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A.  :نشرات شاروالی کابل 

 طی هفته گذشته، شاروالی کابل به ارایه نشرات ذیل از طریق کانال های نشراتی خود پرداخته است: 

( مطالب و 33و  33های  شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 عناوین ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 7901  ثور 2 شنبهیک –00شماره  - 

 تعدیل ساحه بدیل زمین های استمالکی تصویب گردید. 1
 

محمد اشرف غنی رییس جمهور حمل سال جاری شورای وزیران که تحت ریاست جاللتمآب  ۹۲در جلسه روز چهار شنبه 

 م تتترش شتتاروالی کاالپ ادارا ارا تتی وافغانستتتان دایر دردیدپ هوینیار دبدح حبیز زی ستترهرستتت شتتاروالی کاال هی تتنهاد 

جریز زمیر دولتیپ جهت توزیع ارای آن ددا اشتتصا تتی که  1۱۱تعدیل ستتاحه  وزارت شتتهرستتازی و مستتدر را در ارتبا 

سیزدیم جایداد یای شان تحت استمالش هروژا توسعه یی سرش اتصالی ) سرش کمپنی و سرش شهید مزاری(  در ناحیۀ 

اه ستتاحۀ ریای تتی و اص  آن را که در متاورت ستترش حلاوی قرار داردپ اه ستتاحۀ قرار داردپ از ستتاحۀ  تتنعتی 

تتارتیپ اه جلسه مطرح نمود.کااینه هی نهاد متذکرا را در ا ل مورد تائید قرار داداپ شاروالی  –مصتلط ریای ی 

هالن تطبیای  کاالپ وزارت شهر سازی و مسدر و ادارۀ ارا ی را موظف نمود تا اندازۀ زمیر را م صص نموداپ

شهری ارایه نماید. شورای دالی توسعۀ  ست ک و هالن تتارتی آن را توأم اا ت صیص افراد مستحقپ اه  ه قاال ذکرا

یای اتصالی ساحۀ کمپنی الی ارچی را در سال شاروالی کاال اراساس اند اف متوازن نواحیپ کار احداث سرش

اروالی کاالپ ادارۀ ارا تتتی افغانستتتتان و وزارت شتتتهری دذشتتتته مطرح نمود و اه ایر من ور کمیتۀ مت تتتدل از شتتت

سازیپ تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوریپ ااالی تهیۀ اسناد تصنیدی و رفع  م دالت استمالکی کار نمودا 

 اند.

 
 یاد داشت تفاهم اعمار سرک مسلخ و پل مکروریان اول به امضا رسید. 2
  

اازسازی سرش مسلخپ ( ارای  Exchange Of Note)اعد از ظهر روز چهارشنبه دذشتهپ یادداشت تفایم 

یی مدروریان اولپ در ادتبار از چهاررایی شهید دبدالحق الی هل محمود خان اه شمول ادمار هل توسعه

ن مالی ک ور جاهاسفارت ک ور دوست جاهان اه امضا رسید. قرار است که ایر هروژا اه یمداری و حمایت 

ملیون دالر امریدایی در سال جاری تطبیق دردد. در ایر مراسم سرهرست شاروالی  11اا یزینه ای تر از 

کاال اه نمایندا دی از مردم کاال از یمداری ک ور جاهان قدردانی نمودا و در اارا ایمیت ایر سرش و هل 

 کز و غرب کاال و ل می سازد  حبت نمود.ارای تدمیل شدن شبده ترانسپورتی که شرق کاال را اه مر

 
 سرک ده خدایداد در آینده نزدیک قیرریزی می گردد. 3
 

کار ساختمان اساسی سرش دا خدایدادپ که منتهی اه سرش ااالیی قلعه زمان خان می درددپ سال دذشته از 

 استنادیپ زیر ساخت سوی ارنامه اند افی شاروالی کاال آغاز دردید که کار آارو یای کناریپ دیوار یای

شتتتتتتاروالی کاالپ اه خا ر  و ادنه خاکی آن تدمیل دردیدا و قرار استتتتتتت در آیندا نزدیی قیرریزی دردد.

ساز سرش دا خدایداد  ساخت و  شند دان محالت مرتبط آن سرشپ کار  ساحوی اا ساختر م دالت  مرفوع 

ایی سمنت خانه الی وسط سرش را از دو استاامت ت دید اص ید. کار ساختمان ایر سرش از قسمت سه ر

متر  ۱۱۲1مترپ شامل ادمار  ۸کیلو متر و اه درض اوسط  ۴مترا قلعه زمان خان اه  ول نزدیی اه  ۰۱

متر دیوار یای استنادی اه امتداد سرش یاد شدا اه شدل هصته و اساسی  1۹۱۰متر هیادا رو و  ۴۲۱۸آاروپ

 ی اه هایه اکمال خواید رسید.از ارنامه اند افی شاروالی کاال تا نیمه سال جار

 

 



 1331ثور  8 حمل الی 33                              85بولیتن                                 کابلبولتین نشراتی هفته وار شاروالی 

2 
 

 اهالی ناحیه یازدهم، از کارکرد ها و برنامه های عمرانی شاروالی کابل، اعالم حمایت کردند.. 4
 

ایالی ناحیه یازدیم روز چهارشتتتتتنبه دذشتتتتتتهپ  ی محفل اا شتتتتتدوییپ از کارکردیا و ارنامه یای دمرانی 

ستابال نمودا و ادالم شاروالی کاال در خصوص ساخت و ساز سرش یای ا لی و  فردی در آن ناحیهپ ا

یای داز در ایر محفل که کار ساخت و ساز سرش اول دا کیپی الی سرای شمالیپ سرش حمایت کردند.

پ هارش تفریحی شتترق لیستتۀ مریم و منزل ستتوم دفتر اداری ناحیۀ 513شتتزپ کانال هروژۀ  یوتل یزارو یی

یازدیم نیز اا قطع نوار آغاز دردیدپ الحاج محمد الماس زاید م تتتاور رییس جمهوری استتتالمی افغانستتتتانپ 

شاروالی کاالپ لوی هاسوال محمدداودامیر قوماندان زونحبیزهوینیار دبدح س 1۱1زی سرهرست  ماییپ آ

هوینیار شیخ احمد متیر وارسی کنندۀ معینیت ترانسپورت و شماری از رییسان مرکزی و نواحی شاروالی 

یای مصتلف دولتی و خصو یپ محاسر سپیدانپ وکالی دذر و ایالی زون شمال کاال کاالپ نمایددان نهاد

احیۀ یازدیمپ هیرامون حس ح رییس شتتتورای دلمای ناشتتتتراش ورزیدا اودند.در آغاز محفلپ مولوی رحیم

مستتتوولیت هذیری و در تتتۀ خدمات از دیدداا دیر مادس استتتالمپ اه تفصتتتیل  تتتحبت نمودا دفت  کاریای 

کاال در ستتطش شتتهر قاال تمتید اودا و کاریایی که آغاز دردیدا ن تتان دیندۀ دزم راستتخ ریبری شتتاروالی

ی ارای شتتتهروندان ایر شتتتهر می یای ای تتتتر شتتتهردذاری و آوردن ستتتهولتشتتتاروالی در راستتتتای خدمت

کاالپ ارای ااشد.متعاقباً الحاج محمد الماس زایدپ  ی  حبتی  مر ت ویق و تحسیر از ریبری شاروالی

در تتتۀ خدمات معیاری در ستتتطش شتتتهرپ روی یمدیور هذیری و تاویۀ روحیۀ یمداری مردم اا شتتتاروالی

یی که امروز در شتتهرکاال  تتورت رانیکاال در ستتاخت و ستتاز شتتهرکاال تمرکز نمودا دفت  کاریای دم

یای امروز و آیندۀ افغانستتتان که در ستتاخت و ستتاز شتتهر و ک تتورما اه می دیردپ درستتی استتت ارای نستتل

رود و ااید یمۀ ماپ در قبال رشتتتد و اند تتتاف شتتتهر خود احستتتاس مستتتوولیت داشتتتته ااشتتتیم.ستتتپس شتتتمارمی

مردم ناحیۀ یازدیم ااراز خرستتندی نمودا کاال  ی  تتحبتی از تادیر و قضتتاوت نیی ستترهرستتت شتتاروالی

ستای خدمت سازد و ما دفت  ت ویق و ترغیز مردمپ ما را ای تر در را دذاری اه مردم ایر شهر آمادا می 

منحیث خدمتوار مردمپ ای تتتتر از هی  ستتتعی و تالی خواییم ورزید تا یی شتتتهر هایدارپ معیاری و دارای 

یاپ ت کهپ شاروالی کاال دالوا ارافتتاح ساخت و ساز ایر هروژایی ن م اهتری داشته ااشیم.ایر درحالیس

ستترش ا تتلی در استتتاامت زون شتتمال کاال آغاز دردیدا که فعالًکار آن  ۸در ستتال دذشتتتهپ  کار ستتاختمان 

 جریان دارد.

 

 

 مدیریت خوب آب های سطحی. 3

اا تطبیق ارنامه یای از قبل تعیر شدا و  ی دملیات یای مصتلف تن یفیپ چون هاش کاری کانال یا و آارو 

یای سطش شهرپ آب یای سطحی ناشی از ااری ااران یای موسمی اخیرپ اه شدل قاال مالح ه ای ن ر 

 هزاد غیاثی رییساه سال یای دذشته مدیریت شد که اادث ر ایت کثیری از شهروندان ما دردید. احمد ا

زاار یا و آارو یاپ هالن یایی اه خا ر تن یف شاروالی کاالپ  ی  حبتی دفت  دالوا ار احداث کانال یاپ 

مهار کردن آب یای ناشی از اارنددی یای موسمیپ قبال روی دست اوداپ هرسونل و ماشینری ایر ریاست 

نال یا و آارو یا جلودیری اه دمل آید. وی از ای تر از هی  آمادا فعالیت یستند تا از اندی جادا یاپ کا

ریصتر زااله یا در مسیر آارو یا از سوی ارخی شهروندانپ ااراز نار ایتی نمودا و خوایان یمداری و 

 یمسویی شهروندان در هاش نوهداشتر آارو یای مااال منازلپ دکاکیر و محالت زیست شان دردید.
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 شویمبا قوانین و مقررات شهری آشنا . 7
 

 دوم ص ا

 شهری متدد اند اف

  هالن یای اند اف متدد شهری  -ام مادا سی

 جهت آمادا ساختر هالن یای اند اف متدد شهریپ مو ودات ذیل ااید در ن ر درفته شود 

زمیر و یا یم توستتط ستتدتور خصتتو تتی هالن اند تتاف متدد زمیر شتتهری توستتط آمریت تن یم متدد  -1

 اهارتمان و در ارتبا  و یماینوی نزدیی اا مالدیر جایداد یا می دردد.رروشنی تبدیل زمیر اه د

استر ملدیتپ م هالن اند اف متدد ارای ساحه هروژا اا در ن ر داشت نتایج هالن امالکی ساحهپ تثبیت -۹

ساحه از لحاظ الند اردن موثریت استفادا زمیرپ فرایم کردن زمیر ارای زیر انای  هالن شهر و  روریات

 ری و اهارتمان یای مالی آمادا دردد.شه

 ریاتچنان هالن اند اف متدد اعد از زون اندی ساحه در روشنی ماستر هالنپ اا درن رداشت  رویم -5

منازل اا نمرا زمیرپ ساحه از لحاظ نفوس و هروژا یای یمتوار آن و در ن ر درفتر تناسز متموع فری 

 اه اهارتمان می دردد.مساحت تحت ساختمان از  ریق تبدیل زمیر 

( مستتتاحت تبدیل شتتتدا  FFLیا ) در یر دو حالت اند تتتاف متدد شتتتهری و ادر محاستتتبه تبدیل مستتتاحت -۴

تر از یی واحد اهارتمان ااشتتدپ در ایر حالت مادار ااقی ماندا مستتاحت اهارتمان ااید از  رف زمیر کوچی

رفته می شتتتتتتود خریداری دردد. اما ادر مالی زمیر ن ر اه نرخ دذاری که از  رف شتتتتتتاروالی در ن ر د

ارددس در محاستبه تبدیل مستاحت دریافت دردد که مستاحت زمیر ای تتر از یی مادار ا تافی زمیر ن ر 

 اه نرخ دذاری شاروالی کاال اا تفایم مالی زمیر اه فروی رسیدا و ارای مالی زمیر هرداخته می شود.

 

 مقررات جدید ترافیکی در حال اجرا است .۸
 

مستتتتتووالن در شتتتتتاروالی کاال اا یمداری مدیریت ترافیی شتتتتتهر کاال در یی اقدام تازا و تا جایی یم ای 

رویی وستتتتایط شتتتتهری جلو دیری ستتتتاااه تصتتتتمیم درفته اند که اا جدیت از انتاال دو مستتتتافر در ستتتتیت هی 

بان دستتت اه دری یای دور اا ایر چال  در جریان ستتفر شتتان اه شتتهرکنند.ااشتتنددان شتتهر کاال که از دذشتتته

 اودند حاال از ایر اقدام شاروالی کاال استابال و ااراز خورسندی کردا اند.

 دوید ح یدی از ااشنددان شهر کاال مییدایت

ن تتستتتر دو مستتافر در چوکی هی  روی موتریای شتتهریپ اادث کمر دردیپ های دردی و ستتایر م تتدالت 

 والنی ااشدپ در ایر  ورت حتا اه روان دو مسافر ن سته شودپ اه ویژا که سفر در شهر ارتو هیدی می

رستتد. حاال که مستتووالن شتتاروالی کاال اه یمداری مدیریت ترافیی شتتهر در چوکی هی  روی  تتدمه می

در یی اقدام ای ستتتتاااه تصتتتتمیم درفته اندکه از ن تتتتستتتتتر دو مستتتتافر در چوکی هی  روی وستتتتایط شتتتتهری 

یا و شتتتهروندان شتتتهر کاال یم متوجه ردایت پ اه امید ایر که راننداالعادا دالیستتتتجلودیری کنند کار فوق

 ایر قانون ااشند.

یای هی تنهاد شتما در ایر زمینه ارای مستووالن شتاروالی کاالپ مدیریت ترافیی شتهر کاال و رانندا -ستوال

 شهر چیست؟

واری ننمایند و از یای شتتتتتتهر کاال خوای تتتتتتمندم که در زمینۀ تطبیق ایر قانون ستتتتتتهل اناز رانندا -جواب

مستتووالن شتتاروالی کاال و مدیریت ترافیی شتتهر خوای تتمندم که اا متصلفیر ارخورد جدی نمایند تا یرچه 

 زودتر ایر چال  که مردم سصت اا آن دست اه دریبان اندپ ار رف شود.
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ار یای استتاستتی زنان در شتتهر کاال اه شتتمانتاال دو مستتافر در چوکی هی  روی وستتایط شتتهریپ از چال 

رود در چوکی هی  روی موترپ رود.ستتهیال ن ری کارمند کتاب خانۀ دامهپ یر روز  تتبش که دفتر میمی

ارای مر و ستتتایر زنان مستتتلمان در  دوید او متبور استتتت که کرایه دو مستتتافر را اپردازدپ اانو ن ری می

ماس یا های ما اا رانندا تشهر الزم نیست که در چوکی هی  رو دو نفر ان ینیم چون امدان ندارد که دست و 

ندندپ اناًء مر یر روز متبورم که ارای رانندا زمانی که در چوکی هی  روی مینی ینم کرایه دو مسافر را 

شودپ اناًء در قدم اول از مسووالن شاروالی کاال العادا غیر اقتصادی تمام میاپردازم که ایر ارای مر فوق

کنم که ایر مستتتتتت له را جدی م تتتتتتدل نمودا اندپ اعداه هی تتتتتتنهاد می کنم که اقدام اه جلودیری ایرت تتتتتتدر می

 یای زود ایر فرینگ نادرست نااود شود.دیری کنند و اا متصلفیر ارخورد قانونی نمایند تا در آینداهی

یا یای شهرکاال اماپ اکثریت شان از ایر اقدام شاروالی کاال و مدیریت ترافیی شهر ناراض اندپ آنرانندا

خوایند که تر و درآمد شان اندش استپ اناًء از مسووالن در ایر زمینه میدارند که مصارف شان ای ااور 

یا کنند در قسمت افزای  کرایۀ مسافریر ااید فدر کنند تا آنادر اا جدیت ایر قانون را ااالی شان تطبیق می

دوید  از چند روزی کندپ او میاحمدفریاد اا موتری در شهر کار می یم  راۀ اقتصادی را متحمل ن وند.

اه ایر ستو اه خا ر که مستووالن ترافیی و شتاروالی کاال مر را جریمه ندنندپ مر اه شتدل دزدانه دو نفر 

کنند حتا در ایر چند روز جریمۀ دیم و تعدادی از دوستانم که اا موتر شان در شهر کار میمسافر انتاال می

 نادی شدا اند.

 کنید؟ااق قانون دمل نمیهس شما چرا مط -سوال

تاری می -جواب ناًء ادر در مر از روی متبوریت خالف رف نان آور خانوادا ام یستتتتتتتمپ ا کنم چونپ تنها 

 توانم هیدا کنم.موترم اه جای چهار مسافرپ هنج مسافر نن یندپ در  ول روز هول مصارف خانه را نمی

خوایم که در قسمت افزای  کرایه ر ایر زمینه میمر سصت دالقمند تطبیق قانون یستمپ اما از مسووالن د

 یای شهر نیز متضرر ن وند.راکبیر فدر کنند تا ااشد در قسمت تطبیق ایر قانون رانندا

شاروالی و مدیریت ترافیی شهر کاال اه یدف تطبیق اهتر قوانیر ترافیدی در شهرپ مدتیست تصمیم درفته 

روی وستتتتتایط شتتتتتهری اا جدیت جلو دیری کنند که تا اکنون از اند که از انتاال دو مستتتتتافر در چوکی هی  

تصطی وستتایط تیز رفتار در داخل شتتهر کاال که ای  از حد تعییر شتتداپ راکبیر را در موتریای شتتان انتاال 

 دادا اندپ جلو دیری کردا اند.

 دوید انتنیر تواب احمدی رییس ن ارتی و تن یم امور خدمات ترافیدی شهر کاال می

شودپ در آن مطااق نودیت موتری تعداد راکبیر م صص که ارای یر رانندا جواز راننددی دادا میزمانی 

چنان یای شتتهر کاال تطبیق نماییم. یمقانون را ااالی رانندااستتتپ اناًء مطااق اه آن ما ستتعی کردیم که 

اا درن رداشت یای زیاد موا لت کردا اودپ از شهروندان شهر کاال ارای ما در ایر زمینه شدایت

یای شتتتهر کاال را قانون و حل م تتتدل مردم حاال ستتتصت در تالی یستتتتیم که خالف رفتاری رانندا

 جلودیری کنیم.

یا در شهر انتاال دو مسافر در موتریای شهری یم اادث درد سر ارای شهروندان اود و یم رانندا

زی حبیزهوینیار دبدح توانستتتتندپ اا درن رداشتتتت ایر م تتتدالتپ از ستتتویدرستتتت موتر رانی نمی

سرهرست شاروالی کاال اا جدیت یدایت دادا شد تا از انتاال دو مسافر در چوکی هی  روی وسایط 
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 افغانی جریمۀ تصلفات شتتتتهر جلودیری  تتتتورت دیرد و در ای تتتتتر از یی یفته تاریباً هنتصتتتتد یزار

 داشتیم.

یا قانون را در ایر زمینه دویند ینوز راننداااشتتتنددان شتتتهر کاال از ایر روند خوشتتتحال اندپ اما می -ستتتوال

 تر ایر قانون چه رایدار وجود دارد؟کنندپ ارای تطبیق یر چه ای ااالی خود تطبیق نمی

مدیریت ترافیی کاال اه یدف تطبیق اهتر ایر قانونپ شتتتهر کاال را اه هنج زون تاستتتیم نمودا  -جواب

مصروف کار و اررسی یستندپ اناًء از آنتایی که استپ تیم اررسی تصلفات در یمیر هنج زون سصت 

تصلفات ترافیدی مدت یاستتتت که در میان مردم اه یی فرینگ مبدل شتتتدا انا ار ایرپ از ایر رفتر آن 

 یم یی مادار اه زمان نیاز دارد.

امالً ککنیم تا آیسته آیسته در ظرف یی یا دو ماا آیندا داا دست روی دست نن سته ایمپ تالی میاما ما ییچ

 ایر چال  ار رف شود.

دویندپ هس ااید در کرایۀ مسافریر افزای  در ن ر درفته یای شهر از ایر اقدام ناراض اند میرانندا -سوال

 یا چه ااید کرد؟شودپ هس ارای ر ایت رانندا

در یر  تتتورت ما ااید قانون را تطبیق نماییم و در قستتتمت کرایۀ موتریای تدستتتی و شتتتصصتتتی در  -جواب

شتتتتهر کاال مر امیدوارم که وزارت محترم ترانستتتتپورت  رزالعمل را اه تصتتتتویز ارستتتتانند تا مطااق آن 

 یای شهر از شهروندان کرایه اخذ کنند.رانندا

 هیام شما ارای مردم چیست؟ -سوال

هیام مر ارای شهروندان شهر کاال ایر است که تصلف ندنند و خود را اا قانون و ماررات ترافیدی  -جواب

 ر شهر دادت ادیند.د

 

 : 9017 ثور 5چهارشنبه  –00شماره  -

 جلسه هماهنگی میان شاروالی کابل و شرکت های ساختمانی دایر گردید. 1
 

اه من ور جلودیری از فستتاد اداری در هروستته داو لبی و تطبیق هروژا یای ستتاختمانی و ستترش ستتازی اا 

  شرکت یای ساختمانی و سرش سازیپ تحت ریاستاهتر آنپ جلسه یماینوی میان شاروالی کاال و کیفیت 

که رییستتان و کاالپ روز شتتنبه یفتۀ جاری دایردردید. در ایر جلستتهزی ستترهرستتت شتتاروالیحبیزهوینیاردبدح

کاالپ  ی یای ساختمانی و سرکسازی اشتراش ورزیدا اودندپ سرهرست شاروالینماینددان تعدادی از شرکت

یا تریر هروسهکاالپ یدی از شفافیای شاروالیدتور خصو ی را در هروژا حبتی روند هروسۀ اشتراش س

یای ترتیز یافتۀ توانندپ مطااق اه قوانیرپ ماررات و شتتر نامهیای واجد شتترایط میدنوان نمودا دفت  شتترکت

ن ن تتدکاالپ در یی فضتتای کامالً شتتفاف و داری از فستتاد اشتتتراش ورزیدا و اا ا مینان کامل از تلف شتتاروالی

سرهرست شاروالی یای سرکسازی و دام المنفعه سهم اویرند.حق شان در ایر اداراپ در اجرا و تطبیق هروژا

سازی و دام المنفعۀ جدید در سال جاری از سوی شاروالییا هروژۀ ازرگ سرشکاالپ از اه ادالن دذاشتر دا

دی دالقمند ایر اداراپ در قستتمت ارتاای یای قرارداکاالپ خبر داد و توقع ارد تا ستتدتور خصتتو تتی یا شتترکت

یا اه استتتتاس زمان معینه و مطااق اه دیزایر و استتتتناد ظرفیت کاری شتتتتان توجه مبذول داشتتتتته ااشتتتتند تا هروژا

 دردد.تصنیدی اه شدل یرچه معیاری تطبیق
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کاال درفت تا ستتیستتتم من م در شتتاروالییای زیادی  تتورتکهپ از یی ستتال ای تتتر تالیوی خا رن تتان کرد

ایتاد دردد و سدتور خصو ی اا دالقمندی و در یی فضای کامالً شفاف از آغاز هروسۀ داو لبی الی جریان 

کاال در رشد و توسعۀ هایدار ایر شهرپ یمداری یا احساس مصوونیت داشته و اا شاروالیتطبیق و ختم هروژا

 کاالپ م دالت و هی نهادات شانشاروالییای قراردادی هس از آنپ شماری از نماینددان شرکت داشته ااشند.

کاالپ کاالپ ارایه نمودند که از جانز ریبری شاروالییای مراو  اه شاروالیرا در هیوند اه تطبیق اهتر هروژا

 یای مراو  یدایات الزم دادا شد.اه من ور رفع م دالت شانپ اه اص 

 

 
 .بگرامی نظارت نمودسرپرست شاروالی کابل از کار پروژه سرک نساجی . 2
 

شتهپ از چوونوی کار یای انتام یافته  شاروالی کاالپ روز دوشنبه دذ سرهرست  هوینیار دبدح حبیز زی 

در هروژا سرش اورامی ن ارت اه دمل آورد. سرهرست شاروالی کاال حیر ن ارتپ ار کیفیت و سردت 

ای ااقی ماندا ایر هروژا تاکید نمودا کار در خصوص تدمیل سنگ فری هیادا رو یاپ ساخت دلدان و کار ی

خط موتر روپ اا ساخت یی کانال  ۴و اه مسوولیر مراو ه یدایت داد. ایر سرش اه  ول یی کیلومتر در 

کیلو متر و کانال یای و تتتلی دیور اه من ور مدیریت آب یای ستتتطحیپ ستتتنگ  5ازرگ آب دیر اه  ول 

پ مراقبت و کار شاروالی کاال و اا ن ارت تیم مدیران فری هیادا روپ دلدان وسط جاداپ توسط ریاست حفظ

 هروژا یای ایر ادارا در حال تدمیل شدن است.

 
 رانان، کاهش استفاده از پالستیک را محور سالمتی شهروندان دانستنداز روز جهانی زمین، تجلیل به عمل آمد سخن. 3
 

اشتتتتراش مستتتووالن ادارا ملی حفاظت محیط از روز جهانی زمیرپ  ی محفلی که روز ید تتتنبه دذشتتتته اا 

زیستتتپ شتتاروالی کاالپ وزارت زرادت و جامعه مدنیپ در ستتاحه کول ح تتمت خان واقع ناحیه اول شتتهر 

تتلیل اه دمل آمد. در ایر محفل احمد اهزاد غیاثی رییس تن یف شتتتتتاروالی کاالپ اه  کاال دایر دردیدا اود.

ز آلودا دی محیط ونوی استتتتفادا درستتتت از زمیر و جلودیری اارتبا  ارنامه یای شتتتاروالی کاال روی چو

زیستتتپ  تتحبت نمودا دفت  استتتفادا ای رویه هالستتتیی از ستتوی ارخی شتتهروندان و هراکندا ستتاختر آنپ 

سازد. ست وارد می  آقای غیاثی  قاال نورانی اودا و یمی ه  دمه یای جدی را اه زیبای زمیر و محیط زی

کاال در کای  استتتفادۀ هالستتتیی دردید و توقع ارد که شتتهریان هروندان در قستتمتخوایان یمداری و یمستتویی شتت

هاش نوهداشتر آارویای مااال منازلپ دکاکیر و محالت زیست شان توجه جدی نمودا و اا ریصتر هالستیی و زااله

محیطی و محیط ایر محفلپ داکتر محمد ادریس توخی رییس  تتحت  در یاپ زمیر و محیط زیستتت را آلودا نستتازنده

پکای  کاال و چند تر دیورپ هیرامون ا تترار هالستتتیی و حفظ محیط زیستتت ستتالم  تتحبت نمودازیستتت شتتاروالی

استتتفادۀ هالستتتیی را محور ستتالمتی شتتهر و شتتهروندان دانستتتند. در اخیرپ اشتتتراش کننددان محفل اه خا ر نهادینه 

یای هالستیدی هراکندا و زاالهاه جمع آوری خریطه شدن فرینگ کای  استفادۀ  از هالستیی و مصوونیت زمیرپ

کاالپ از سال دذشته تا یای تن یفپ  حت محیطی و محیط زیست شاروالییا هرداختند.قاال ذکراست که ریاست

یای الزم  را ارای یای متعدد آدهی دیی و تو یهاکنون اه خا ر ترویج استفادۀ  از هالستیی و ا رار آنپ ارنامه

ه کاران و فعالیت کننددان ا ناف شهرپ روی دست داشته اند تا زمیر و محیط زیست ای تر از ایر آلودا کسبسایر

 نوردد.
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 کار ساخت سرک اصلی نجات مینه ) بوستان کابل( جریان دارد. 4
  

ستتاخت ستترش ا تتلی نتات مینه واقع ناحیه یفدیم شتتهر کاالپ که چندی قبل از ستتوی شتتاروالی کاال آغاز 

دردیدا اودپ کار ااالی ادنه خاکیپ زیر ستتاخت و آارو یای کناری آن جریان دارد. ستترش یاد شتتدا اه  ول 

مترپ شتتتتتتامل ادمار آارویاپ دلدان وستتتتتتطیپ تنویر جاداپ خط اندازیپ  5۱کیلو متر و اا درض  5ای  از 

ه جاری تدمیل و اخطو  ویژا اایسدل و سنگ فری هیادا رو یا اودا که اه شدل هصته و اساسی  ی سال 

اهرا ارداری ستتپردا خواید شتتد. ایر در حالیستتت کهپ شتتاروالی کاال دالوا ار ستتاخت و ستتاز ستترش یای 

متعدد تحت کارپ هروژا یای زیاد سرکسازی را در سال جاری تطبیق و دملی می نماید که کار آن یا یدی 

 هی دیوری در آیندا یای نزدیی آغاز می دردد.

 
 چاه آب آشامیدنی در مکروریان هاحفر چهار حلقه . 5

شاروالی کاال اه من ور ارایه خدمات اهتر ارای ااشندا دان مدروریان یاپ کا حفر چهار حلاه چاا آب 

متر چندی قبل آغاز نمودا که کار ااالی ذخیرا داا آن جریان داشته و در آیندا  1۹۱آشامیدنی را اه دمق 

ت کمبود آب آشامیدنی ااشنددان مدروریان یا مرفوع خواید نزدیی اه اهرا ارداری ایر چاا یاپ م دال

دردید. قاال ذکر است که کمبود آب آشامیدنی در ساحه مدروریان یاپ ناشی از هاییر آمدن سطش آب یای 

 زیر زمینی می ااشد.
 

 

 بهسازی و تنظیم سیستم آبیاری پارک زرنگار آغاز گردیدکار . 6
 

موقعیت داردپ یدی از هارش یای تاریصی و سرسبز شهر کاال اه حساب هارش زرنوار که در مرکز شهر 

می رود و اخیرا ریاست سرسبزی شاروالی کاالپ اه من ور حفظ و دستری ساحات سبزپ کار اهسازی و 

ته که کار یی ( روی دست درفتن یم سیستم آایاری ایر هارش را اه شدل هایدار ) تن یم سیستم آایاری قطرا

و زیر ستتتتاخت شتتتتماری از هیادا رویای آن جریان دارد. اهستتتتازی ایر هارشپ شتتتتامل چمر  نصتتتتز های  یا

بق یی   کاریپ ستتتنگ فری هیادا رویاپ تنویرپ هروری درختان و دلبته یای تزئینی و تدثیری می ااشتتتد.

 خبر دیور  

یفتۀدذشته از سوی ریاست یا دردلدان وسطی سرش هل سوخته الی داراالمانپ کار ااالی سیستم آایاری هایدار نهال

من ور کای  در مصتتارف روغنیات وستتایطپ قاال ذکر استتت که اه  کاال روی دستتت درفته شتتد.ستترستتبزی شتتاروالی

یای آب یای ستتطش شتتهرپ ستتیستتتم آایاری هایدار چون کار هی  دوانی و حفر چااجلودیری از ازدحام ترافیدی در جادا

 یای مصتلف شهر آغاز دردیدا است.هارش یای دمومی ودان جادااز چندی قبل در دل

 

 با قوانین و مقررات شهری آشنا شویم. ۱
 

 دوم اص 

 شهری متدد اند اف

 هالن مالی و اقتصادی هروژا و توزیع اهارتمان یا ارای مالدیر زمیر  –و یدم سیمادا 

 هالن مالی و اقتصادی هروژا اند اف متدد شهری شامل مو ودات ذیل می ااشد 

هالن مالی و اقتصتتتادی هروژا اا ستتتنت  میزان تبدیل زمیر اه اهارتمان در تفایم و قنادت مالدیر زمیر  -1

یا  م لست تبدیل مساحت یا اا م صصات اسم مدمل مالی زمیرپ ااعاد و مساحت زمیرپ نمبر ثبت شدا 

زمیر و یا یم زمیرپ ماداری مساحت سنت  شدا در اهارتمان و در  ورت  رورت مادار ااقی ماندا در 

 در اهارتمان آمادا می دردد.
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هالن فروشات که شامل محاسبه مصارف ادمار و ساختمان هروژاپ نرخ دیری و نرخ دذاری اهارتمان  -۹

 یا نیز شامل هالن اقتصادی و هالنوذاری مالی می دردد.

ایر  رزالعمل  ورت  1۴و  1۹ایتاد و توسعه ساحات دام المنفعه و خدماتی هروژا مطااق مادا یای  -5

 می دیرد.

در حصه توزیع اهارتمان یاپ شاروالی کاال منازل مورد ن ر ارای زمیر داران هروژا را انتصاب کردا  -۴

اعد از من وری در شورای اند اف متدد شهری در محضر دام اه شدل قرا ک یپ یر اهارتمان را ارای 

 زمیر دار مورد ن ر تعییر می کند.

 هالن انتاال مؤقت/دایمی ساکنیر محل  –و دوم مادا سی

 ( اسدان متدد مؤقت/دایمی امر حتمی می ااشد. FFLدر یر دو حالت ) اند اف متدد شهری و  -1

در اص  هالنوذاری اند تتاف متدد شتتهری تا حد ممدر کوشتت  دردد که ستتاکنیر محل از ستتاحه کامال  -۹

م متدد زمیر ارزیاای شتتتود تا ن ر اه تاستتتیم نمودن اخراج نوردند و ن ر اه حالت موجودا توستتتط تیم تن ی

هروژا اه چندیر فاز از ستتتتتتتاحات زمیر یای ستتتتتتفید اه خا ر ادمار االش یای ریای تتتتتتی جهت انتاال 

 مؤقت/دایمی ساکنیر محل استفادا  ورت دیرد.

ی اروالهالن انتاال مؤقت/ دایمی ساکنیر محل در م ورت و ارتبا  نزدیی اا مالدیر زمیر از  رف ش -5

کاال تهیه می دردد. ایر هالن شتتتتامل مطالعه امدان ستتتتنتیپ هالن دملیاتیپ محاستتتتبه اقتصتتتتادیپ مذاکرا اا 

 ساکنیر محل می ااشد. اعد از توافق جانبیر شامل داد هروتوکول هالن یا شدا قید آرشیف می دردد.

شتتتددان هروژا الی ختم  در  تتتورت استتتدان متدد مؤقتپ دو دزینه ذیل را شتتتاروالی کاال ارای ای جا -۴

 هروژا اند اف متدد شهری هی نهاد می نمایند 

انتاال ای جا شتتددان اه ستتاختمان یای ریای تتی که مراو  شتتاروالی کاال یا مراو  دولت افغانستتتان می  -

 ااشد که اا یماینوی شاروالی کاال اه دسترس قرار دادا شدا است.

شاروالی کاال و درفتر دروی یا کرایی خانه یا ارای ای جا شددان درفتر اودجه از وزارت مالیه توسط  -

در ستتتاحات ممدنه داخل شتتتهر اا در ن رداشتتتت تعادل در کیفیت و ارزی زندا دی ستتتاحه هروژا و ستتتاحه 

 هی نهادی شاروالی.

در  تتتورت در خواستتتت مالدیر جایداد یا زمیر یای شتتتان می تواند مطااق قانون استتتتمالش از  رف  -۵

 تطبیق کنندا ) شاروالی ( استمالش و حاوق شان هرداخته شود و اعدا ساحه تصلیه دردد.مرجع 
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همچنان شاروالی کابل در جریان هفته گذشته به نشر مطالب از طریق  نشرات الکترونیکی از طریق صفحه فیسبوک: - 2
 صفحه فیسبوک پرداخته است که شرح عناوین آن قرار ذیل است: 

 

 7901 حمل 03پنجشنبه 

 اهالی ناحیه یازدهم از کارکردها و برنامه های عمرانی شاروالی کابل اعالم حمایت کردند. 1
 

، ارالی  احی  یاهدرم اه کا ک درا   ب  ام  رای عم ا ی شکککا  الی 7921حمل  92طی محفل با شکککی ری   ه رشا شککک ب  

 .کابل د  خصککک ا تکککاخز   تکککاه تککک   رای اصککک ی   ه عی د  ۀ   احی  ب  دید  عد   م یتکککد    اع م حمایز ک د د

 ال پ  ژه شب، کاد  ای  محفل ک  تاخز   تاه ت   ا ل ده کیپک الی ت ای شمالی، ت   رای عقب ر دل رها   یی

، پا   دف یحی شکککک س لیتکککک  م یم   م هل تکککک م دهد  ادا ی  احی  یاهدرم  یه اهدداا   دید، الحا  محمد الما  هارد 973

مشا    یی  جمش  ی ات می اهغا تدا ، پ ر یا  عبدهللا حبیب هی ت پ تز شا  الی کابل، ل ی پات ال محمد دا د امی  

یخ احمد مدی   ا تککی ک  ده منی یز د ا تککپ  ز،   شککما ی اه   تککای م کهی   ۀتککمایی، پ ر یا  شکک 707ع ما دا  ه  

  احی شا  الی کابل، ا اکی   شاد رای مخد ف د لدی   خص صی، محات  تپیدا ،  ک ی  ذ    ارالی ه   شمال کابل 

د  ۀغاه م ل ی  حیم هللا .اشککد ا    هیده ب د د

 یی  ش  ای ع مای  احی  یاهدرم پی ام   ح  

مت  لیز پذی ی   ع ضۀ خدماز اه دید اه دی  

مقد  اتککککک م ب  دفصکککککیل صکککککحبز  م ده  فز  

کا رای شا  الی کابل د  تطح شش  عابل دمجید 

ب ده    ظ  ب  کا رایی ک  ۀغاه   دیده  شکککککککا  

در د  عهم  اتکککخ  رب ی ای  ادا ه د   اتکککدای 

خدمدمذا ی   ۀ  د  تش لز رای بیشد  شش ی 

مدناعباً الحا  .ی  شش  می باشدب ای شش   دا  ا

محمد الما  ظار  طی صحبدی ضم  دش یق   

دحتکککککی   رب ی شکککککا  الی کابل ب ای ع ضکککککۀ 

خدماز منیا ی د  تککککطح شککککش ،   ی رمدیم  

پذی ی   دق یۀ   حیۀ رمیا ی م دم با شا  الی 

  ام  ه د  شککش  کابل صکک  ز کابل د  عم ا    تککاخز   تککاه شککش کابل دم که  م ده  فز  کا رای ۀبادی   عم ا ی ک

دا رم  می  ی د، د تی اتز ب ای  تل رای ام  ه   ۀی د  اهغا تدا  ک  د  تاخز   تاه شش    کش  ما ب  شما می  د 

تپ  ت پ تز شا  الی کابل اه دقدی    عضا ز  یک  .احتا  مت  لیز د  عبال  شد   ا یشاف شش  خ د داشد  باشیم

خ ت دی  م ده اهه د ک  دش یق   د غیب م دم، ما  ا بیشد  د   اتدای خدمدمذا ی ب  م دم ای  م دم  احیۀ یاهدرم اب اه 

شککش  ۀماده می تککاهد   ما م حیم خدمدما  م دم ای  شککش  بیشککد  اه پیت تککنی   د ت خ اریم   هید دا یک شککش  پایدا ، 

 ی شا  الی کابل ع  ه ب اهدداا تاخز   تاه ای  د حالیتز ک  اه ت .منیا ی   دا ای یک  ظم بشد  شش ی داشد  باشیم

 .ت   اص ی د  اتدقامز ه   شمال کابل  یه ۀغاه   دیده   هن  کا  ۀ  ج یا  دا د 8ای  پ  ژه را، د  تال  ذشد  
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 1۱خبر خوش به باشندگان محترم ناحیه   .2
 

       رای ادصالی ب ری د  کابی  رای اتدم کی جادهدص یب تاح ٔ بدیل همی  

ی کابی   ک  دحز  یاتککز ج لدم ب محمد اشکک ف غ ی  جی  جمش   ب  ها    دید، پ ر یا  عبدهللا د  ج تککۀ   ه  ذشککد 
هی ت پ تز شا  الی کابل پیش شاد مشد   ۀ  ادا ه    ها ز شش  تاهی   متی  پی ام   رم  می دندیل تاح ٔ حبیب
شخاصی 700 تدم   پ  ژهٔ د تن ی ت   ج یب همی  د لدی  ا جشز د هیع ب ای ۀ  عده ا شا  دحز ا ک  جایدادرای 

ادصکککالی کتککک   کمپ ی   تککک   شکککشید 
مها ی( د   احی ٔ تککککیهدرم ع ا  دا د اه 

ص شی   بخت تاح ٔ  تاح ٔ  رای  ندی ب  
ۀ   ا ک  د  مجا  ز ت   ح ق ی ع ا  

دجا دی،  –دا د ب  تاح  مخد ط  رایشی 
کابی   پیشککککککک شاد .ب  ج تککککککک  مط ا  م د

مدذک ه  ا د  اصل م  د داجید ع ا  داده، 
شکککا  الی کابل،  ها ز شکککش  تکککاهی   
متی    ادا   ا اضی  ا م ظف  م د دا 
ا ککداههٔ همی   ا مشکککککککخا  م ده  پ   
دطبیقی   پ   دجکککا دی ۀ   ا د بم بکککا 
دشککخیا اه اد متککدحق ب  شکک  ای عالی 

  ی ا اج   مای دد تن  شش
 

 

 

 

 یادداشت تفاهم برای اعمار سرک مسلخ و پل مکروریان به امضا رسید .3
 

 ، یادداشکککککز دفارم7921حمل  92بنداه ظش    ه رشا شککککک ب  
(Exchange of Note)   ب ای باهتاهی ت   مت خ اعدبا

اه رشا   اری شکککککککشید عبدالحق الی پل محم د خا  ب  شکککککککم ل 
می   یا ، د  تفا ز کش   د تز جاپا  اعما  پل د تن  ای 

ب  امضککککای  تککککید. ای  پ  ژه ع ا  اتککککز ب  رمیا ی   حمایز 
م ی   دال  دطبیق  77مالی کشککککککک   جاپا  با رهی   بیشکککککککد  اه 

د  ای  م اتکککم تککک پ تکککز شکککا  الی کابل ب   مای د ی اه .   دد
عد دا ی  م ده    پا   جا رای کشککککککک    بل اه رمیا ی  کا م دم 

یز ای  تککککککک     پل ب ای دیمیل شکککککککد  شکککککککبی  د با ه ارم
د ا تکککککپ  دی ک  شککککک س کابل  ا ب  م که   غ ب کابل  صکککککل 

ع ا اتککز ک  کا رای عم ی ای  ب  ام  . میتککاهد، صککحبز  م د
 .ۀغاه   دد 7921طی تال 

 

 
 

 

 

 



 1331ثور  8 حمل الی 33                              85بولیتن                                 کابلبولتین نشراتی هفته وار شاروالی 

11 
 

 9017حمل  09جمعه 

 

 صفایی شش  کابل تشم کا ی رای  ا  جی پ ت  یاتز د ظیف شا  الی کابل د شاد ت م دا  د  پا خا م .7
 .ک  دبا هی  ا ایفا ک ده می

 ( ها ت اه د  یهی   ه ک                     

 

 

م ظ   کارت مصکککا ف،  یاتکککز تککک تکککبهی شکککا  الی کابل م  .9
رای تککطح شککش ، تککیتککدم ج   ی ی اه اهدحام د اهییی د  جاده

را   تاحاز تبه تطح شش   ا اه ر دی عبل ۀبیا ی پایدا   شال
غاه یپ ۀ کا  پ دا  جاد  عم می د ا ی د   لک ده   رم اک    

  .هیض محمد کادب د   احیۀ ششم ج یا  دا د

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 9017ثور  9شنبه 

 

 اسفالت سرک ده خدایداد در آیندۀ نزدیک از سوی شاروالی کابل .1
  

ۀغاه   دید ب د، کا  کا  تککاخز اتککاتککی تکک   ده خدایداد ک  تککال  ذشککد  اه پ    ام ا یشککاهی شککا  الی کابل 
ۀب  رای ک ا ی، دی ا رای اتککککد ادی، هی تککککاخز   بد ۀ خاکی ۀ  دیمیل   ع ا اتککککز د  ۀی د   هدیک اتککککفالز 

کا  تککاخدما  ای  تکک   اه عتککمز تکک   اری .  دد
مد ه ع نۀ  ۰0تکککککککم ز خا   الی  تکککککککط تککککککک   

کی   مد    بکک   ۴خککا  بکک  ط ل  هدیککک بکک  همککا 
     ۀب  ، پیاده مد ، شامل تاخز 8ع ض ا تط 

مد  دی ا رکککای اتکککککککد کککادی بککک   791۰تکککککککککاخکککز 
ت   یاد شده ب  شیل اتاتی د  تال جا ی  امدداد

 .ب  پایۀ اکمال می تد
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  جلسه هماهنگی رهبری شاروالی کابل با شرکت های ساختمانی و سرکسازی .2

 

، ب  م ظ   7921ا ل ث   پ ر یا  عبدهللا حبیب هی تککککک پ تکککککز شکککککا  الی کابل بند اه ظش   ه  ذشکککککد  
ج   ی ی اه هتاد ادا ی د  پ  ت  رای دا ط بی   دطبیق پ  ژه رای تاخدما ی   ت کتاهی با کیفیز بشد  

ت پ تز شا  الی کابل    د .ۀ ، با   تا    مای د ا  ش کز رای تاخدما ی   ت کتاهی دشییل ج ت  داد
ی کابل ییی اه شککفاف د ی  پ  تکک  را ع  ا  پ  تککۀ اشککد ا  تککید   خصکک صککی  ا د  پ  ژه رای شککا  ال

شککککک کز رای  اجد شککککک ایط مید ا  د، مطابق ب  ع ا ی ، مق  از   شککککک ط ام  رای د دیب یاهدۀ  : م ده  فز
شا  الی کابل د  یک هضای کام ً شفاف   عا ی اه هتاد اشد ا    هیده   با اطمی ا  کامل اه د ف  شد  

 .طبیق پ  ژه رککای تککککککک کتکککککککککاهی   عککام الم فنککۀ تکککککککشم بمی  ککدحق شکککککککککا  د  ای  ادا ه د  اج ا   د
تکک پ تککز شککا  الی کابل اه ب  اع    ذاشککد  ده را پ  ژه به ی تکک کتککاهی   عام الم فن  جدید د  تککال 

جا ی اه ت ی شا  الی کابل خب  داد 
  د عع ب د دا تکککید   خصککک صکککی یا 
شککککککک کز رای ع ا  دادی ع عم د ای  

هیز کا ی ادا ه، د  عتمز ا دقای ظ 
شا  د ج  مبذ ل داشد  باش د دا پ  ژه 
را ب  اتکککککا  هما  منی     مطابق ب  
دیهای    ات اد دخ ییی ب  شیل ر ر  

 ی خاط  شکککککککا  .منیا ی اج ا   دد
ک د ک  اه یک تکال بیشکد  د ت رای 
هیادی صکک  ز   هز دا تککیتککدم م ظم 
د  شکککککککککا  الی کککابککل ایجککاد   دد   

دی   تککید   خصکک صککی ما با ع عم 
د یک هضکککککای کام ً شکککککفاف اه ۀغاه 
پ  تکککککک  دا ط بی الی ج یا  دطبیق   

 .خدم پ  ژه را احتا  مص   یز داش     با ما کا  مشد   د   شد   د تنۀ پایدا  ای  شش  داشد  باش د
 مدناعباً شککما ی اه  مای د ا  شکک کز رای ع ا دادی شککا  الی کابل مشککی ز   پیشکک شاداز شککا  ا د  پی  د ب 
دطبیق بشد  پ  ژه رای م ب ط ب  شکککا  الی کابل ا ای   م د د ک  اه جا ب  رب ی شکککا  الی کابل  اریا ی 

 .رای مشخا   ردایاز الهم داده شد
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 9017 ثور 2شنبه یک

 تجلیل از روز جهانی زمین .1

 .دا تکککککککد ککککدتکککککککخ  ا ککککا  ای  محفککککل کککککارت اتکککککککدفککککاده اه پ تکککککککدیککککک  ا مح   تککککککک مدی شکککککککش   ککککدا  

 

، طی محف ی اه   ه جشا ی همی  با اشککککد ا  متکککک  لی  ادا   م ی حفاظز محیط هیتککککز، 7921ث    9ام  ه 

شا  الی کابل،  ها ز ه اعز   جامنۀ مد ی، د  تاحۀ ع ل حشز خا   اعع  احیۀ ا ل شش کابل دج یل ب  عمل 

صحبدی ضم  من هی ب  ام  رای شا  الی د  ای  محفل احمد بشهاد غیاثی  یی  د ظیف شا  الی کابل طی .ۀمد

یط هیتککز صککحبز  م ده  فز  اتککدفاد  بی   یۀ کابل   ی اتککدفاد  د تککز اه همی    ج   ی ی اه ۀل ده  ی مح

پ تککدیک اه تکک ی ب خی شککش   دا    پ اک ده تککاخد  ۀ  عابل  م ا ی ب ده، رم ا ه صککدم  رای جدی  ا ب ای 

 ی خ ارا  رمیا ی   رمتکککک یی شککککش   دا  د  کارت اتککککدفاد   .اهدهیبایی همی    محیط هیتککککز  ا د می تکککک

پ تدیک   دید   د عع ب د ک  شش یا  ما د  پا   مشداشد  ۀب  رای مقابل م اهل، دکاکی    مح ز هیتز شا  

رمر ا  داکد  .د ج  جدی ب  خ   داده   با  یخد  پ تککککدیک   هبال  را، همی    محیط هیتککککز  ا ۀل ده  تککککاه د

د اد ی  د خی  یی  صککحز محیطی   محیط هیتککز شککا  الی کابل   دیم  تککخ  ا ا  محفل، ر یک   ی محم

اض ا  پ تدیک   حفظ محیط هیتز تالم صحبز  م د د ک  کارت اتدفاد  پ تدیک  ا مح   ت مدی شش    

د  اخی  اشککککککد ا  .شککککککش   دا  دا تککککککد د

شادی   شککککککککد   ب  خاط    ک  د ا  محفل 

اد  پ تکککککککدیککک   ه ر ککک کککارت اتکککککککدفکک

مصککککککک   یز همی  ب  جمع ۀ  ی خ یط  

را د   ل   رای پ تکککککککدییی پ اک ده   هبا

عابل .تکککککککاحۀ ع ل حشکککککککمز خا  پ داخد د

ذک اتز ک   یاتز رای د ظیف، صحز 

محیطی   محیط هیتککز شککا  الی کابل اه 

تکککککککال  ذشکککککککد  دا اک    ب  خاط  د  ی  

اتدفاده د تز اه پ تدیک   اض ا  ۀ ، 

مدندد ۀ شی دری   د صکککککککی   ب  ام  رای

دل دا ا   رای الهم  ا ب ای خباها ، ر 

  تکککککای  هنالیز ک  د ا  اصککککک اف شکککککش  

  ی دتککککککز داشککککککد  ا د دا همی    محیط 

 .هیتز بیشد  ۀل ده  م دد

 

 

 

 مدیریت آبهای سطح االرضی شهر و تالش های شاروالی کابل برای بهبود آن .2

  

  طی عم یاز رای مخد ف د ظیفی ر   پا  کا ی کا ال را   ۀب  رای با دطبیق ب  ام  رای اهعبل دنیی  شکککککککده 

تکککطح شکککش ، ۀب رای تکککطحی  اشکککی اه با ا  رای م تکککمی اخی ، بصککک  ز عابل م حظ  ای  ظ  ب  تکککال رای 

 . ککککذشککککککککدکککک  مککککدیکک یککککز  کک دیککککد ککککک  بککککاعککککم  ضککککککککککایککککز دککنککککداد کککثککیکک ی اه شککککککککشکک   ککککدا  مککککا  کک دیککککد

طحی اه د  تال بدی ت  احدام کا ال را   ۀب  رای منیا ی  ا د  شا  الی کابل ب  خاط  بشب د مدی یز ۀبشای ت

 :ابکککل د  ا ل یکککز ککککا ی خ یت ع ا  داده کککک  اه جم ککک  بککک  م ا د ذیکککل می د ا  اشککککککککککا ه ک دشکککککککش  کککک

کا ال به ی  هی  ۀباد  ا پ  اه تکککالشا، اه  ل   الی   هبال  را پا  کا ی  م ده   د  تکککال  7923د  تکککال .7

ۀ   ا دیهای    پ  تککک  ددا کادی ۀ   ا ب  پای  اکمال  تکککا ید   اخی ا کا  اعما  تکککاخدما  اتکککاتکککی ۀ   ا  7921

د. با دیمیل اعما  ای  کا ال، ۀبشای تککطحی ب  پای  اکمال ب تکک 7921ۀغاه  م ده اتککز ک  ع ا  اتککز دا خدم تککال 
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 . بشکککککککیل اتکککککککاتکککککککی مدی یز می   دد 9   4، 73،71،77،70 اشکککککککی اه با ا  رای م تکککککککمی د    احی 

احدام کا ال رای  صکککک ی  اه هنالیز رای مشم دیم ی اتککککز ک  ادا ه ا یشککککاف ه   پایدخز ۀ   ا طی تککککال .9

ای  اکمال ب ت د ک  بد   شک داثی از مثبز هیادی  ا د    یدتز   هد    ع ا  اتز د  تال جا ی ب  پ7921

 . دکککککککخککککککک کککککککیککککککک    ا کککککککدکککککککقکککککککال ۀبکککککککشکککککککا د  مککککککک تکککککککککککککم بکککککککا  کککککککد کککککککی خککککککک ارکککککککد داشکککککککککککککز

 21تاخز ۀب  رای منیا ی  تاخز   تاه ۀب  رای ک ا ی جاده را اه م ا د مشم دیم ی اتز ک  طی تال  .9

ا ع ا    هز. اه جم   دیمیل ۀب  رای   د  ر مام احدام   بشتکککاهی جاده را اه تککک ی شکککا  الی کابل م  د اج 

ک ا  تکک   پ  ا  تکک م الی پ جصککد هامی ی، خشککز ر خدیف الی   الیی پا  ،   تککای  تکک   رای شککمال کابل، 

ع  ه ب  هنالیز رای ه س، پ   رای .بم امی، تکککک   ده خدایداد   غی ه  ا می د ا  یاد ک د –تکککک    تککککاجی 

خاط  مشا  ک د  ۀب رای  اشی اه با ا  رای م تمی، عب ً   ی دتز  ددابی ی  یاتز د ظیف شا  الی کابل ب 

شد  اه پیت ۀماده هنالیز رتد د دا اه ب دت جاده را، کا ال را   ۀب  را  تز بی شی  ی ای   یا ب ده   پ ت  ل   ما

مثال ج   ی ی  مای د ک   دیج  ۀ   ا د  مدی یز   ک د  ل ۀبشای تکککککککطحی  اشکککککککی اه با ا  رای اخی  مید ا  

اما  یخد  هبال  را د  متی  ۀب  را اه ت ی ب خی شش   دا  ییی اه رالت رای اتاتی ه ا  اه مدی یز . ۀ  د

  ک د  ل د تککز ۀب رای تککطحی د  شککش  کابل می باشککد ک  رم  تککال  اه تکک ی بنضککی اه شککش   دا  ۀب  رای 

 مقابل م اهل، دکاکی    مح ز هیتز شا  متد د می   دد

 

 

 

   مینه "بوستان کابل" در ناحیۀ هفدهمساخت سرک اصلی نجاتکار  .۱
 

می    اعع  احیۀ رفدرم تاخز ت   اص ی  جاز
شش  کابل ک  د ماه عبل اه ت ی شا  الی کابل 
ۀغکککاه   دیکککده ب د، ککککا  بکککاالی بکککد کککۀ خکککاکی، 
هی تکککککککککاخکککز   ۀب  رکککای ک کککا ی ۀ  ج یکککا  

کی  مد   9ط ل بیت اه تککک   یاد شکککده ب .دا د
مد  شککامل اعما  ۀب  را،   دا   90  با ع ض 

 تکککککطی، د  ی  جاده، خط ا داهی، خط ط  یژ  
  را ب ده ک  ب  بایتکککککککیل   تککککککک ک ه ت پیاده

شککیل پخد    اتککاتککی طی تککال جا ی دیمیل   
 .ش دب  بش ه ب دا ی تپ ده می
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 م ظ   جذب یاتز ت تبهی شا  الی کابل ب  .۴
رای کمب د  م د  بتز کاد  مدخصا   پ 
با ، بتز خالی باغ ۴0ای  ادا ه ب  دنداد 

د ا   ا اه ط یق پ  ت ٔ شفاف د ی      ل
 اجدی  ش ایط کا ،  .  مایداتدخدام می

رای ماه جا ی، ع یض  2د ا  د الی دا یخ می
 ا رم ای با کاپی دذک ه دابنیز ب  خ یت

 یاتز ت تبهی شا  الی کابل  اعع  احی ٔ 
 .را دت یم  مای دی    رفدرم مقابل جاده

 

 

 

 

 

 9017ثور  0دوشنبه 

 

 سازی نساجی بگرامیبازدید سرپرست شاروالی کابل از پروژۀ سرک .1

م ظ   دت یع    د کا ی پ  ژ  ت    تاجی بم امی،   ه شا  الی کابل ب هی ت پ تز پ ر یا عبدهللا حبیب

 ذشککد  اه پ  ژ  مذک   باهدید ب  عمل ۀ  د. تکک پ تککز شککا  الی کابل ضککم  داکید ب  کیفیز کا  ای  پ  ژه، د  

همی   دتککککککک یع    د کا ی   ه ارم 

ۀ  ی ر ر  بیشکککککککد تکککککککش لز ب ای 

شکککککککش   دا ، ب  متککککککک  لی  م ب ط  

ای  تککککککک   ب  ط ل .هم دادردایاز ال

یک کی  مد ، با تکککککککاخز یک کا ال 

ب  ط ل به ی ۀب کی   مد     9 ی  

م ظ   رککای  صککککککک ی دیم  بکک کککا ککال

رای تکککککککطحی، د  د خط مدی یز ۀب

د تککککط  یاتککککز حفظ، م اعبز   کا  

شکککککا  الی کابل دحز کا  ب ده ک  د  

رای ه عی تککک     ه رای ۀی ده خط

مکککذک   اتکککککککفکککالکککز   ۀمکککادهٔ اهددکککاا 

  .  ددمی

 

 



 1331ثور  8 حمل الی 33                              85بولیتن                                 کابلبولتین نشراتی هفته وار شاروالی 

16 
 

   آغاز کار سیستم آبیاری پایدار در پارک زرنگار .2

م ظ   حفظ   تکک تککبهی شککا  الی کابل ب  یاتککز 

 تد ت تاحاز تبه، کا  تیتدم ۀبیا ی ای  پا   

ای(  ا ب  شککککیل پایدا کد ظیم تککککیتککککدم ۀبیا ی عط ه

  ی دتککککز   هد  اتککککز ک  رم اک    کا   صککککب 

پا   ه  ما   .را   هی  تاخز ۀ  ج یا  دا دپایپ

رای ک  د  م که شککککش  م عنیز دا د ییی اه پا  

  د ک    تکک تککبه شککش  کابل ب  حتککاب می دا یخی

اخی اً بشتککککککاهی ای  پا   ک  شککککککامل رم  کا ی، 

تککککک ک ه ت پیاده   را، د  ی ، پ   ت د خدا    

بکاشککککککککد اه تککککککک ی رکای دهجی ی   دیثی ی می  بدک 

 .شا  الی کابل ۀغاه   دیده اتز
 

 

 9017 ثور 4شنبه سه 

 

 های پالستیکیگفتن به آالینده روز جهانی زمین با شعار نه .1

 

را یی د هیع ک د د   اه ۀ رای دی  ا  کابل خ یط شکککککککما ی اه هناال  جامن  مد ی د ی    ه، ب ای باشککککککک ده
تد د ک  اه ظ ف  ختدی  هیا  »هر ا یما  ، هنال جامن  مد ی اهه د .رای پ تدییی کا   می  درا   خ یط خ ا

اک    ب ای شکککک  د.    یاه اتککککز ک  اه رم ی  م دم ما می را اتککککز ک  دامرا، تکککک طا کا   هد  اه پ تککککدیک
شد  ظ ف شد  باشیمرا   خ یط ک ا  ذا متؤ ال  شش دا ی کابل  «.رای پ تدییی، د ت ک یم دا جامن  تالم دا

رای پ تدییی   ی د ک    ها    هدیک ب  رشا رها  کا    بخت د ظیف ای   شاد، د  ی    دۀ  ی هبال  یه می
. باشدمی ش د پ تدیکرایی ک  اه ت ی کا م دا  ادا   ما   دۀ  ی میرفداد د صد هبال »تطح شش  اتد د  اه 

را را   جادهرا د  ج یا داخد  ۀ 
   د شا ب  محیط هیتککز هیا  با  

را   ا د، ب ی  باعم ب دت ج ی
بخت  «.شکککککک  دۀب   را  یه می
شش کابل  ا به  ی اه هبال  رای 

  اه تکککک ی شککککش دا ی ک    ها 
شکککککککک  ککککد، کککککابککککل  ک دۀ  ی مکی

 .تاه درای پ تدییی میهبال 
                                                       

 ( ها ت اه ط  ع  ی هک
 

 

 

 

 



 1331ثور  8 حمل الی 33                              85بولیتن                                 کابلبولتین نشراتی هفته وار شاروالی 

17 
 

 9017ثور  5چهار شنبه 

 دور نهایی کارگاه آموزش هنر رهبری برای منسوبین شاروالی کابل تدویر یافت  .1

 

کابل ب  م ظ   ا دقای ظ هیز م ت بی  ای  ادا ه،   کشاپ ت    هه ر    رب ی  ا اه دا یخ  رب ی شا  الی 
ب ای شما ی اه  ییتا  م کهی     احی   کا ک ا  شا  الی کابل د  باغ باب شاه ب  ها   7921ث    4الی  9

 اه اب یشم ا ای    دید، ردف اه ب  ها ی ای    کشاپ ک  اه ط یق ۀم ه ا ا  م تت  ا یشاهی ام ییایی . ک د
ت اتز، دا رم  می هنالیز بخ ۀ شی   اتدفاده اه ر    رب ی مد   د  تیتدم مدی یدی شا  الی کابل  فد  شده

رای مخد ف شککا  الی کابل بیشککد  اه پیت کا ا   م ث    دد   خدماز ب ای شککش   دا  بصکک  ز ر ر  منیا ی 
ح ز تال  ذشد  ب  ها    دیده ب د  79الی  2    کشاپ ب  دا یخ عابل ذک  اتز ک  د   ا ل ای. د  ا ای    دد

  د  ۀ  م ض عاز ب  ام   یهی، ردف  ذا ی، اعدماد تاهی، ا هت را   ا ضباط ک یدی ۀم هت داده شده ب د، 
شد  ب  دفا ز را، ا دباطاز م ث    غی ه    د  ای    کشاپ م ض عاز حل م اهع ، عف    بخشت، احد ام  ذا

 ام  رای د    شایی   کشککککاپ ¬د  اخی    کشککککاپ، دصککککدیق. ب ای اشککککد ا  ک  د ا  ام هت داده شککککدمتککککایل 
 .ۀم هشی یادشده د تط ۀم ه ا ا    ب  ها  ک  د ا  ب  اشد ا  ک  د ا  د هیع   دید
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

  ذیل حضور داشته است:طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های 

مصاحبه را با عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1331حمل  33 پنج شنبهروز  :طلوع نیوزتلویزیون  .9

 .صحبت نمود سرک های شهر کابلدر مورد تلویزیون  طلوع نیوز انجام داد و 

با  را مصاحبهعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1331حمل  33پنج شنبه روز : تلویزیون ژوندون .2

 .صحبت نمودصحت محیطی در مورد و انجام داد  تلویزیون ژوندون

در تلویزیون شمشاد اشتراک عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1331 ثور 1شنبه روز : تلویزیون شمشاد .0

 ارایه نمود.معلومات نموده و در مورد سرک های شهر کابل 

تلویزیون با  را رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه عبدالجلیل سلطانی  1331 ثور 8شنبه  چهارروز : تلویزیون طلوع .4

  طلوع انجام داد و در مورد ایستگاه ها صحبت نمود.

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  رسانه ها: انعکاس کارکردهای شاروالی در 
از  سرک های شهر کابلعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :طلوع نیوزتلویزیون  .9

 انعکاس یافت. تلویزیون طلوع نیوز
کاس انعمشکالت شهر کابل عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در پیوند به  مصاحبه تلویزیون ژوندون: .2

 یافت.

از  سرک های شهر کابلعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  صحبت های: شمشادتلویزیون  .0

 انعکاس یافت. تلویزیون شمشاد

نعکاس ا مورد ایستگاه ها از تلویزیون طلوعمصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در : تلویزیون طلوع .4

 یافت.


