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 ریاست اطالعات وارتباط عامه 9911گزارش نهایی سال مالی 

 دربخش سخنگو
 رسانه تصویر و صوتی در رابطه به انعکاس و توضیح گزارش های کاری وزارت 52مصاحبه با  .1
 رسانه 15دربرنامه های تلویزیونی زمینه سازی اشرتاک مقام رهربی وزارت  .5
 مجلس خارج از وزارت خصوصا درمجلس مرکز رسانه ها حکومت و رسانه ها 08اشرتاک در .3
 مرتبه 02پاسخ به سواالت رسانه ها از طریق متاس تیلفونی  .4
 جلسه داخلی وزارت وابراز نظرپیرامون موضوعات آن 152اشرتاک در  .2
 ریاست جهت ارتقای ظرفیت در بخش مختلف.( تن از کارمندان این 16معرفی تعداد) .6

 دربخش نشرات

 برای مرکز ووالیات 1311سال مالی در جریان جلد مجله پیام حق طی دوازده شامره  14488چاپ و توزیع  .1
 ( با رهربان دینی کشورهای مختلفVTCکنفرانس ویدیویی) 10هامهنگی وزمینه سازی تنظیم  .5
 ایجاد گروپ وتسپ برای رسانه ها کشور .3
 یجاد گروپ وتسپ برای واحد های دومی وزارتا .4
 گزارش خربی تدوین و تصحیح و چاپ آن در مجله پیام حق 158جمع آوری  .2
 که ازطرف ریاست های مختلف در کتابخانه دایر گردیده بود. ل، ورکشاپ و سیمینار( محف20برگزاری تعداد) .6
 گزارش والیتی و نرشآن از طریق صفحه فیسبوک وزارت یک هزار یکصد  1188ترتیب و تنظیم  .7
 گزارش از جریان فعالیت های مرکزی و نرش آن از طریق فیسبوک 552ترتیب و تنظیم  .0
 گزارش از طریق صفحه تویرت وزارت. 488ترتیب و نرش  .1

 کلپ تصویری و نرش آن از طریق فیسبوک 52تهیه  .18
 کروناارسال کلپ های علام به تلویزیون ها در رابطه  .11
 مصاحبه با علامی کرام 38انجام  .15
 روزه انعکاس دهنده فعالیت های وزارت 12نرش جریده  .13
 ( پیام تربیکی و تسلیت پیرامون حوادث و ایام متربک درجریان سال62تهیه وترتیب تعداد ) .14
 ( اطالعیه و اعالمیه در موارد مختلف10ترتیب و نرش تعداد) .12
 اسد و جلسه جینوا 50ر رابطه به موضوعات مختلف از جمله ویروس کرونا، تغییر کور پیچ صفحات اجتامعی وزارت د .16
 از طریق یویتوب کلپ ویدیویی مقام رهربی وزارت، علامی کرام و مجالس مربوط وزارت 68تهیه و نرش  .17
 بازداری از ویروس کروناهزار نسخه فتوای رشعی در رابطه به  66888ترتیب تصحیح و چاپ تعداد  .10
 ( رولپ در رابطه به موضوعات مختلف52چاپ تعداد) ترتیب، تنظیم و .11
 دررابطه به کرونا هزار پوسرت 128ترتیب، تصحیح و چاپ تعداد  .58
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 دررابطه به کرونا هزار برورشها 288ترتیب، تصحیح و چاپ تعداد  .51
 دررابطه به کروناتخته برن های ارشادی  128ترتیب، تصحیح و چاپ تعداد  .55
از طریق صفحات اجتامعی به  معلولیت و حوادث منجله کرونا، محیط زیست، پیام های ارشادی 528ترتیب، تصحیح و چاپ تعداد  .53

 نرش رسیده است
 جلسه علامء در والیات در حامیت از مذاکرات صلح 48پوشش  .54
 جلسه علام در رسارس کشور دررابطه به کرونا 28پوشش خربی  .52
 دارای محتوای علمی تحققی و نرش آن در مجله پیام حق تامین ارتباط با نهادهای علمی واکادمیک جهت اخذ مضامین .56
 ( جلد قرانکریم، تفسیر و کتب مختلف النوع558588توزیع تعداد) .57
 ( مطلب و گزارش در ویب سایت وزارت588نرشبیش از ) .50
 سایتمراجع اطالع رسانی، فتاوی، آدرس های واحد دومی و سومی و غیره در ویب  ایجاد تب های جدید مانند کتابخانه، .51

 دربخش ارتباط عامه

 ( محفل در رابطه به موضوعات مختلف17ترتیب، تنظیم و راه اندازی تعداد) .1
 ( با رهربان دینی کشورهای مختلفVTCکنفرانس ویدیویی) 10هامهنگی وزمینه سازی تنظیم  .5
 ( تن علامی کرام پوهنتون کابل 588تدویربرنامه اهدای خون به اشرتاک تعداد) .3
 زهای جمعه به رسانه های کشور جهت پوشش خربی آنخطبه رو  25ارسال  .4
 ( تن در تاالر لویه جرگه.3888در حامیت ازمذاکرات صلح به اشرتاک )هامیش بزرگ علام ترتیب و راه اندازی  تنظیم، .2
انه ها ( کنفرانس مطبوعاتی به اشرتاک رس5( کنفرانس مطبوعاتی مشرتک به همکاری وزارت صحت عامه همچنان )2ترتیب وتنظیم ) .6

 وعلامی کرام پیرامون  موضوعات حاد جامعه ووقایه ازمرض کرونا.
 کنفرانس خربی به ریاست محرتم وزیر صاحب پیرامون موضوعات مختلف 4تدویر  .7
 کنفرانس مطبوعاتی دررابطه به کرونا 4تنظیم و ترتیب  .0
 عنوان خطبه به رسانه ها در رابطه به کرونا 4تکثیر  .1

 دررابطه به کرونابه مرکز رسانه ها حکومت و رسانه های آزاد علامی این وزارت تن از  58معرفی  .18

 دربخش ترتیب و تنظیم طرح وپالن ها
 تجدید نظر پیرامون طرزالعمل ریاست .1
 تهیه پالن کاری محیط زیست وزارت ورشیک ساخنت آن با وزارت اطالعات وفرهنگ و ارسال آن به اداره محیط زیست  .5
 مضامین وپیام های محیط زیستی ونرشآن درروزنامه های هیواد، انیس  جمع آوری مقاالت، .3
 ترتیب وتنظیم طرح حج و ارسال آن به ریاست جمهوری اسالمی افغانستان  .4
 ترتیب وتنظیم طرح مدارس و ارسال آن به ریاست جمهوری  .2
 تهیه ترتیب پالن وزارت بخاطر مبارزه با کرونا  .6
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 دربخش ترتیب، تصحیح و چاپ منشورات
 ( مضمون، ترتیب، تنظیم، تصحیح آن جهت درمجله پیام حق558جمع آوری) .1
 ( گزارش از طریق مجله پیام حق588جمع آوری ترتیب، تنظیم تحصیح و نرش) .5
 ( جلد جنرتی رسمیزی5888جمع آوری مضامین، ترتیب، تنظیم، تصحیح و چاپ تعداد) .3
 نسخه بروشور آداب زیارت برای ریاست احتساب (5888جمع آوری مضامین، ترتیب، تنظیم، تصحیح و چاپ تعداد) .4
 ( طغرا مهرنظر به درخواست و رضورت شعبات مربوط وزارت به شمول مرکز ووالیات30حک تعداد) .2
 ( مجله وطندار سهمیه وزارت از وزارت عدلیه18( جلد مجله عدالت وتعداد)55( دور جریده رسمی و تعداد)76انتقال تعداد) .6
 ( برندر رابطه به مجالس مختلف36د)تهیه، تصحیح و چاپ تعدا .7
 به ریاست محرتم ارشاد و انسجام مساجد. ۹۹۱۱( قطعه جدول افطار و سحرماه مبارک رمضان سال۰۵۵۵ترتیب، دیزاین و چاپ تعداد)  .0
 شعارها، پیام ها، منت برنها و رولپ ها (تخته553)ترتیب .1

وتسلیم دهی آن به ریاست محرتم حسینیه  ۹۹۱۱ه مبارک رمضان سال ( قطعه جدول افطار و سحرما۰۵۵ترتیب، دیزاین و چاپ تعداد )  .18
 ها.

 دیزاین، چاپ و نصب لوحه دیجیتالی دروازه مجتمع حجاج زون مرکز  .11
 ( تخته بیرق کالن سمبول وزارت برای نصب در مقر وزارت و مجتمع حجاج زون مرکز۹۱( تخته بیرق کالن ملی  و )۹۹چاپ تعداد ) .15
 (مجالس.2( برای تعداد)5288آن تعداد ) چاپ کارت دعوت مع پوش .13
  ۹۹۱۱(جلد مجله تصویری پروسه حج سال ۰۵۵۵جمع آوری مضامین، ترتیب، تنظیم، تصحیح و چاپ تعداد ) .14
 ترتیب، دیزاین و چاپ یک عدد تقدیر نامه مع قاب آن در سایز بزرگ برای وزیر اسبق این وزارت .12
 تعهد نامه فعاالن امور دینی مساجد مربوط ریاست محرتم انسجام امورمساجد( نسخه فورم ۹۵۵۵ترتیب، دیزاین و چاپ تعداد ) .16

 در بخش توزیع منشورت

( والیات، ۹۱( جلد بریاست های مرکزی وزارت ، ریاست های ارشاد، حج و اوقاف )۹۰۵۵توزیع مجله پیام حق به طور ماهوار ) .1
 ۹۱( جلد برای ۹۱۵( جلد بریاست های مرکزی وزارت و تعداد )۱۴۵ارگانهای دولتی و نهاد های خصوصی که در هر شامره به تعداد)

 ( جلد میشود.۹۱۱۵۵( جلد به ارگانهای دولتی و غیر دولتی توزیع میگردد که جمعاً سالتامم به تعداد )۱۵۵والیات کشور و تعداد )
 ( برای مرکز و والیات جلد جنرتی رسمیزی ۰۵۵۵توزیع تعداد ) .5
  ۹۹۱۱( جلد مجله اختصاصی برای مرکز و والیات حج سال ۰۵۵۵توزیع تعداد ) .3
( یکصدو بیست و یک هزار جلد قرآنکریم پشتو و دری مساعدت کشور عربستان سعودی طبق هدایت مقام 151888توزیع تعداد ) .4

 وزارت.
 (  جلد تفسیر جاللین ۱۵توزیع تعداد ) .2
 ( جلد برکت التجوید ۱۵توزیع تعداد ) .6
 ( جلد تفسیر العرش سه جز اخیر قرآنکریم ۱۵یع تعداد )توز .7
 ( قاعده بغدادی ۹۱۹توزیع تعداد ) .0
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 ( جلد املنجد ۱توزیع تعداد ) .1
 ( جلد دری و پشتو به مرکز ووالیات 1688توزیع خطبه های جمعه چاپ دری و پشتو به تعداد ) .18
 ( جلد۱۹توزیع کتاب ناوړه دودونه او رشيعت په ړنا کی به تعداد ) .11
 ( جلد ۴۵وزیع کتاب امام اعظم ابوحنیفه )رح( و افکار او به تعداد )ت .15
 ( جلد ۱۵توزیع کتاب رهنمود های نبوی برای سی روز رمضان به تعداد ) .13
 ( جلد ۴۰توزیع کتاب مبارزه علیه فساد اداری به تعداد ) .14
 ( جلد ۹۱توزیع کتاب آشنایی با بزرگان دین به تعداد ) .12
 ( جلد ۰۵نواده از دیدگاه اسالم به تعداد )توزیع کتاب مقام زن در خا .16
 ( جلد ۹۵توزیع کتاب نقش امنیت غذایی و تغذیه از دیدگاه اسالم چاپ دری به تعداد ) .17
 ( جلد ۹۹توزیع کتاب امنیت غذایی و تغذیه از دیدگاه اسالم چاپ دری به تعداد ) .10
 ( جلد ۹۹توزیع کتاب د خوړو امنیت او تغذیه به تعداد ) .11
 ( جلد ۹۵توزیع کتاب سیرت النبی )ص( به  تعداد ) .58
 ( جلد ۹۵توزیع کتاب تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم به تعداد ) .51
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب حقیقت توحید از دیدگاه امئه به تعداد ) .55
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب حقیقت زندگی حسین شهید به تعداد ) .53
 ( جلد ۰۵تعداد )توزیع کتاب ام املومنین عایشه )رض( به  .54
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب ابوهریره دوستدار پیغمرب)ص( به تعداد ) .52
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب افتخار صحبت و همراهی محمد)ص( به تعداد ) .56
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت و تعداد ) .57
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب دوستی و خویشاوندی میان اهل و بیت و صحابه به تعداد ) .50
 ( جلد۰۵توزیع کتاب گام واقعی به سوی وحدت اسالمی ) .51
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب گزیده های از میراث آل و اصحاب به تعداد ) .38
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب عطریاسمین در میان فضائل امهاد املومنین به تعداد ) .31
 ( جلد۰۵توزیع کتاب وحدت و شفقت میان صحابه و اهل بیت به تعداد ) .35
 ( جلد.۰۵ب احرتام و تقدیر متقابل میان صحابه و اهل بیت به تعداد )توزیع کتا .33
 جلد توزیع آن (۰۵توزیع کتاب احکام و فضایل رمضان به تعداد ) .34
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب سلطان محمد فاتح به تعداد ) .32
 ( جلد ۰۵توزیع کتاب خدیجه )رض( به تعداد ) .36
 ( جلد ۹۵۹۵توزیع کتاب نصایح دینی ) .37
 ( جلد ۰۵مام قتیبه بغالنی )توزیع کتاب ا .30
 ( جلد۰۵توزیع کتاب ستاره دین به تعداد ) .31
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 ( جلد ۰۵توزیع کتاب جایگاه انسان در رشیعت و قانون به تعداد ) .48
 ( جلد ۰۵ساتونکی به تعداد ) رښتونکیتوزیع کتاب  .41
 ( جلد ۴۴۵۵۵فتوای رشعی به تعداد ) .45
 ( جلد کتاب تحت عنوان وسطیت و اعتدال، کتاب تربیت اسالمی جوانان در افغانستان ۹۵۵۵توزیع تعداد ) .43
 ( نرشیه، مجله، جنرتی وغیره منشورات که خارج از وزارت مواصلت ورزیده بود .1288توزیع تعداد) .44
 ( شامره جریده خربی. 728توزیع تعداد ) .42

 در بخش مدیریت فلمبرداری
 ( محفل در بخش های مختلف.57جریان)فلمربداری از  .1
 ( کنفرانس در رابطه به موضوعات مختلف.6فلمربداری از جریان) .5
 ( تن از علام، رحانیون و حجاج در موارد مختلف.26فلمربداری از جریان مصاحبه با) .3
 (  دیدار و مالقات مقامات محرتم وزارت.52فلمربداری از جریان) .4
 . ( باب مسجد و مرکز تدریب ایمه درشهرکابل2فلمربداری از جریان تهداب گذاری) .2
 ( ورکشاپ در رابطه به موضوعات مختلف.15فلمربداری از جریان) .6
 ( دور امتحان مدیریت مساجد مرکز.2فلمربداری از جریان) .7
 .CD حلقه کست 52محفل در  16ترتیب ویدیو های  .0
 (فلم و کلپ های کوتاه و نرشآن02ایدیت تعداد) .1

 در بخش مدیریت عکاسی
 ( محافل در بخش های مختلف.57( قطعه عکس از جریان)1542اخذ) .1
 ( کنفرانس در رابطه به موضوعات مختلف.6( قطعه عکس از جریان)315اخذ) .5
 (  دیدار و مالقات مقامات محرتم وزارت.۹۱( قطعه عکس از جریان)۴۰۵اخذ) .3
 ایمه.باب مسجد و مرکز تدریب ( 2( قطعه عکس از جریان تهداب گذاری)168اخذ) .4
 ( ورکشاپ در رابطه به موضوعات مختلف.3( قطعه عکس از جریان)558اخذ) .2
 ( مدیریت مساجد مرکز.4( امتحان)2( قطعه عکس از جریان)531اخذ) .6
 ( ورکشاپ در رابطه به موضوعات مختلف.15( قطعه عکس  از جریان)351اخذ) .7

 دربخش کتابخانه
پیرامون موضوعات مهم وجدیدغرض باال بردن سطح آگاهی ودانش کارمندان و دینی مجالت وکتب علمی عنوان  50جمع آوری  .0

 وایجاد سهولت درتهیه مضامین برای عالقه مندان.
( کتاب میشود غرض ایجاد سهولت برای مراجعین و مطالعه کنندگان اعم 4356بخش مربوط کتابخانه که جمعا ) 10و وارسی در تنظیم  .1

 .ارج ازوزارتاز مطالعه کنندگان داخل وزارت و خ
 ( محفل، ورکشاپ و سیمنار که ازطرف ریاست های مختلف در کتابخانه دایر گردیده بود.58فراهم منودن زمینه برای برگزاری تعداد) .18
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 بخش های در حل مشکل شان دوباره به کتابخانه آورده و مطالعه و بعد از توزیع و ،( عنوان کتاب به مامورین576) نظارت از توزیع .11
 مربوطه تنظیم گردید. 

جهت تحقیق در بخش های  ذیربط( نفر شائقین مطالعه کتب ازداخل وزارت وخارج وزارت از ادارات 1623همچنان تا اکنون تعداد ) و .15
 نیز اسامی ایشان ثبت کتاب مطالعه کننده گان گردید. به کتابخانه مراجعه ورفع مشکل منودند. ومختلف 

 مناسب.مختلف و های خانه  157ودراملاری  (27) مجالت به کتب و( جلد 4356)بجامنودن  ت جاقسم تدابیر الزم در .13
حفظ و نگهداشت آن در سیستم الیکرتونیک و بخاطر ( جلد کتاب میشود 4356بخش که مجموعا تعداد ) 10در ایجاد سیستم دیتابس  .14

 به هدف رسیدن هرچه زودتر کتاب.

 اجراآت :دست آورد ها ونتایج حاصل شده از  
 . به عالقمندان مطالعهيوميه جهت ارائه خدمات بهرت  استفاده مفيد وموثرازكار .12
 .در کتاب اندراج دیتابیس ثبت ونگهداری اسناد ، کتب ، مجالت وجراید .16
 آماده ساخنت کتابخانه به مطالعه کنندگان ، عاریت گیرنده گان ،کمیته طرزالعمل ها ، سمینارهای آمریت جندر،ریاست تدقیق .17

 ومطالعات،ریاست تفتش داخلی و ورکشاپ ها.
 سمینارهای که در کتابخانه برگزارگردیده درمتام سمینارها اشرتاک وآموزش دیده ام . .10
 ترتیب وتنظیم پنج جلد کتاب ثبت وراجسرتمطالعه کننده گان و عاریت گیرنده گان. .11
 .شکاهیمنا یبراجدول کتب و منشورات طبع شده وزارت ارشاد، حج واوقاف ترتیب وتنظیم   .58
جلد کتاب از ادارات محرتم وزارت جمع آوری ورسام به رئیس محرتم کتابخانه عامه در  120بخاطر ارج گزاری ترویج مطالعه به تعداد .51

 آمریت محرتم اطالعات ونرشات تسلیم منودیم. حضور داشت 
انه جهت یسی به شکل هارد و سافت کتب داخل کتابخ، سیستم کود گزاری ، طبقه بندی، فهرست نونرشاتی در امور اطالعاتی وآشنائی  .55

 سهولت برای مراجعین کتابخانه مرکزی وزارت.

: 

مالي کال کې د وزارت د رهبري له لوري اطالعاتو ته د السرس ررمد میتسپه په یلرکې  کې زپات چرروه دې له د  م  ې  ۹۹۱۱په  .1

 د تاد بسه په بسخه کې کوم اغېزمن کار نه و تسسسه چوی. 

ه وماتو د نلررررس پد لومړي ځ  لپاره خلکو ته د ټولنیزو چررر کو له الر  په ځان ړي  ول د وپا سرررراتې له الر  اطالعاتو او م ل .2

 بسخه کې پساختېا ورکړو.

دد  تسڅنررچ دې مود د ټولنیزو چررررررررررر کو لرره الر  اطالعررات او م لومررات د خلکو لرره غو رررررررررررت   م  ې نلرررررررررررس کړل بېررا مو ه  د  .3

اطالعاتو ته د السررس ررمد نانوه سررسه سرر  د غو ررت   ګورم تس څنچ د چرر اته ګورم په وپا سرراتې کې مپلو  کړ. او ه  مو په 

 قاضېانو ته په اختېار کې ورکړ.حضوري  ول مت

 دې له نېکه مسغه مود وکړای چوه دې د هغه ګورم د غو ت   په رڼا کې له نانوه سسه س  اطالعات خپاره کړل. .4

د همی  کال په جسپاه کې مو وکړای چرروه دې اطالعاتو ته د السررس ررمد کمسررېوه له مو رمو غړو سررسه وررمې اوپ ې وسرراتو او د اطالعاتو  .5

 کې له هغوی سسه ملور  وکړو او د وزارت له لوري د ورکړل چوپو اطالعاتو څخه دګاع ه  وکړو.د نلس په بسخه 
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مود په موده کې و توانېیو دې د اطالعاتو ته د السرسي  کمسسرېوه له لوري د غو ونو منالتن سسست  توزر ه  تسالسه کړو او  .6

 هېوادوالو ته په منالتن  ول اطالعات ورسوو.

  مد کمسسېوه له لوري په رسم  غونډو کې ګډوه کول اطالعاتو ته د السس  

 ( غوره ادارو د ارزونې د پاتلې په غونډه کې ګډوه کول. ۹۱د اګغانستاه د روڼوېا څار بنسې له لوري د ) 

  د وزارت د غونډو په تاالر کې د پالسسرررررررررمد او پاله م یه  ررررررررراغلي مومی عمېاه طار  په حضرررررررررور کې مسکزي رپسسرررررررررانوه ممسپنو او

 و ته اطالعاتو ته د السس مد نانوه په اوه د عامه پوهاوي پسوګسام بسابسول. ملاورپن

  .اطالعاتو ته د السس مد بوث: السته راوونېه ستونز  او ګسصتونه( تس عنواه النی  غونډه کې ګډوه کول( 

 . د موبات ه واټ ساپ او نورو ټولنیزو چ کو له الر  د خلکو پو ونو ته ځوابونه وپ 

  غونډو کې ګډوه کول. په څلور اداري 

 .د زراعه وزارت د اطالع رسونې مسؤلېنو سسه ملوری  ناسته 

 .د وزارت له لوري په پښتو ژبه د اعالمي ه خبرتېاووه پېغامونو او خبرونو لې  ه ژباول او تصحېح کول 

 ( مسکزي او والتتد خبرونو ژباول.۹۵۱له دري ژبې څخه پښتو ژبې ته د ) 

  څخه پښتو ژبې ژباول.د حج بسوچور له دري ژبې 

 .د حج سنارپو له دري ژبې څخه پښتو ژبې ژباول 

 .د اداري مسسوېال او مسل   مسسوېال د دنی  التوه ژباول 

 .د دګ ر رپسس ددنی  التوه ژباول  

 .د سولې اوونی د علماوو د لويې غونډ  چ ارونه ژباول 

  چ ارونو تستسا او ژباول.د کسونا وپسوس سسه د م ارز  په بسخه کې د عامه پوهاوي 

 ژباول. ري ناستو او غونډو راپورونهپه پښتو ژبه د وزارت د رهب 

 کول  اپلو  کې سايې وپا په ګورم غو ت   د موخه په نلس اطالعاتو د. 

  کول  اپلو  ګورم چ اتتونو د کې ساتې وپا په. 

 دي   کتابتوه جووول  کې ساتې وپا په. 

 د ټول رپاستونو ګ الېتونه او السته راوونی زپاتول. کې ساتې وپا په 

  د اطالعاتو د نلس په موخه د دييمی واحیونو د مسوولېنو مشخصات اپلو  کول. 

  جمع آوری ترتیب و تنظیم فوتوی وزرای اسبق وزارت ونصب آن درسکرتریت وزارت 
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 یدیوییوو  کنفرانس مطبوعاتی در بخش تدویر

 ( 2ترتیب وتنظیم )( کنفرانس مطبوعاتی به اشرتاک رسانه ها وعلامی 5کنفرانس مطبوعاتی مشرتک به همکاری وزارت صحت عامه همچنان )
اجراات : تهیه برنهای ارشادی، رولپ ها ، سیستم سوند، میزخطابه وبیرق همچنان   کرام پیرامون  موضوعات حاد جامعه ووقایه ازمرض کرونا.

 .ان کنفرانس هاها غرض انعکاس جری دعوت رسانه
 ونرش آن ازطریق سایت وزارت .هیئت رهربی وزارت با کشورهای اسالمی و آسیای میانه ویدویوکنفرانس (6)ترتیب 

 رسیدتفاهم نامه با اداره محیط زیست که ازطرف معین اداری مالی به امضاءتدویرکنفرانس بخاطر امضاء  
 کنفرانس 14جمله 

 های مقام رهبری وزارت مالقاتدربخش 
 تهیه گزارش مالقات وزیرصاحب بامناینده گان اهل تشیع  دروالیت هرات وارسال آن به سایت وزارت. .1
 تهیه گزارش مالقات وزیرصاحب با والی والیت هرات وارسال آن به سایت وزارت. .2
 تنظیم وترتیب کنفرانس با وزیرصاحب دروالیت هرات، ودعوت رسانه ها  .3
 وارسال آن به سایت وزارت. 1/4/1311مالقات وزیرصاحب باسفیرعربستان سعودی درمقروزارت بتاریخ تهیه گزارش  .4
 وارسال آن به سایت وزارت. 13/4/1311درمقروزارت بتاریخ مرص تهیه گزارش مالقات وزیرصاحب باسفیر  .5
 وارسال آن به سایت وزارت. 3/6/1311تهیه گزارش ازجــریان مالقات وزیرصاحب بارسپرست وزارت معارف درمقر وزارت بتاریخ  .6
 وارسال آن به سایت وزارت. 4/6/1311تهیه گزارش ازجریان مالقات وزیرصاحب با علامی اهل تشیع درمقروزارت بتاریخ  .7
 وارسال آن به سایت وزارت. 2/6/1311تهیه گزارش ازجریان مالقات وزیرصاحب بااهالی مردم والیت مرشقی درمقروزارت بتاریخ  .0
تهیه گزارش ازجریان مالقات وزیرصاحب با رسپرست باهامهنگ کننده بنیاد خیریه خلیفه بن زاید کشور امارات متحده عربی درکابل  وارسال  .1

 آن به سایت وزارت. 
  وارسال آن به سایت وزارت.  58/7/1311تهیه گزارش مالقات وزیرصاحب بارسپرست وزارت شهرسازی واراضی بتاریخ .18
 وارسال آن به سایت وزارت.  1/7/1311قات وزیرصاحب با  سفیر سازمان همکاری های اسالمی بتاریخ تهیه گزارش مال  .11
تهیه گزارش  مالقات وزیرصاحب وهئیت همراه شان ازمدرسه داراملعارف اهل بیت ودیدار با آیت هللا واعظ زاده بهسودی مرجع تقلید شعییان  .15

 .وارسال آن به سایت وزارت  55/7/1311بتاریخ 
وارسال  1311/ 50/0تهیه گزارش مالقات وزیرصاحب باسفیر افغانستان درکشور عربستان سعودی ازطریق ویدویوکنفرانس به زبان دری وپشتو  .13

 آن به سایت وزارت.
د شعییان یتهیه گزارش مالقات وزیرصاحب وهئیت همراه شان ازمدرسه داراملعارف اهل بیت ودیدار با آیت هللا واعظ زاده بهسودی مرجع تقل .14

 وارسال آن به سایت وزارت.  55/0/1311بتاریخ 
 وارسال آن به سایت وزارت.   17/0/1311تهیه گزارش  مالقات تعارفی وزیرصاحب با سفیر کشوردوست وبرادر ترکمنستان بتاریخ  .12

 .وارسال آن به سایت وزارت 11/7/1311تهیه گزارش مالقات وزیرصاحب با مسوولین رجال برجسته بتاریخ  .16
 مالقات 35جمله 
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 دربخش تدویر محافل
 راه اندازی اولین محفل به اشرتاک علامی کرام درمسجد هراتی ها غرض جلوگیری ازویروس کرونا  .1
 تدویرجلسه بزرگ مشورتی علامی بزرگ کشور درمجتمع حجاج زون مرکز، غرض جلوگیری از ویروس کرونا  .5
 12/3/1311مــولوی صاحب دکــتورمحمد ایاز )نیازی( بتاریخ ترتیب وتنظیم مراسم خاکسپاری وادای منازجنازه  .3
 شهرکابل و مسجد وزیراکربخان  اجراات : تهیه برنها، گل تازه ودعوت رسانه ها غرض انعکاس جریان برنامه درغازی استدیوم  .4
 .17/3/1311مداکربخان بتاریخ درمسجدوزیرمحمرحوم دکتور ایاز نیازی ترتیب وتنظیم مراسم  فاتحه خوانی وختم قرآن عظیم الشان   .2
اجراات :  .7/2/1311( اسد روز بیرق که درمقر وزارت تدویرگردید بتاریخ 7گزارش  ازجریان محفل گرامیداشت از)، تنطیم و تهیه ترتیب  .6

 ا ه مزین ساخنت ریاست های مرکزی ومقر وزارت با بیرق های سه رنگ کشور، آماده ساخنت سیستم سوند میزخطابه ودعوت رسانه
ترتیب، تنظیم وتهیه گزارش ازجریان محفل معرفی رسپرست وزارت ارشاد، حج واوقاف محمد قاسم "حلیمی" که در مجتمع حجاج تدویر  .7

اجراات : آماده ساخنت مواد نرشاتی ) برنها ، سیستم سوند ، میزخطابه همچنان تنظیم دفرتوزیرصاحب درمجتمع  52/2/1311شد بتاریخ 
 ض انعکاس جریان محفل ودعوت رسانه ها غر 

 2/6/1311ترتیب گزارش  ازجریان محفل عرس خانقای پهلوان "رح" بتاریخ  .0
 2/6/1311سنبله بتاریخ  -7/0ترتیب گزارش ازجریان محفل عرس خانقای میرواعظ کابلی "رح" رابه مناسبت عاشورا حسینی لیل  .1

 ت رسانه ها ازطریق ایمیل ، تیلفون و مکتوب رسمی به محفل همچنان دعو معین پالیسی وپالن  ، تنظیم ودیکور محل معرفیترتیب  .18
 رت وارسال آن به سایت وزاتهیه وترتیب گزارش از دیدارمعین  مسلکی ازجریان تدریس وفعالیت های انستیتوت معهدعالی قراءات  .11
 وارسال آن به سایت وزارت  تهیه وترتیب گزارش ازجریان  امتحان معهد عالی قرائت. .15
 ازجریان معرفی رسپرستان ریاست احتساب و عرفان.تهیه گزارش  .13
 تنظیم برنامه اخذامتحان ناظمین  .14
محفل اولین دور فراغت شاگردان معهد عالی قرائت و دومین دور مدارس ثبت وراجسرت شده ریاست امور قراء در  دیکور تاالر تنظیم،ترتیب .12

ی، رولپها، سیستم سوند دیکور تاالربا : آماده ساخنت برنهای ارشاداجراات 18/1/1311هوتل اورانوس وارسال گزارش آن به سایت وزارت
 ( رسانه همگانی کشوراعم از) صوتی ، تصویری وچاپی(  غرض انعکاس جریان محفل38گلهای تازه تزئینی ودعوت )

  محفل 51جمله 
  ها ورکشاپدربخش تدویر 

 امعییده بود به سایت وصفحات اجتتدقیق ومطالعات دایرگردارسال گزارش ورکشاپ تحت عنوان ) روش تحقیق( که ازطرف ریاست  .1
( تن کارمندان ازطبقه اناث وزارت دایرگردیده 16ارسال گزارش ورکشاپ دوروزه آموزشی ازطرف موسسه )جی ای زید( درکتابخانه برای ) .5

 .51/2/1311بتاریخ  بود
 اهدای خون توسط علماءمحفل 
 باه کپوهنتون کابل تحت عنوان )قربانیان مظلوم علم ومعرفت خون مافدای شام (حادثه برنامه اهدای خون برای قربانیان ترتیب وتنظیم محفل  .1

وهمچنان باگذاشنت ، مسؤلین محرتم وزارت صحت عامه، پوهنتون کابل وزیر ارشاد، حج واوقافمحرتم   ،علامی کراماز ( تن 588اشرتاک تعداد)
 .آمد انها یادبود به عملاز اکلیل گل برمزار شهدای علم ومعرفت 
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 تدویرهمایش بزرگ علما در رابطه به صلح
( 3888ترتیب وتنظیم گردهامئی بزرگ علامی کرام در حامیت ازمذاکرات صلح وحامیت شان از هیئت مذاکره کننده در دوحه به اشرتاک ) .1

 تن در تاالر لویه جرگه.
 سیمینارتدویر دربخش 

 .13/7/131بتاریخ وارسال آن به سایت  سیمینار تحت عنوان ) منع خشونت علیه زنان (از جریان تهیه وترتیب  گزارش  - .1
  ترتیب وتنظیم سیمنیار )منع خشونت علیه زنان( ومعرفی رئیسه ارشاد زنان در تاالر انرتکانتیننتال.  .5

 :ملی گزارش به تلویزیونارسال دعوت رسانه های همگانی  دربخش

(قطعه مکتوب به رسانه های همگانی اعم از چاپی، تصویری، صوتی تلویزیونهای داخلی وخارجی غرض دعوت شان درمحافل وزارت 428)ارسال 
 حج واوقاف. ارشاد،

 ارسال گردید. 7/2/1311گزارش خربی از روز بیرق که در مقر وزارت تدویرشد به تلویزیون ملی بتاریخ 
 به تلویزیون ، غرض نرشنس مقام وزارت با کشورهای اسالمی، گزارش وید یو کنفرایرصاحب ، معین صاحب پالیسی وپالنارسال گزارش معرفی وز

 ملی 
 و اعالمیه ها دربخش اطالعیه ها و پیام ها

 0/2/1311قربان غرض نرش به تلویزیون ملی بتاریخ فطر و ارسال اطالعیه ادای مناز عید  .1
ه تلویزیون ملی ب اطالعیه ریاست امورقراء درمورد رشکت یکنت ازطبقه اناث درمسابقه قرآنکریم که درعربستان سعودی برگزارمیگردد.ارسال  .5

  51/2/1311بتاریخ 
 ریختکنالوژی آژانس اطالعاتی باخرت بتا –درمعهد عالی قرائت ریاست قراء به تلویزیون ملی  ل اطالعیه دررابطه به جذب محصلینارسا .3

2/6/1311  
 به تلویزیون ملی و سایت وزارت  هدعالی قرائتعارسال اطالعیه ریاست قراء پیرامون پذیرش محصل درم .4
 تلویزیون ملی و سایت وزارت ارسال اطالعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف پیرامون ثبت نام جدید الشمول تدریب ایمه  .2
 به تلویزیون ملی و َآژانس اطالعاتی باخرت . 1311الشموالن سال تحصیلی  ارسال اطالعیه مجدد ریاست امورقراء غرض ثبت نام جدید  .6
 14/7/1311ارسال اطالعیه  معهد عالی قراءات به تلویزیون ملی وآژانس اطالعاتی باخرت بتاریخ  .7
ه نونی درعرصه عمر تهیه وترتیب اطالعیه ریاست عمره وزیارات وزارت ارشاد، حج واوقاف پیرامون دریافت اجازه نامه جهت فعالیت قا .0

یون ملی و به تلویز وزیارات به رشکت های خصوصی سیاحتی وزیارتی واگذار وتحت ارشاف ونظارت این وزارت تنظیم ورهربی می شود.
 سایت وزارت 

 تسلیت های پیام

کشور  به رسانه های همگانیارسال پیام تسلیت وزارت ارشاد، حج واوقاف پیرامون حوادث اخیر سیالب دروالیت پروان ترتیب غرض نرش  .1
  6/6/1311بتاریخاعم از) چاپی ، تصویری و خطی ( 

 هجری قمری به زبان پشتو ودری به آمریت تکنالوژی .1445ارسال پیام تسلیت وزارت ارشاد، حج واوقاف به مناسبت سال جدید  .5
 ارسال پیام وزارت که به تلویزیون ملی درمورد ویروس کرونا .3
 علامی کرام به تلویزیون ملی درمورد ویروس کروناارسال پیام ویدیوئی  .4
 ارسال پیام علامی کرام که در مرکز رسانه درمورد ویروس کرونا تنظیم شده بود  .2
  5/7/1311تهیه وترتیب پیام  وزارت ارشاد، حج واوقاف درمورد پیوند به مسلامن شدن یک شخص غیر مسلامن ترتیب بتاریخ  .6
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  11/7/1311کشور مقام اول راگرفته  48غت هللا به طفل خورد سال هلمندی که دربخش ریاضی دربین تهیه وترتیب پیام تربیکیه صب  .7
و ارسال  .55/0/131تهیه وترتیب پیام تسلیت وزارت به مناسبت وفات الحاج نیازمحمد امیری شخصیت جهادی ووالی اسبق والیت لوگربتاریخ  .0

  یک کاپی آن به پوهنتون دعوت و حزب اتحاد اسالمی
 وارسال پیام تسلیت به مناسبت وفات باقی امین وارسال آن به جمعیت اصالح تهیه  .1

 تهیه پیام تسلیت به خاطر شهادت یک تعداد از محصلین پوهنتون کابل و ارسال به ریاست پوهنتون کابل  .18
اریخ درخشان درعرصه مطبوعات کشوربتتهیه وترتیب پیام تسلیت وزارت ارشاد ، حج واوقاف به مناسبت شهادت یام سیاوش ستاره ای  .11

17/0/1311 
 (اعالمیه2)ترتیب 

 13/0/1311ستی برپوهنتون کابل بتاریخ یج واوقاف درپیوند به حمله ترورــالمیه وزارت ارشاد، حــاعونرش تهیه وترتیب  .1
حامدالحق ضعیف حافظه ازمدرسه حقانی پاکستانی مسایل مربوط به  اظهارات تهیه وترتیب اعالمیه وزارت ارشاد، حج واوقاف پیرامون .5

  7/0/1311بتاریخ منوده بود افغانستان صحبت 
 اطالعیه، اعالمیه و پیام تسلیت 62جمله تعداد

 مساجد تهداب گذاریدربخش 
سنگ تهداب انستیتوت تدریب ایمه که طی محفل توسط تاج محمد مجاهد معین اداری ومالی وزارت گذاشته  افتتاح تهیه گزارش ازجریان .1

 .53/6/1311شد به تلویزیون ملی  بتاریخ 
 تهیه گزارش از تهداب گذاری مسجد مولوی متین .5
  خواجه واقع ولسوالی شکردره توسط معین اداری ومالی.آقا علی افتتاح سنگ تهداب مسجد جامع  .3
 تهیه گزارش از تهداب گذاری مسجد پروژه جدید خیرخانه .4

 جداافتتاح مس
 .50/4/1311تهیه وترتیب گزارش ازجریان افتتاح مسجد رشیف ابوبکر صدیق)رض( واقع رسک دوم پروژه تایمنی شهرکابل بتاریخ  .1
 .12/1/1311افتتاح شد به تاریخ ارسال گزارش افتتاح مسجد بندر آقینه والیت جوزجان که توسط محرتم محمد قاسم حلیمی  .5

 به خارج از وزارت ، مکاتیب و گزارشهاارسال خطبه در بخش 

رشیک  و طالعات باخرت فیسبوک وسایت وزارت( عنوان خطبه مناز جمعه به تلویزیون ملی، ده تلویزیون خصوصی، آژانس ا25ارسال ) .1
 ساخنت با ریاست های ارشاد، حج واوقاف والیات همچنان نرشآن ازطریق ویب سایت و صفحات اجتامعی وزارت 

 ارسال گرازش جریان ویدیوکنفرانس که باکشور های اسالمی درمورد اطفال توسط وزیرصاحب راه اندازی شد به دفرت صلیب رسخ مقیم کابل  .5
 د اوضاع جاری درکشور صادرشده بود.ر ارسال پیام مثبت شیخ الزهرکه درمو  .3
 ارسال پیام ویدیوئی علامی کرام که درخیمه لویه جرگه صادرشد به دوحه برای هئیت مذاکره کننده دولت جمهوری اسالمی افغانستان  .4
 ارسال پیام تسلیت وفات امیر کویت .2
 ارسال مکتوب به شیخ االزهر مرص  .6
 ارسال مکتوب به منظمه عاملی نسبت وفات دوکتور احمدجان االزهری  .7
 ارسال مکتوب به وزارت ارشاد شئون اسالمی ترکیه بخاطر همکاری دو جانبه .0
 ارسال مکتوب به اداره مسلمین روسیه برای همکاری های دوجانبه  .1

 ارسال مکتوب به رئیس اتحاد العلامء املسلمین  .18

mailto:pubulcation@mohia.gov.af


 دولت جمهوری اسالمی افغانستان                             ي جمهوري دولتد افغانستان اسالم

 وزارت                                     وزارت ارشاد، حج و اوقاف ود ارشاد، حج او اوقاف

 معینیت اداری ومالی

 ریاست اطالعات وارتباط عامه

 1399/   /       :   نېټه                                                                   :.......                                                                             ګڼه

   Address: ministry of hajj & Islamic affairs                                                                                                                              د ارشاد، حج او اوقافو وزارتآدرس: 

  Chahar rahi haji yaquob, shahr naw – Kabul, Afghanistan                                                                       افغانستان -حاجی یعقوب څلور الري، نوې ښار  کابلد 

                                                                                                                                             Tell: +93-0202214252                                      2020002020تیلفون:  

  :pubulcation@mohia.gov.af                                                                           pubulcation@mohia.gov.afEmail: ایمل
 

 االر لویه جرگه به قطرارسال پیام ویدیویی جلسه ت .11
  (OICارسال گزارش به سازمان همکاری کشورهای اسالمی) .15

 دربخش جمع آوری شکایات
کایت کدام شبازمیگردد  در صورت که دراخیر هرماه هیئت صندوق شکایات که درصحن ریاست های مرکزی نصب است به حضور داشت  .13

                              موجود باشد به مسؤلین رسانیده میشود. ونظریات درصندوق ها
 دربخش ویب سایت وزارت

، تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها ، سنگ تهداب مساجد ه شامل اطالعیه ها، تفاهمنامه ها( قطعه گزارش ازفعالیت های وزارت ک80به تعداد ) .1
 .وزارت ارسال شده استویدیو کنفرانس ها  میشود غرض نرش به ویب سایت  

کارکردها، طرزالعمل ها، قوانین ولوایح ریاست ها مرکزی و نرشآن ازطریق سایت وزارت که درحدود ) جمع آوری تشکیل، الیحه وظایف ، .5
 ( ورق میشود 788

 نرشتشکیل وزارت با همکاری ریاست منابع برشی درویب سایت وزارت  .3
 جمع آوری ترتیب و تنظیم فوتوی وزرای اسبق وزارت و نرشآن درویب سایت  .4
 فتوای ریاست محرتم مجمع علمی 3ایجاد بخش فتوا در ویب سایت و نرش  .2

 وزارتفیسبوک دربخش 
 سعی و کوشش در راستای تائید کمپنی فیسبوک از صحفه رسمی این وزارت که خوشبختانه به این هدف نایل گردیده ایم. .1
 گزارش والیتی و نرشآن از طریق صفحه فیسبوک وزارت یک هزار یکصد  1188ب و تنظیم ترتی .5
 گزارش از جریان فعالیت های مرکزی و نرش آن از طریق فیسبوک 552ترتیب و تنظیم  .3
 کلپ تصویری و نرش آن از طریق فیسبوک 52تهیه  .4
 متربک درجریان سال( پیام تربیکی و تسلیت پیرامون حوادث و ایام 62تهیه وترتیب تعداد ) .2
 اسد و جلسه جینوا 50تغییر کور پیچ صفحات اجتامعی وزارت در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ویروس کرونا،  .6
 از طریق یویتوب کلپ ویدیویی مقام رهربی وزارت، علامی کرام و مجالس مربوط وزارت 68تهیه و نرش  .7

 وزارت تویتردربخش 
 صفحه تویرت وزارت. گزارش از طریق 488ترتیب و نرش  -１
 ( اطالعیه از طریق تویرت7نرش تعداد) -２
 اسد و جلسه جینوا 50تغییر کور پیچ صفحات اجتامعی وزارت در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ویروس کرونا،  -３

 وزارت یوتیوبدربخش 
 از طریق یویتوب ویدیویی مقام رهربی وزارت، علامی کرام و مجالس مربوط وزارت کلپ 68تهیه و نرش  -１
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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان                             ي جمهوري دولتد افغانستان اسالم

 وزارت                                     وزارت ارشاد، حج و اوقاف ود ارشاد، حج او اوقاف

 معینیت اداری ومالی

 ریاست اطالعات وارتباط عامه

 1399/   /       :   نېټه                                                                   :.......                                                                             ګڼه

   Address: ministry of hajj & Islamic affairs                                                                                                                              د ارشاد، حج او اوقافو وزارتآدرس: 

  Chahar rahi haji yaquob, shahr naw – Kabul, Afghanistan                                                                       افغانستان -حاجی یعقوب څلور الري، نوې ښار  کابلد 

                                                                                                                                             Tell: +93-0202214252                                      2020002020تیلفون:  

  :pubulcation@mohia.gov.af                                                                           pubulcation@mohia.gov.afEmail: ایمل
 

 
 مشکالت

 .زمان گیربودن طی مراحل اسناد در تدارکات که سبب عدم موثریت فعالیت های نشراتی می گردد 

  عدم هماهنگی الزم خصوصا در بخش تعیین مطبعه از طرف مسوولین تدارکات با این ریاست که درنتیجه سبب تاخیر و

 پائین بودن کیفیت چاپ می گردد.

  مقامات این وزارت بدون راپورتر این ریاست تنظیم می گردد که درنتیجه این ریاست در خالء معلوماتی از اکثرا سفرهای

 جریان سفرهای مقامات وزارت قرار می گیرد و دستاوردهای آن طوریکه ایجاب می نماید به نشر نمی رسد.

  آن خصوصا کمرمینان به وقت زمان آن در نبود وسایل نقلیه یکی دیگر از مشکالت این ریاست بوده که اکثر کارمندان

 محافل و امور نشراتی رسیده گی کرده نمی توانند

  نبود خط انترنت قوی، انترنت یکی از نیاز های اساسی این ریاست بوده بدون آن نه تنها در دفتر بلکه خارج از دفتر نیز به

 نترنت این تعمیر بسیار ضعیف می باشد.آن ضرورت می باشد فعال ا

 پیشنهادات وراه حل

 جهت پیشبرد امور نشراتی تدارک یک عراده موتر 

 تدارک انترنت قوی در اوقات رسمی و غیر رسمی جهت پیش برد امور اطالع رسانی 

 .در اخیتار قرار دادند شعبات کاری که نیاز مبرم این ریاست می باشد 

 تجهیز وسایل برای یک استدیوی کوچک ثبت فلم و مصاحبه ها 

 تن از کارمندان که شب و روز مصروف اجرای خدمت می باشد. 5عاش امتیاز برای تعداداجرای م 
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