورای اقامه نماز ستاد وزارت کشور بوده و  رئیسبر حسن انجام دستورالعمل فوق بعهده مستمر نظارت 

استان ها و شهرستان ها در حوزه نماز مبنای سالیانه  اتگزارشبندی جمع ، به شورا ارائه نمودهمفاد ابالغی مذکور از روند  فصلی

 و تجلیل از برترین ها در اجالس های استانی و ملی نماز خواهد بود. ان / فرمانداراناستاندارارزیابی عملکرد 


