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 مورد برق 30

مکتوب در قطعه  30صققققققادر نمود 
 مسقققققققا د  برق مصقققققققارف  مورد

  ماعت خانه هاحسینیه ها و 

قطع لین  در مورد معافیت ارسقققققققال مکاتیب
برق مسققا د  حسققینیه ها و ماعت خانه ها  

 مرکز .

100 
 فیصد

 

2 
 

 برنامه 2

 :ع آور  علما  اهل تشقققققققیع در م

 .شانی نهال برنامه -1

در افتتاح مس د شاه دو شمشره  -2

 ولی.

تن از علما  اهل تشقققققققیع در  13اشقققققققترا  
و  غرس نهال شققققانیم متع ح اج در محفل 

فتتقققاح در محفیقققل ا ءتن از علمقققا 10تعقققداد 
 مس د شاه دوشمشره ولی.

100 
 فیصد

 

 تن 39 3

 به   موذن  خادمامامان ستخداما

  :سیستم رتب معاش

 . تن امامان 12 -1

 مودن. 15 -2

 تن خادم 12 -3

 نفر مالامام که 14مهرر   ارسال مکاتیب 

 15  دو تن آن ناکام گردید از طریق امتحان 

تن خادم که ازطریق رقابت آزاد  12تن موذن. 

 به سیستم رتب معاش مهرر گردید.

100 
 فیصد

 

 تن 40 4

ارزیابی آزمایشققققی مال امامان  دید 

 التهرر

ترتیب و نمره دهی دقیق فورم ها  آزمایشی 
مال امامان نواحی مختلف مسقققا د   حسقققینیه 

 ها  مرکز.

100 
 فیصد

 

 تن 10 5

         10حضقققققققور  ارزیققققابی نمودن 

شققققققشققققققم و  ناحیه مال امامان نواحی

 .دهم

با   هت ارزیابی دقیق به صققورت حضققور 
هئیت ریاسققت منابع بشققر  و  حضققور داشققت

ان ام نماینده ریاسققت حسققینیه ها بو ه احسققن 
 یافته است.

100 
 فیصد

 

6 

ارسال خطبه و 
مکتوب 
 متحدالمال

مرکز  مسا د خطبه به( 26)ارسال 
و ارسققال موارد ارشققاد  و تبلی اتی 

 مکقققاتیقققب قطعقققه( 182) توسقققققققط
 .کشور والیات بهمتحدالمال 

در مورد افتتاح بند کمال خان   نهال شانی و 
  صققلو و کشققورامنیتی حمایت از نیرو ها  

آتش بست  ویروس کرونا  عدم  واز فروش 
در   هققاد فرهن ی علیققه ادامققه  نقق کرده  

 کشور ارسال گردید.

100 
 فیصد

 

7 
نهایی گردیدن 

 .طرزالعمل

طرز العمل ریاسقققققققت حسقققققققینیه ها 

 .توشیو و تصویب گردید

ماده زیر  این طرزالعمل در پنچ فصل و نزده
 طرزالعمل ها  نظر کمیسقققققیون نهایی سقققققاز

 مرور و نهایی گردید.

100 
 فیصد

 

8 

محراب  202
مس د  حسینیه 
ها و  ماعت 

 خانه ها

محراب  202کنترول و نظارت از 

حسقققینیه ها و  ماعت خانه مسققق د  

 ها.

کنترول و نظقققارت از پقققاکی  صقققققققفقققائی و 
کقققارکنقققان امور دینی  از بود و مو ودیقققت 

 باش اشخاص مشکو  در اماکن مهدسه.

100 
 فیصد

 

 برنامه 2 9

تبلی اتی رساندن اوراق تبلیغ و  -1

رمضانی برا  مردم در شهر کابل در 

 مبار  رمضان.ماه 

دعوت و اشترا  علماء در تزریق  -2

واکسین کرونا در م مع ح اج و تبلیغ 

 از آن برا  مردم.

 .آگاهی صورت گرفته است

در تمام  آگاهی دهی مردم توسقققققط تیم سقققققیار
ناحیه ها  شققققهر کابل طبق حکم مهام محترم 
  وزارت در مورد مققاه مبققار  رمضقققققققققان

واکسین اشترا  علماء در برنامه  معرفی و 
و تبلیغ از تطبیق درم مع ح ققققاج  کرونققققا

صقققققورت گرفته واکسقققققین کرونا برا  مردم 
 است.

100 
 فیصد
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 تن 300
فورم بققققایمتریقققق  برا   300توزیع 

 کارمندان امور دینی.

تن از کقققارمنقققدان امور دینی  فورم  300برا  
 بایمتری  توزیع گردیده و خانه پر  گردید.

100 
 فیصد

 

11 
 مس د 65

مسققققق د بررسقققققی و ارزیابی  65تعداد 
 گردید.

هیئت که از طرف مهام وزارت  هت رسقققققققمیت 
مسقققق درا از  65مسققققا د تعیین گردیده بود تعداد 

 مس د بررسی و گزینش نوده اند. 300بین 

100 
 فیصد
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 قطعه 20
در موضوعات قطعه استعالم  20تعداد 

 مختلف صادر گردیده است.

عداد  یام ت ندن پ گاهی و رسققققققققا قطعه  20 هت آ
اسقققتعالم در موضقققوعات مختلف صقققادر توسقققط 
مامورین نواحی به سققمع و آگاهی مردم رسققانیده 

 شد.

100 
 فیصد
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 مورد 30
قطعققه  30ترتیققب و بررسقققققققی تعققداد 

عرایض مسققققققققا ققد کققه نیققاز بققه ترمیم 
 داشت.

مسقققققققا د که به مهام وزارت درخواسقققققققت ترمیم 
عداد   30مسققققققققا د را داشققققققققت طبق حکم مهام ت

انتخاب  هت ا راآت گزینش و محراب مسققققققق د 
 به وزارت معرفی گردید.بعد  

100 
 فیصد

 

14 

 مورد 10
محراب مسقققق د  10بررسققققی و ترتیب 

 که درخواست فرش نموده بود.

مسا د که به فرش  ا  نماز  ضرورت داشت 
و عنوانی مهام وزارت درخواست نموده بود تمام 

محراب  10عرایض بررسی و از  مع آن تعداد 
مسققق د که ضقققرورت بیشقققتر داشقققت گزینش و به 

 مهام وزارت معرفی گردید. 

100 
 فیصد

 

 

 پیشرفت اجراآت

  که گزارش گردیده است بطور کامل ان ام شده است. رد اموتمام شده: فعالیت ها  تکمیل 

 نفر امام درج دیتابیس مخصوص گردیده. 223شمولیت سوابق امامان مطابق پالن در ربع اول   به تعداد 

 تحلیل ا راآت : 

 موارد الزم به مسا د وحسینیه ها ارسال شده است ها الف : فعالیت ها  در حال ا را: از طریق مکاتیب وخطبه

 هنوز آغاز ن ردیده است. تاست اما که پشنهاد گردیده او رسمیت اعمار   ده :  در قسمت فرشفعالیت ها  آغاز ناش ب:

 محراب مس د پیشنهاد صورت گرفته. 221ج:  فعالیت ها  معطل شده:  در مورد تهیه ا ناس ولوازم برا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ست آوردن اهداف ) نتایج فعالیت ها  تکمیل شده ( بد

 

  

 شکالت م

 راه حل های پیشنهادی مشکالت 1400پیشنهادات در سال  شماره
ازدیاد تشققکیل  هت رسققمیت مسققا د  15

 . 
تهیه فرش برا  مسقققققا د و حسقققققینیه 

 ها. 
 ازدیاد تشکیل مامورین نواحی.

ترمیم مسقققققققققا ققد در نواحی مختلف 
برا  یکصد محراب مس د و حسینیه  

 و  ماعت خانه ها . 
ازدیاد بود ه  هت تدویر سقققققققیمینار 
ها به مناسقققبت مختلف و برنامه ها  

 ارشاد . 
کورسققها  ارتها  ظرفیت برا  ائمه 

 مسا د.

یاد تشققکیل رسققمیت مسققا د  ازد
ریاسقققققققت  کارکنان و کارمندان
 حسینیه ها

 150سال آینده به تعداد  در تشکیل
 ها محراب مس د حسینیه و ماعت خانه

نفر مؤذن   100رسمی گردد  وهمچنان 
 و 6نفر مامور بست  2نفر خادم   50

دو نفر کارکن خدماتی در نظر گرفته 
 شود.

 بود ه در نظر گرفته شود. نبود بود ه و تشکیل 16
  مسا درسمیت  وترمیم  17

 حسینیه ها و غیره.

مسققق د و حسقققینیه رسقققمی  150به تعداد 
 گردد. 

18  

 کورسها  ارتها  ظرفیت دایر گردد. 

 قرار شرح فوق  دول هذا ترتیب و صحت ا ست.

 با احترام

  


