
  1400بابت برج دلو سال وانسجام امور مساجد  ارشادگزارش اجراآت کاری ریاست 

 

 خطبه نماز های جمعه به دو زبان ملی کشور)دری وپشتو( ( عنوان 5تعین ) -1

  پیرامون: )فوائد امنیت واضرار نا امنی( 11/1400 /1خطبه نماز جمعه مؤرخ 

  ویژه گی های جامعه اسالمی(پیرامون:)  11/1400 /8خطبه نماز جمعه مؤرخ 

  پیرامون:) اسباب هالکت امت های گذشته( 11/1400/  15خطبه نماز جمعه مؤرخ 

  پیرامون: ) خوداری از اسراف وبی انصافی  11/1400 /22خطبه نماز جمعه مؤرخ

 در استعمال آب وبرق(

  تربیه سالم اوالد (    پیرامون: 11/1400 /29خطبه نماز جمعه مؤرخ ( 

ی اسالمی تهیه مواد از آیات قرآن کریم واحادیث نبوی )صلی هللا علیه وسلم( واقوال فقها -2

 ( عنوان خطبه به دو زبان ملی )دری وپشتو(.5برای )

 ( عنوان مقاله غرض چاپ آن در مجله پیام حق قرار ذیل است:1تهیه ) -3

 مقاله تحت عنوان: ) احتکار ده اسالم له نظره(

 ت قبله مساجد جدید اإلعمارتعین وتثبیت جه -4

  1/11/1400مورخ  8مسجد شریف ابوبکر صدیق ناحیه  

 5- :ارشاد وتبلیغ در سه مسجد توسط اعضای آمریت ارشاد و دعوت 

 6ناحیه  11/1400 /14مؤرخ  پیرامون :) تعلیم وتربیه فرزندان( آخند محمد امین 

 نی در اسالم( مؤرح ارشاد و دعوت در مسجد حضرت بالل پیرامون )اهمیت نهال شا

 11ناحیه  11/1400 /18

  4ارشاد دعوت در مسجد نبوی پیرامون :) اهمیت اخالق( مربوط ناحیه 

 .1401بازنگری جداول نماز های پنجگانه بخاطر چاپ در تقویم سال  -6

( عنوان خطبه تحت عناوین مختلف که توسط مدیریت های انسجام مساجد مربوط 5تعداد ) -7

 طریق منابر مساجد تطبیق گردیده است.توزیع و از 

از دلو در ترکیب هیئت بررسی ونظارت از مساجد و ساحات اوقافی  5الی  1به تاریخ  -8

 طرف کشور دوست ترکیه در ترکیب هیئت صورت گرفته است.

سا ومعاونین نواحی شهر کابل در مقر ریاست ارشاد وانسجام مساجد تدویر شورای رؤ -9

 .18/11/1400بخشیدن شورا های نواحی شهر کابل به تاریخ تحت عنوان تقویت 

شهر کابل تحت عناوین امنیت ، تدویر شورای علما وامامان مساجد ناحیه دوم وسوم  -10

تعلیم وتربیه با همکاری ریاست استخبارات در مسجد سعد بن وقاص ومسجد حاجی  حجاب

 دلو سال روان. 14و 11عبدالرحیم شاکری بتاریخ های 



( محراب مسجد نواحی مختلف شهرکابل که از برق آن غیر قانونی استفاده 2از تعداد ) -11

 صورت میگرفت در قطع آن اقدام صورت گرفته.

تدویر شورای علما وامامان مساجد ناحیه ششم شهر کابل در مسجد شریف محمدی کارته  -12

 .5/11/1400سه تحت عنوان حمایت از امارت اسالمی بتاریخ 

( محراب مسجد در نواحی مختلف شهر کابل اقدام بموقع 4ل وفصل منازعات تعداد)درح -13

 صورت گرفته است.

نظارت وکنترول از نظم ونظافت، صرفیه برق ،آب بود وباش افراد غیر مسؤل ، تدویر  -14

( محراب مسجد نواحی شهر کابل 725حلقات درسی و پابندی پرسونل مساجد از تعداد )

 صورت گرفته است.

، ارسال مکاتیب به وزارت محترم امر بالمعروف ونهی عن المنکر ، شاروالی کابل -15

امنیه والیت کابل وریاست عمومی استخبارات در موارد جلوگیری از تدویر جلسات قومندانی 

 خود سرانه وتداخل وظیفوی اجراآت صورت گفته است.

طالعات و آگاهی عامه از طریق ( جلد مجله پیام حق ارسالی ریاست محترم ا200تعداد ) -16

 مدیریت های مساجد نواحی به مساجد توزیع گردیده است.

( محراب مسجد نواحی مختلف شهر کابل بریاست برشنا شرکت 6درمورد برق تعداد)  -17

 اقدام الزم صورت گرفته است.

نظارت از حضور وعدم حضور پرسونل رسمی مساجد ) امام، موذن وخادم( وخدمات  -18

 عندالموقع صورت گرفته است.آن 

نظارت از وضعیت ظاهری مساجد ) نظافت وپاکی آب وبرق وساحات سبز( مساجد  -19

 صورت گرفته است.

 ( گانه صورت گرفته است.22نظارت از اجراآت مدیران ونگرانان نواحی ) -20

( گانه به 22از چهار عنوان خطبه روز جمعه که از طرف مدیران ونگرانان نواحی ) – 21

 مساجد شهر کابل توزیع شده بود بررسی صورت گرفته.

 والسالم

 مولوی اسرار الحق "رحمانی"

 آمر انسجام مساجد ووارسی کننده ریاست 


