گزارش ربع اول سال مالی  ۱۴۰۰ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن
 تهیه و تدوین مسوده طرزالعمل ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن جهت تنظیم بهتر امور ریاست .
 ترتیب پرسشنامه به منظور سروی دقیق از موجودیت خانقاها در مرکز و  ۳۴والیت کشور به منظور آمار
دقیق خانقاهای کشور و ارایه خدمات بهتر.
 ثبت و راجستر  ۵باب خانقاه در مرکز و والیات به منظور جلوگیری از پخش و نشر منکرات و خرافات در
خانقاها.
 معرفی دو تن نعت خوان به ریاست محترم اطالعات و آگاهی عامه جهت نعت خوانی غرض معرفی به رسانه
های صوتی و تصویری به منظور آگاهی جامعه از پیام های اصلی اسالم و سیرت پیامبر گرامی (ص) .
 تدویر یک جلسه برد مشورتی با اهل طریقت و مسوؤلین خانقاهای شهر کابل به منظور انسجام بهتر
مسوولین و مرشدان خانقاها.
 ارسال مکتوب به ریاست های ارشاد ،حج و اوقاف والیات و خانقاهای نواحی شهرکابل جهت گرد آوری
زندگی نامه عرفاء و متصوفین مشهور خویش جهت تالیف کتاب پیرامون زندگی نامه عرفاء مشهور کشور.
 جمع آوری کتب دینی ،تصوفی و عرفانی از آکادمی علوم و ریاست اطالعات و آگاهی عامه جهت تألیف
کتاب زندگی نامه عرفاء و متصوفین مشهور کشور.
 توزیع  ۷۰جلد کتاب مختلف النوع به اعضای برد مشورتی اهل طریقت و تصوف.
 توظیف و اعزام هئیت جهت بررسی وضعیت خانقاهای والیت غزنی.
 بازدید سرپرست و پرسونل این ریاست از بعضی خانقاهای ثبت و راجستر شده نواحی شهر کابل .
 اعزام نعت خوانان به خانقاهای نواحی شهر کابل جهت نعت خوانی در محافل عرفانی و تصوفی و نظارت از
خانقاه های ثبت و راجستر شده شهر کابل.
 فراهم سازی زمینه استفاده رایگان از برق در خانقاه چشتیه ،اوسیه مسکینه جهت کسب رضایت اخالص
مندان و مریدان.
 معرفی  ۱۹باب خانقاه های تاریخی نواحی شهر کابل به ریاست محترم تدقیق و مطالعات اسالمی جهت
معرفی (کابل پایتخت فرهنگی اسالمی  2024میالدی)
 تهیه و ترتیب پالن سال مالی  ۱۴۰۱و ارسال آن به ریاست های پالیسی و پالن و ریاست اداری و مالی .
 ترتیب پالن های کاری برای سال مالی  ۱۴۰۰کارمندان این ریاست مطابق فارمت پالن کاری که قبالً از
طریق آمریت آموزش ریاست منابع بشری برای شان آموزش داده شده بود.
 اشتراک سرپرست این ریاست در محافل گشایش نمایشگاه رد پای تاریخ از طرف وزارت محترم اطالعات و
فرهنگ ،سمپوزیم اداره عامه در چشم انداز نیمه دوم تحول پیرامون صلح سازی ،دولت سازی  ...از طرف
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی برگزار گردیده بود.

