پالن مالی سال  1400ریاست عرفان

هدف اصلی

شماره
ریاست

تالش برای جلوگیری
از منکرات
وخرافات
آموزش و
پرورش
هماهنگی اصالح و
آگاهی
انسجام متولیان خانقاها
کسب رضایت
مردم و تطبیق
پالیسی وزارت

تنظیم امور بهتر

399/10/1
1399/10/1
1399/10/1
1399/10/1
1399/10/1

ریا ست تنظیم
امور عرفان و
امور اماکن

دو باب

1399/10/1

تاریخ ختم
1400/9/30
1400/9/30
1400/9/30
1400/9/30

یک جلسه

یک جلسه

یک جلسه

یک مجلس

رشد آگاهی دینی سالم
درک درست مفاهیم
وبهبود وضعیت فرهنگ
اسالمی

یک جلسه

1400/9/30

1400/9/30

اماکن

ریاست تنظیم
امورعرفان
وامور اماکن
ریاست تنظیم امور
عرفان و امور اماکن
ریاست تنظیم امور
عرفان و امور

ریاست تنظیم
امورعرفان وامور
اماکن

50٪
 12باب
 2مورد

ریا ست تنظیم
امورعرفان و امور
اماکن

ربع اول

ربع دوم

آگاهی جامعه از پیام های
اصلی دین وسیرت
پیامبرگرامی (ص)

تنظیم امور ریاست

جلوگیری از منکرات
وخرافات در خانقاها و
انسجام بهتر خانقاها

دو باب

6

 4باب

50٪

1400/9/30

تشخیص وتعین خانقاهای
قابل ترمیم وبازسازی
خانقاها در مرکز ووالیات
کشور

بشری
تخنیکی
مالی برویت
برآورد تیم
تخنیکی

تشخیص وانتخاب
خانقاهای مورد ضرورت
وترمیم ومعرفی آن به
ریاست محترم پالیسی
وپالن

 12باب

وزارت مالیه
ریاست پالیسی و
پالن  ،آمریت
تدارکات

5

 4جلسه

ایجاد بورد مشورتی از
اهل طریقت و مسولین
خانقاهای مرکز

منابع بشری
ومالی

هماهنگی بین خانقاها
ورشد اهل تصوف و
طریقت

1400/9/30

 2مورد

مسولین خانقاها

1400/9/30

4

انسجام
امور
مرشدان

ربع سوم

1400/9/30

تدویر( )1مجلس تصوفی
وعرفانی وانسجام امور
خانقاها جمعا ٌ برای
500نفر

بشری
فزیکی
ومالی جمعا
حدود
6000000
شش میلیون
افغانی

تدویر یک مجلس 500
نفری مشترک عرفانی
تصوفی وانسجام
مسولین خانقاها

 15باب

وزارت مالیه
،شاروالی ،
وزارت امور
داخله  ،ریاست
امنیت ملی

3

 8مورد

معرفی و اعزام نعت
خوانان به رسانه های
صوتی وتصویری

منابع
بشری

رسانیدن پیام های دینی
مخصوصا ٌ اوصاف
پیامبر گرامی (ص)

1400/9/30

جلوگیری از پخش ونشر
منکرات وخرافات در
خانقاها

 2مورد

رسانه ها

2

 50باب

ثبت وراجستر خانقاه در
مرکز ووالیات

منابع
بشری

ثبت وراجستر در کتاب
اندراج

ربع چهارم

ریاست های
ارشاد،حج و
اوقاف والیات

1

یک

تهیه وترتیب طرزالعمل

منابع
بشری

مشخص ساختن
صالحیت های ریاست

1400/9/30

 11باب

ریاست پالن
وپالیسی

مقدار
هدف
)(target

فعالیت های عمده

منابع مورد
نیاز

 2مورد

شاخص

تاریخ
اغاز

مسول
اجراء

وزارت ها و
ادارات همکار

تاریخ تحویل دهی

نتایج متوقعه

رضایت مردم وسهولت در
اجرای اموردینی و
جلوگیری از تخریب شدن
اماکن مقدسه

نظارت و نعت
خوانی
بلند بردن سطح
علمی اهل
طریقت

رعایت قوانین
رفع نیازمندی
خانقاها

1399/10/1
1399/10/1
1399/10/1
1399/10/1

احصاییه ګیری
دقیق خانقاهای
کشور

1399/10/1

1400/9/30
1400/9/30
1400/9/30

امور اماکن
امور اماکن

1400/9/30

1400/9/30

امور اماکن

ریاست تنظیم
امور عرفان و
امور اماکن
ریاست تنظیم

امور عرفان و

ریاست تنظیم
امور عرفان و
امور اماکن
ریاست تنظیم
امور عرفان و

کندز
 2باب

ریاست تنظیم
امور عرفان و

 50مورد

 50مورد
بلخ

سرپرست ریاست تنظیم امور عرفان و امور اماکن

 3باب

سید صهیب "عاصمی"

کسب رضایت مردم و
ایجاد سهولت برای
ذاکرین

 10والیات

بااحترام

 50مورد

قرار شرح فوق پالن سال مالی  1400ترتیب و صحت است.

هرات

1400/9/30

1400/9/30

 3باب

احصاییه ګیری از
خانقاهای  34والیات
کشور و ارایه خدمات
بهتر

وزرات مالیه،
اداره ملی
احصاییه ،وزارت
اطالعات
وفرهنګ

1400/9/30

جلوگیری از منکرات ،
تطبیق احکام شرعیات
اسالمی و مکتبی ساختن
خانقاه ها مطابق قوانین

 10والیات

5000000
پنج میلیون

فراهم سازی زمینه
رایگان استفاده از برق و
آب در خانقاها

ریاست برشنا
وریاست آبرسانی

 50مورد

11

34
والیت

سروی از موجودیت
خانقاها در سطح کشور

منابع بشری
و مالی جمعا ٌ
حدود

اعزام هییت به زون های
( کندهار،هرات  ،بلخ ،
کندز وغزنی) جهت
انسجام امور خانقاها

وزارت مالیه
آمریت تدارکات و
ریاست اداری و
مالی

یک جلد

10

 10باب

ایجاد سهولت آب وبرق
خانقاها

منابع بشری
ومالی

1400/9/30

شناخت دقیق و واقعی از
زندگی متصوفین وعرفا

کندهار وغزنی

9

 5زون

اعزام هییت جهت بررسی
خانقاها به زون ها

بشری ومالی

8

معرفی و شناخت
متصوفین وعرفای
مشهور کشور

ریاست تدقیق
ومطالعات و
ریاست اطالعات
وارتباط عامه

 2باب

یک جلد

تهیه و تالیف یک جلد کتاب
پیرامون زنده گینامه
بزرگان مشهور عرفان
وتصوف درکشور

منابع بشری
ومالی

7

متولیان خانقاها

1400/9/30

 14والیات

200
مورد

اعزام نعت خوانان به
خانقاهای مرکز

منابع
بشری

نظارت از خانقاها و
رسانیدن پیام های دینی
وسیرت پیامبر گرامی
و اصحاب کرام در
قالب اشعار عرفانی

آگاهی جامعه از سیرت
پیامبر گرامی واصحاب
کرام

آمار دقیق خانقاهای کشور
وارایه خدمات بهتر

تشکیل وتعداد کارمندان ریاست تنظیم امور عرفان وامور اماکن
ریاست تنظیم امور عرفان
وامور اماکن بست ()2

مدیریت اجراییه

آمریت طریقت

بست()5

بست()3

ی
مدیریت عمومی خانقاها
بست()4
خانه سامان

دریور

بست ()7

بست ()7

مدیریت خانقاها

امربرمدیریت
عمومی خانقاها

بست ()5

بست()8
بست ()7

نعت خوانان شش بست

مامور خانقاها دو بست

بست ()8

بست ()6

