گزارش و دستاورد های ربع دوم سال مالی  ۱۴۰۰ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد
 ترتیب و توزیع  13عنوان خطبه روزهای جمعه وعید سعید فطر م ساجد به منا سبت های مختلف در ربع دوم سال مالی
 1400اجراات گردیده


.خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/1/6پیرامون(:تعلیم وتربیه سالم فرزندان مسؤلیت هر فرد جامعه است )



خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/1/12پیرامون(:ماه شعبان بشارت است برای استقبال ماه رمضان ).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/1/20پیرامون(:ماه رمضان را باصلح وهمدیگر پذیری استقبال نمایم).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/1/27پیرامون(:فضیلت ماه مبارک رمضان ).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/2/3پیرامون(:رمضان ماه جهاد علیه نفس است ).



 .خط به ن مازجم عه مؤرخ1400/2/10پیرامون(:فضااااا یت اعت واظ وعن مت نقول ررن ریم وتقبیح حمالت
تروریستی در رمضان )



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/2/17پیرامون(:احوام صد ه فطروصد ه رن ).



.خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/2/23پیرامون(:عید سعید فطرپیام رور صلح وصفاو طع جنگ وخون ریقی است



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/2/30پیرامون (:تت علماء درمساجد جرم بقرگ نابخشودنی است ).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/3/7پیرامون(:تعهد به صلح ورتش بس واهمیت رن در اسالم).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/3/14پیرامون(:وسطیت اعتدال در اسالم).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/3/21پیرامون(:تدابیر و ایوی ازموج سوم رونامسؤلیت هرشهروند است ).



 .خطبه نمازجمعه مؤرخ1400/3/28پیرامون(:راه رسیدن به صلح ونقشه صلح طبق رهنمود های دینی ).

 تعیین وتثبیت جهت قبله( )۱9محراب مساجد


 .مسجد لعه سید حسین ولسوالی ده سبقمورخ1400/1/5



.مسجدجوار خانه مارشال فهیم مورخ1400/1/9



 .مسجدسرور ائنات ناحیه 7مورخ1400/1/18



 .مسجدعبداهلل ابن عمر ناحیه 10مورخ1400/1/17



 .مسجدحضرت سرور ائنات ناحیه  6مورخ1400/1/21



 .مسجد لعه چمن ناحیه  10مورخ1400/1/23



 .مسجددرداخت وزات ار وامر اجتماعی مورخ1400/1/29



 .مسجدبی نام فرزه مورخ11400/2/18



 .مسجدخالد بن ولید ناحیه 22مورخ1400/2/16



 . .مسجدمحمد رسول اهلل ناحیه 17مورخ1400/2/19



 . .مسجدشریف گلبته ناحه 8مورخ1400/3/1



 . .مسجدبند هودخیت ناحه 16مورخ 1400/3/2



 .مسجدلب جوی شهرراراناحیه 4مورخ1400/3/5



.مسجدو یت پروانی ناحیه 15مورخ1400/3/9



 .مسجدابراهیم خلیت ناحیه 7مورخ1400/3/15



 .مسجد جامع شیرحیه 7مورخ1400/16/11



.مسجد لعه افغانهاناحیه 7مورخ1400/3/17



.مسجد فاطمه زهراشوردره مورخ1400/3/19



 .مسجد موسی لیم اهلل پغمان مورخ1400/3/27

 ترتیب وتهیه جداول سحر وافطار ماه مبارک رمضان :


.به تعد( )5000هقار طعه جداول برای نواحی شهر ابت ووالیات میدان ،لوگر،پروان  ،اپسا ،پنجشیرو ابت.



.توزیع ( ) 54000طعه جداول او ات ساااحر وافطارماه مبارک رمضاااان به والیت های میدان  ،لوگر ،پروان ،
اپسا،پنجشیرو ابت .



.ترتیب جداول او ات نمازهای پنجگانه والیت ننگرهاربه تعداد دوهقار طعه ارساااال رن به والیت ننگرهار ر
چاپ رن از بودیجه رن ریاست .

 حل منازعات تعداد ( )9محراب مساجد نواحی شهرکابل:
 تهیه پالن ها:


.تهیه پالن تطبیقی توانمند سازی ا تصادی زنان .



.تهیه پالن مبارزه علیه مواد مخدر .



.تهیه پالن خطبه های جمعه وعیدین سال 1400



 .تهیه پالن سال مالی عمت مبارزه با فساد اداری 1400



 .تهیه ،تحریر وار سال پالن چاپ من شورات سال 1401جداول او ات نمازهای پنجگانه ،افطار سحرماه رم ضان
،چاپ تاب خطبه ها ولوحه های ارشادی .



 .ابراز ننر در مورد تفاهم نامه بین وزارت ارشاااد حو واو اظ جمهوری اسااالمی افغانسااتان وجمهوری اسااالمی
ایران .

 تحریرمقاالت وبازنگری کتب :


 .جایگاه اخالق دراسالم.



.مقام شامخ زن دراسالم .



.اجاره گرفتن انسان ازننرفقها.



.بازنگری تاب خطبه هاجمعه به زبان پشتو.



.بازنگری تاب تحت عنوان (اعتدال ووسطیت).

 ارشاد ودعوت :
 دعوت وتبلیغ پیرامون :مسائت حمایت از ننام ودولت درناحیه() 11مسجد حضرت بالل مورخ1399/10/12
 دعوت وتبلیغ درمسجداچاریا بارناحیه 6مورخ. 1400/1/21

 تدویر شوراها :



تدویر جل سه شورای علماء و رو ساء ،معاونین و چند تن از اع ضای علمای نواحی ه شتم،دهم و دوازدهم بتاریخ
 1400/1/8در مقر ریاست ارشاد وانسجام مساجد پیرامون موضوعات مختلف صحبت صورت گرفت.
جلسااه شااورای علمای ناحیه هفتم مورخ  1400/1/19در مسااجد شااریف امام اعنم وا ع ده دانا در رابطه به به
موضوعات مختلف صحبت صورت گرفت.

























تدویر شورای علمای ناحیه ششم مورخ  1400/2/3مسجد شریف احمد مختار در رابطه به روی تقویت بخشیدن
شورای علمای نواحی شهر ابت و تامین امنیت علماء بلخصوص علمای ناحیه مذ ور صورت گرفت.



تدویر جل سه رو سای شورای علمای نواحی مورخ  1400/2/9م سجد شریف جامع نبوی ص در رابطه به صلح
صحبت صورت گرفت.



تدویر جل سه شورای علماء و رو ساء ،معاونین و چند تن از اع ضای علمای نواحی ش شم ،سیقدهم و چهاردهم
بتاریخ 1400/2/1در مقر ریاست ارشاد وانسجام مساجد پیرامون موضوعات مختلف صحبت صورت گرفت.

در مورد برق تعداد ( )25محراب مساجد نواحی مختلف شهر ابت ا دام صورت گرفته است.
ترتیب و ارسال لست تعداد ( )1065تن علما و امامان مساجد نواحی شهر ابت بریاست دفتر جهت مال ات با رئیس جمهور .
انسجام تعداد ( )499تن علما و امامان مساجد نواحی شهر ابت در جلسات و سمینار ها مختلف .
جدول ترمیم تعداد ( )97محراب مساجد نیازمند نواحی شهر ابت ه باساس در خواست هالی ترتیب و جهت اجراات بعدی از
بودجه حفظ و مرا بت بریاست محترم اداری و مالی ارسال گردید.
ترتیب و ارسال راپور معاشات پرسونت مساجد نواحی شهر ابت.
اطالع دهی و منسااجم نمودن تعداد ( )5نفر خطبا بساات  3مساااجد نواحی مختلف شااهر ابت جهت ساایری نمودن امتحان
ر ابت.
اطالع دهی و منسجم نمودن تعداد ( )20نفر امامان بست  4مساجد نواحی مختلف جهت خانه پری و جمع اوری ان از طریق
مدیریت های نواحی مربوط جهت ارسال انها بریاست محترم منابع بشری.
توزیع فورمه های ارزیابی برای تعداد ( )205تن پر سونت م ساجد نواحی مختلف شهر ابت ه بعد از تومیت ا سناد مورد نیاز
دوباره جمع اوری انها و ارسال ان جهت شارلست و طی مراحت بعدی بریاست محترم منابع بشری.
در مورد اجرای حقوق تعداد ( )440نفر پرسونت مساجد ه بقدم باالتر ارتقا نموده اند ا دام گردید.
تعداد ( )530طعه درخواساات رساامیت مساااجد نواحی مختلف شااهر ابت ه ازطریق اهالی و نمازگقارن ارائیه گردیده بود
بریاست محترم منابع بشری جهت اجراات بعدی ارسال گردید.
ننارت و نترول از ننم و ننافت،صرفیه برق ،رب  ،بودوباش افراد یر مسئول ،تدویر حلقات درسی و پابندی پرسونت مساجد
از تعداد ( )2200محراب مساجد نواحی شهر ابت.
تعداد ( ) 5400طعه بروشااور ایجاد فاصااله در حین ادای نماز ارسااالی وزارت صااحت عامه ه ازطریق مدیریت های مساااجد
نواحی شهر ابت به مساجد توزیع گردید.
تعداد ( )8000طعه بروشور پیرامون احوام ماه مبارک رمضان .
تعداد ( )300جلد مجله پیام حق ارسالی ریاست محترم نشرات از طریق مدیریت های نواحی به مساجد توزیع گردید.
معرفی تعداد ( ) 15نفر پرسونت مساجد جهت اشتراک در محفت افتتاح مسجد شریف شاه دوشمشیره ع ه در حضور داشت
رئیس صاحب مساجد انجام گردید.
بازدید از مسجد شریف پلخشتی ناحیه اول توسط شخص رئیس صاحب مساجد پیرامون رسیده گی به نوا صات رن ه بعد از
ترمیم و بازسازی به ننر میرسد.
ترتیب و ارسال لست تعداد ( )53محراب مساجد ه به حفر چاه ضرورت دارند بریاست محترم پروژه ها و برنامه ها .
ترتیب و ارسال لست تعداد(  )37محراب مساجد نواحی شهر ابت ه برایشان از طریق وزارت ،برنامه همبستگی و موسسات
چاه حفر گردیده است .
در مورد تقاعد ( )19تن پرسونت مساجد نواحی به سهم خویش اجراات گردید.
ترتیب و جمع روری اسناد و و ثایق  20نفر شهدای محرب و منبر والیات میدان ودرگ ،لوگر ،لغمان  ،نر  ،دایوندی  ،پروان
و اپیسا .
ترتیب و تننیم تعداد  596محراب مساجد والیات ه نیاز به ترمیم دارد.







ترتیب و ثبت تعداد ( )80محراب مساجد والیات ه به فرش ضرورت دارد.
ترتیب و تننیم جدول تعداد ( )231محراب مساجد والیت ه در سال  1399و  1400نیاز به ترمیم داشت .
ترتیب و ثبت جدول تعداد ( )16محراب مساجد والیات ه چاه عمیق توسط وزارت و موسسات حفر گردیده است .
ترتیب و ثبت جدول تعداد ( )102محراب مساجد والیت ه از رب نت دولتی استفاده میونند.
جدول تعداد ( )97محراب مساجد والیات ه به چاه عمیق ضرورت داشت به ریاست دفتر ارسال گردید.

رار شرح فوق گقارش و دستاورد های ربع دوم سال مالی  1400ریاست مربوط ترتیب و صحت است.

با احترام

مولوی فضل الکریم سراجی
رئیس ارشاد وانسجام امور مساجد

