
 امارت اسالمی افغانستان
اوقاف و زارت ارشاد، حج و   

 ریاست حسینیه ها 
جهت نشر در  1444سال  دلودر ماه فورم گزارش دهی خلص فعالیت های ریاست حسینیه ها 

  سایت وزارت   ویپ

 شماره
عنوان 
 فعالیت 

 شرح فعالیت ها 
تاریخ و شعبه  

 اجرا کننده 
پالن یا خارج  

 پالن 
 مالحظات 

 دیتابس  1
، حسینیه ها و محراب مسجد  (345)تعداد  

دیتابس های والیت سمنگان  جماعت خانه  
 گردیده است

  طبق پالن  ریاست حسینیه ها 

۲ 
کنترول و  

 نظارت 

کنترول   و  )نظارت   محراب   (175تعداد 
ها حسینیه  و  ها   مساجد  خانه  جماعت  و 

ونکران   مامور  حسینیه توسط  و  مساجد 
 ی مرکزها

  طبق پالن  ریاست حسینیه ها 

3 
پرداخت 
صرفیه  

 برق

برق    (16)تعداد   صرفیه  در  مورد  طبق 
وزارت   مقام  هدایت  و  اهالی  خواست 

 صرفیه برق مساجد پرداخت می گردد

  طبق پالن  ریاست حسینیه ها 

4 
 منفکی

( دینی ۲تعداد  امور  کارمندان  از  تن   )
 منفک گردید

  خارج از پالن  ریاست حسینیه ها 

5 
 خطبه

یک   مورد  ارسال  در  و  خطبه  اهمیت 
ضرورت نفاذ حدود، قصاص و تعزیرات 

)شرعیه   ها، ۲۲5به  حسینیه  مساجد،   )
 جماعت خانه ها و مصالهای مرکز

 پالن باز ماندهاز خارج از پالن  ریاست حسینیه ها 

6 
 خطبه

مورد   در  خطبه  یک   ت،  یلفضارسال 

به   گذاشتن به قرآن کریمعظمت و احترام  

حسینیه ها، جماعت خانه ( مساجد،  ۲۲5)

 ها و مصالهای مرکز

 پالن باز ماندهاز خارج از پالن  ریاست حسینیه ها 

7 
 خطبه

اختیار نمودن ارسال یک  خطبه در مورد  
زندگی ساده و استفاده کردن از تولیدات و 

( مسووواجد، ۲۲5بوووه )محثووووالت داخلوووی 
حسینیه ها، جماعت خانه ها و مصووالهای 

 مرکز

 پالن باز ماندهاز خارج از پالن  حسینیه ها ریاست  

8 
 خطبه

گی شآن  بزرارسال یک  خطبه در مورد  

علیه   هللا  صلی  مصطفی  محمد  حضرت 

)وسلم   ها، ۲۲5به  حسینیه  مساجد،   )

 جماعت خانه ها و مصالهای مرکز

 پالن باز ماندهاز خارج از پالن  ریاست حسینیه ها 

ورق ترتیب جهت نشر در ویپ سایت ارسال گردید  یک یت های ریاست حسینیه ها در قید قرار شرح فوق خلص فعال  

                                  مهر ریاست                  :  محمدامین ادیبی                                                   ترتیب کننده


