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دارد «تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»

استانداران محترم سراسر کشور

سالم علیکم
           با احترام؛ به آگاهی می رساند با عنایت  به تدابیر و انتظارات مقام معظم رهبری (دام ظله)  که هر ساله  در حوزه ترویج و 
توسعه فرهنگ اقامه نماز در قالب پیام به اجالس های سراسری نماز مطرح و اولویت های کاری دست اندرکاران حوزه نماز و 
دستگاههای حاکمیتی و اجرایی را در تطابق وضع مطلوب با وضع موجود با ژرف نگری و افق دید بلندی که دارند تبیین و 
ترسیم می نمایند که در همین راستا ستاد اقامه نماز کشور بروز رسانی ماموریتهای دستگاهها را با توجه به انتظارات رهبر معظم 

انقالب در دستور کار قرار داده است.
 بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی اقامه نماز، آیین نامه شورای اقامه نماز استان و شهرستان ها که به نوعی سند راهبردی فعالیت نمازی 
دستگاهها در سطح کشور است با برگزاری جلسات مشورتی متعدد با حضور کارشناسان و دست اندرکاران مرتبط بروز رسانی 
گشته و با تایید مقامات مسئول، به توشیح مشترک وزیر محترم کشور و رئیس محترم ستاد اقامه نماز رسیده است که به پیوست 

ارسال می گردد.
لطفا ترتیبی اتخاذ گردد آیین نامه مذکور به روسای دستگاههای اجرایی استان و فرمانداران محترم سراسر کشور ابالغ و 
همچنین  نحوه اجرایی شدن کامل مفاد آیین نامه  در اولین جلسه شورای اقامه نماز استان و شهرستان ها در دستور کار قرار 
گرفته و چارچوب فعالیت ها برای دستیابی و تحقق اهداف و مقاصد مورد نظر در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز از 

این مسیر باشد.
توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

رونوشت:
جناب آقای زرهانی قائم مقام محترم ستاد مرکزی اقامه نماز کشور جهت استحضار

جناب آقای قشقایی دبیر محترم شورای فرهنگی وزارت کشور جهت آگاهی
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