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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 عناوین 43و  42 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 1093 جوزا 09 شنبه یک – 62شماره  

 ، با هیئت رهبری شاروالی کابل مالقات نمود.محمد اشرف غنی رییس جمهور اسالمی افغانستان

ی ره   ئتیه بای دارید در روا ، ۀهف  شرررن   روز افغانسررر ا ی اسررر می جمهور سییری غناشررر  محمد

 قصرر  در ک نشررسررت نیا در.نمود اسرر ما  را کابلیشرراروا ی هاپ   و کارک دهاگزارش کابل،ی شرراروا 

 تیظ ف نگاه از نهاد نیای کنون تیوضع ب  رابط  در کابل،یشاروا ی ره   ئتیه شد، انجام ارگۀ گلخان

 گزارش اس ما  از پسی غن جمهورسییر.ک د  یارائ را معلومات هاچا ش و آوردهادست اقدامات، ،یداخل

 شه  نیا در را نظم و دینما  یارائ پاسخ کابل شه وندا  و م دم توقعات ب  دیبا کابلیشاروا : گفت ،م ذک 

 .آورد وجود ب 

  ینیع وی عمل  یتأث شررره  تیوضرررعی رو ک  باشررردۀ گون ب  دیبای شررراروا ی هاب نام  و هاپ  : افزودی و

  اب رابط  نیا در را خود دگاهیدی زودب  و نموده تم کزی ادیبن مشررت تی رو دیبای وشرراروا  باشررد داشرر  

 ک ،گفت نموده دیتأک کابلیشاروا  دری میتی ب کارها جمهورکشورسیئیر.سازد کیش ی جمهور استیر

  تیوضررع به ودی رو میمسرر    اتیتأث تا ی کارک دها دیبا و شررماسررتی کارک دها اریمع م دم، تیرضررا

 .باشد داش   شه کابل

  کار قیرریزی خط چهارم سرک نساجی بگرامی آغاز گردید.. 2
  

 از کس  نیا چهارم خطی زی ریق کار گذش  ، ۀهف  ،یبگ امی نساج س کی اساس ساخ ما  کارۀسلسل ب 

 خط 4 در لوم  یک کی طول ب  سرر ک نیا.دیگ د آغاز کابلیشرراروا  کار و م اق ت حفظ، اسررتیری سررو

 تی یمد منظورب  گ یدی وصلی هاکانال و لوم  یک ۳ طول ب   یگآب بزرگ کانال کی باساخت رو، موت 

 در ک  ذک اسررت قابل.اسررت شررد  لیتتم حال در جاده، وسررط گلدا  رو، ادهیپ ف ش سررن  ،یسررطحی هاآب

  روزان  ک  رفتیم شررمارب  هاجاده نیت خ اب ازی تی کانال، نداشرر ن بناب مذکور ۀجاد گذشرر  ،ی هاسررال

 مشررت ت ب ی سررطحی هاآب تجمع از زین محل باشررندگا  و  ماندهیگ آ  ازدحام در هاسرراعت شرره وندا 

 بودند دچاری طیمحی ادیز

 کار ساخت سرک چهارراهی کمپنی الی پل کمپنی جریان دارد.. 3

 م اق ت حفظ، استیری سو از م    06ع ض ب ی کمپنپلی ا ی کمپنیچهارراه س ک ساز و ساخت کار

 .دارد ا یج  عم ا  کابل،یشاروا  کار و

های سررررررط  منظور مدی یت آبمعیاری ب روهای شررررررامل سرررررراخت آب رو موت سرررررر ک در چهار  ین  این

ی ط ک  بودهی اریمع جاده کی یازهاینی تمام و  یتنواالرضرری، سررن  ف ش پیاده رو، گلدا  وسررط جاده، 

 کار س عت و تیفیکی چگونگ از ک  ذک است قابل.شد خواهد سپ دهی ب دار به ده ب  و لیتتمی جار سال
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  ه چ  صررررورت ب  تا آورندی م عملهای این اداره نظارت ب  تیم مدی ا  پ وژه ،یسرررر کسررررازۀ پ وژ نیا

 .گ ددی عمل پ وژه نیای اریمع

 جلسه مشورتی کمیته تنظیم دست فروشان تدویر یافت . 4
  خاط  ب  گذشرر  ،ۀ چهارشررن  افغانسرر ا ،ی اسرر می جمهور سییری غن اشرر   محمد ج   مآب تیهدا ط ق

 در .افتی  یتدو کابلی شاروا  م   دری مشورتۀ جلس شه کابل، ف وشا  دست تیفعا  تیمصوون و میتنظ

ی ابیارز و نظارت سییری کوچ آگل محمد کابل،یشرراروا  سرر پ سررتی ز بیح ارع دهللایپوهن جلسرر ، نیا

  اب م ارزه  اتیتح  سییر ا ماس سررا م محمد پاسرروال مل ،یجمهور اسررتیری عا  م ام دف  ی عموم اسررتیر

  شررره کابلی نواح ف وش دسرررت ندگا ینما ازی تعداد و کابلیی آسرررما«161» زو ی قوماندانیی جنا میج ا

 صررح تی شرره  نظام تی یمد  اموا یپ کابل،یشرراروا  سرر پ سررت جلسرر ، آغاز در.بودند دهیورز اشرر  اک

 رد را ف وشررا  دسررت میتنظ کار ،یشرره  نظم تح ق خاط  ب  نسررویبدی چند از کابلیشرراروا : گفت نموده

  اریسی هایک اچ و ف وشا دست تیفعا ی کنون تیوضع به ود صدد در و ک ده آغاز مناسب و لیبدی جاها

 امور، ۀاداری عموم اسررتیر از م شررتل ۀ یکم منظور نیهم ب  ،یجمهور اسررتیر م ام  اا یاخ ک  باشرردی م

  اداراتی هماهنگ با تا نمودند فیتوظ را ف وشررررا دسررررت ندگا ینما و کابلیشرررراروا  داخل ، امور وزارت

 تیفعا  تیمصرروون و میتنظی ب ا مناسررب حلیهاراه و هاط ح ف وشررا ،دسررت صررنف ندگا ینما با  بطیذ

 مشت ت، کیه  شه ، سط  ف وشا  دست ندگا ینما ازی تعداد سپس.گ دد جس جو شه  ف وشا  دست

  میتنظ خصوص در کابلیشاروا  ۀاف ی انجامی کارها از تیرضا اب از ضمن راشا  شنهاداتیپ و اتینظ 

  ن یزم در ک  نمودند شرررتشیپی ف وشررر دسرررت تیفعا ۀ ادام ۀجان  هم  ط ح میتنظی رو ف وشرررا ، دسرررت

ستیر م ام ازی ندگینما ب ی کوچیآقا س ما  ضمن ،یجمهور ا سب حل راه کی یرو ها،صح ت ا  در منا

  یهماهنگ با ک ، ک د  یتصرر  نموده تم کز شرره  مزدحم ن اط خصرروص در ف وشررا  دسررت تیفعا  میتنظ

ۀ ادامی ب ا را دهیس پوش و روزی بازارها جادیا چو  مناسب و لیبدی جاها تا میهس  موظف ماۀ هم کامل،

  ا ندگینمای خواه نظ  مورد نیا در ک  میینما ف اهم را به  یی زا اشرر غالۀ نیزم و ف وشررا  دسررت تیفعا 

ا .داد میخواه ق ار توج  مح اق در را ف وشا  دست مخ لفی هازو    میج ا با م ارزه  اتیتح  سییر م عاق ا

  صررح تی قانون  یغی هایاخاذ مورد در ف وشررا دسررت تیشررتا ب  رابط  در ،ییآسررما 161 زو یی جنا

  تا اسرررت الزم همگا یی همسرررو وی همتار رشررروه، و فسررراد با م ارزهی ب ا ک ، ک د نشرررا  خاط  نموده

  .گ دد به   نظم کی یدارا شه کابل

  و تیمصرروون و دهیسرر پوشرر و روزی بازارها سیتاسرری ب ایی نها ط ح خاط  ب  هانشررسررت نیا اسررت ق ار

  کی و بوده مای داخل کوچک نیم شرر   ف وشررا دسررت ک  ذک اسررت قابل .ابدی ادام  ف وشررا دسررت کار میتنظ

  و بکس ۀنیزم تا داندی م متلف را خود کابلیشاروا  و دهندی م لیتشت را شه کابل اق صاد از مهم قسمت

 .دینما جادیا  ختیپا در رای شه  نظم و ایمه را نیم ش   نیای میدا کار

 رنگ آمیزی جداول سرک کمپنی آغاز گردید. 5

 شرره  ۀب نامی سررو از گذشرر   ۀهف  پنجم، ۀیناح م بوطی کمپنی عموم سرر کی بلوارها جداولی زیآمرن 

  دارد، ادام  اکنو  تا گذش   سال از ک  هاس ک جداولیزیآم رن . دیگ د آغاز کابلیشاروا  س ز و پاک

 . دارد زینی اساس ن ش هاجاده میتنظ ویی  ایز در ،یتیت اف خطوط تیت   ب  ع وه

  پاک کاری آب روها در نواحی دوم و سوم.0
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ی شرررک وش وی کار پاک تیفعا  مصررر و  اکنو  تا گذشررر   هف   ،از سررروم و دومی نواحی فیتنظ پ سرررونل

  شه وندا ی ب خی سو از هازبا   خ نیر علت ب  ک یکناری روهاآب.باشندی م ها جادهی کناری روهاآب

 یم روهاآب بندش باعث چنا هم و ساخ   ش  یب را شه ی فیتنظ پ سونل زحمت همواره گ دد،ی م مسدود

 .گ دد

 جمع آوری مواد خوراکی تاریخ گذشته  .7

  روز کابل،یشرراروا  سررتیز طیمح وی طیمح صررحت اسررتیر شرره وندا ، تیمصرروون وی سرر م  منظور ب 

ی آور جمع دوم و اولی نواح م بوطات از را گذشر   خیتاری خوراک مواد م دار کی یب رسری ط ،گذشر  

  جمع اریسرری هایک اچ و هادوکا  از دیگ دیم اتی  ن و تیسررتویب باب، نوشرراب  شررامل ک  مواد نیا. نمود

 ۀ گرررررفررررر ررررر بررررر  .شررررررررررد داده انررررر ررررر رررررال آ  ۀمررررر بررررروطررررر مرررررحرررررل بررررر  قیرررررحررررر  غررررر ض وی آور

  م ارک ماه مناسررر ت ب  کابل،یشررراروا  سرررتیز طیمح وی طیمح صرررحت سییری توخسیادر محمد داک   

  آ مص   خیتار و تیفیک  حاظ ازیی غذا مواد کن  ول شه وندا ،یی غذا تیمصوون خاط  ب و  رمضا 

 .گ ددیمی  یگیپی جد صورت ب 

ت قابل ذک  اس .باشند داش   توج  آ  خیتار ب  ،یمص ف مواد دیخ  هنگام در تا ب د توقع شه وندا  ازی و

شاروا ی کابل اصنا  مخ لف شه  را از رهگذر حفظ ا صحة  ک  ریاست صحت محیطی و محیط زیست 

 محیطی همواره مورد ب رسی و کن  ول ق ار میدهد.

 

 ترمیم و داغ گیری جاده های شهر ادامه دارد..8

 دیشهی چهارراه ،یغزنو محمود سلطا  س ک چو  شه ، سط  مخ لفی هاجادهی  یگداغ و میت م کار

 .دارد ا یج  کابلیشرراروا  کار و م اق ت حفظ، اسررتیری سررو از هاجاده از گ یدی شررمار و باال باغی ا 

ا  ک ی هاجاده کابل،یشاروا  کار و م اق ت حفظ، استیر   و ک ده ییشناسا اب دا را باشد دهیگ د بیتخ  قسما

 .پ دازدی م آ  میت م ب ی اریمع صورت ب  شیخوی تیتخنی ها میت توسط سپس

  بلند اژتن بلند طیوسا م ور ع ور شه ، سط ی هاس ک هنگام زود بیتخ ی لیدال ازی تی ک  ذک است قابل

 .باشدی م شه  داخل یهاس ک از

 
 
 

 
 

 :0931جوزا  04 چهارشنبه  – 69شماره 
 

 .رییس جمهور محمداشرف غنی، بر حل مشکل ترانسپورت شهر کابل تاکید کرد.0
 

 در را شام نماز روا ، سال یجوزا 14 دوشن   روز افغانس ا ،ی اس می جمهورسییری غن محمداش  

 .نمود افطار تجای هاآ  با و ادا شه کابل دارا دکا  وی تتس گا راننده جمع

 از یندگینما ب   وزیمحمدپ بود، دهیگ د ب گزاری جمهور اسرتیر ارگ ۀخانسر م قصر  در ک یاف یضر در

  جمهورسییر از و نموده صرررح ت شررره کابل دکاندارا  ازی ندگینما ب ی مح یم تضررر وی تتسررر گا راننده

 ادجیاۀ ع ص در را شا  شنهاداتیپ و مشت ت هاآ .ک دند تشت  کارا کس   ازیی جودل خاط  ب  کشور
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  ،یتسررتی جاب ی شررخصرر طیوسررا تیفعا  ،یاریمعی هان یپارک و هاسرر گاهیا ن ود ،یت انسررپورتی هایکمپن

  کشررررور، جمهورسییر.سرررراخ ند مط ح ها،زبا   مشررررتل و ف وشررررا دسررررت وجود از هاجادهی سررررازپاک

  دایپ ح ل نا  شرررما  ایز د،یهسررر  االح  امواجب تا  ه کدام: گفت آنا  ب  دیآمدخوش ضرررمنی صرررح  یط

 جادیاۀ نیزم و  ک دهییتغ ت انسررپورت قانو  ک ، افزودی و. دیینمایمی رسرران خدمت م دمی ب ا و دیکنیم

  تا دادتیهدا ت انسپورت وزارت و کابلیشاروا  ب  جمهورسییر. است شده ف اهم ،یت انسپورتی هایکمپن

 لح خاط ب  را مشخص ط ح و اس ما  ست ور نیا ندگا ینما با نشست در رای شه  ت انسپورت مشت ت

  و  ختیپا زو ۀ ادار و خواهدشرررد حلی ب چ دشرررتۀ منط ی هاجاده مشرررتل ک ،گفتیو. ندینما آماده هاآ 

 زا شرره کابل مشررت ت دیبا ک  دک دیتأکی غن جمهورسییر.نمود خواهند اقدام ن یزم نیا در کابلیشرراروا 

  ندگا ینما با تا دادتیهدا و شررررود رفعی اریمعی هادکا  ن ود و هاسرررر ک در ازدحام ،یت انسررررپورتیۀ ناح

 .گ ددجس جو موجود مشت تی ب ا حلیهاراه و صح ت م بوطی هابخش

 جلسه مشورتی روی آماده شدن طرح تنظیم دست فروشان تدویر یافت..2

ۀ جلس روا ، سال یجوزا 14 دوشن   روز شه کابل، ف وشا  دست تیفعا  تیمصوون و میتنظ خاط  ب 

  یدوت کابلیم  شاروا  در شه ،ی نواح ف وش دست ندگا ینما اش  اک با کابل،یشاروا ی ره  ی مشورت

ی  شه نظام تی یمدی رو کابل،یشاروا ی شه  خدمات نییمع مح وب هللا  یمس اریپوهن جلس نیا در.افتی

یی جا  جاب و میتنظ کار ،یشه  نظم تح ق خاط  ب  نسویبدی چند از کابلیشاروا  ک ، گفت نموده صح ت

  و ف وشا  دست تیفعا ی کنون تیوضع به ود صدد در و ک ده آغاز مناسبی جاها در را ف وشا  دست

  صررنف ندگا ینما و  بطیذ اداراتی هماهنگ با  اا یاخ ک باشرردی م شرره  مخ لفی نواح در اریسرری هایک اچ

  شه  ف وشا  دست تیفعا  تیمصوون و میتنظی ب ا مناسب حلیهاراه و ط ح است ق ار ف وشا ،دست

  مصرروو  ف وشررا  دسررت تیفعا ی چگونگ و دوامدار شررتل ب ی شرره  نظم تح ق ندهیآ در تا شررود جسرر جو

 در راشررا  شررنهاداتیپ و اتینظ  مشررت ت، شرره ، سررط  ف وشررا  دسررت ندگا ینما ازی تعداد سررپس.گ دد

 خدمات نییمع ن یزم در ک  نمودند اب از جان   هم  ط ح شرررد  آمادهی رو شرررا ، تیفعا ۀ ادام خصررروص

  و روزی بازارها جادیا چو  مناسرررب و لیبدی جاها تا میهسررر  موظف ماۀ هم ک  ک د خاط نشرررا ی شررره 

 وردم نیا در و میینما ف اهم را به  یی زا اش غالۀ نیزم و ف وشا  دست تیفعا ۀ ادامی ب ا را دهیس پوش

 .داشت میخواه نظ  مد را ف وشا  دست مخ لفی هازو  ندگا ینمای خواه نظ 

 ار شه کابل اق صاد از مهم قسمت کی و بوده مای داخل کوچک نیم ش   ف وشا دست ک ، ذک است قابل

  و ایهم را نیم ش   نیای میدا کار و کسب ۀنیزم تا داندی م متلف را خود کابلیشاروا  و دهندی م لیتشت

 .دینما جادیا  ختیپا در رای شه  نظم

 سرک در قسمت گذراعظم به بهره برداری سپرده شدند 44. 3

ی انتشاف پ وگ ام از م  ، 0 اوسط ع ض با و لوم  یک 16ی مجموع طول ب  س ک 46 ساز و ساخت کار

  لیتتم بود، دهیگ د آغاز ازدهمیۀ یناح واقع اعظم،گذر دوم قسررررمت در گذشرررر   سررررال ک  کابل،یشرررراروا 

  نصرررب و سررر ک کناری روهاآب شرررامل هاسررر ک نیا.شررردند سرررپ دهی ب دار به ه ب  م ذک هی هاوسررر ک

 .است شده ب ده شیپ بلدرز افغا  ش کت توسط آ  کار ک  بودهی  یکانت  آهنی هاپلچک
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توافقنامه همکاری و ایجاد رابطه دوستی بین شهر کابل و شهر کانساس، میزوری ایاالت متحده .4

 .امریکا به امضا رسید

ی س  با تا،یام  ۀم حد االتیا ب  سف ش ا یج  در کابل،یشاروا ی ادار وی ما  نییمع میرح بیشع احمد

  نیبی خواندگ خواه  نهاد رهنمود نظ داشررت در با و نموده داریدی زوریم کانسرراس، شرره  شرراروال مزیج

  ا یم ،یا شرررره  نیبی دوسرررر  ۀرابط جادیا خاط  ب  را ۀتواف نام(  ister CitiesInternationalی )ا ملل

  رشررد مشرر  ک اصررول ب ی م دم ت ادالت تواف نام ، نیا ادیبن ب . نمود امضررا کانسرراس،شرره  و شرره کابل

 شه  دو ه  اهدا ، نیا ب  د یرسی پ در.شد خواهدی شه ی حتوم دار تیت و وی ف هنگ تفاهم ،یاق صاد

ی راهتارها بیت ت بناها،  یز وی رسرررران خدمات ب  م ت طی شرررره ی هاتیفعا  ب  داد  تیاو و ب  م عهد

 رشرررد در ت ادالت قیتشرررو ،یف هنگ محصررروالت و اسررر عدادها ،یهن  آثاری سررراز کیشررر ی ب ا م  ت ان 

  و هاسررر میسررر بخش در ت ادالت وی همتار ۀمطا ع شررره وندا ، نیب در رضررراکاران ی هاتیفعا  و ف هن 

  و قیتشررو مسررتن، انتشررا  بخش دری اب تاری هاب نام  چنا هم وی شرره ی هاپارکی اریمعی هاب نام 

 .باشدی م شه  دوی هاپوهن و  نیب دانش و علمی ساز کیش  ب  بیت غ

 کار بهسازی تعمیر اداری ناحیه اول آغاز گردید..5

ی زیآم رن  وی بهسرراز کار ا ،یشرره ی ب ا به   خدماتۀ ع ضرر و کارکنا ی کار تیمصررئون منظور ب 

 آدرس ادجیا خاط  ب ی ادار دفات  سیتأس ک  ذک است قابل.دیگ د آغاز گذش  ۀ هف  اول،یۀ ناحی ادار  یتعم

  ب ی نواح از کی ه  اتیضرر ور از نیم اجعی ب ا  تیتسرره و امور انسررجام منظور ب ی میدا و مشررخص

 ا،یجغ اف مطابق رای نواح دفات  زیتجه و توسرررع  منظم، پ   کی یرو کابلیشررراروا  و رودی م حسررراب

 .دارد دستی رو  یه ناحی ازهاین  یسا و نفوس

 کیلو متر سرک در قسمت ال خوشحال مینه تکمیل گردید. 4444کار ساخت .6

 ب  در را سرر ک ۶۲ پنجم،ک یۀ ناح واقع ن یم خوشررحال ا ف قسررمت در سرر ک لوم  یک 8444 سرراخت کار

  به ه  ب م ذک هی هاس ک و لیتتم بود، دهیگ د آغاز کابلیشاروا ی انتشاف پ وگ ام از گذش   سال دارد،

  م   لویک 1۳4۲1 سرررراخت شررررامل مخ لف،ی هاع ض با هاسرررر ک نیا سررررت،یگف ن.شرررردند سررررپ دهی ب دار

  ک افات میتنظ سررر میسررر و هاچ یجوی باال تیموقع چهل دری  یکانت  آهن پلچک سررر ک،ی کناری روهاآب

 . باشندی م زین جامد

 .کار ساخت یک سرک در ناحیه یازدهم.7

ی سررررو از ق ل ماه دو ک  ازدهمیۀیناح واقع ع وبی حضرررر ت مسررررجد م ابل در سرررر ک کی سرررراخت کار

  ع ض و م   ۶۲1 طول ب  س ک نیا .شد سپ دهی ب دار به ه ب  و لیتتم بود، دهیگ د آغاز کابلیشاروا 

 رد کابلیشاروا .است دهیگ د ساز و ساختی اساس شتل ب  ک  بودهی کناری روهاآب ساخت شامل م  ، 7

 ق ار خام  حا ت در ک ی هاسرر ک و باشرردی م کابل ا یشرره ی ب ای شرره ی هاسررهو تی آور ف اهم ت ش

 . ندیگیم ق ار اداره نیا ساز و ساخت ۀپ وس تحت ،یگ یدی پی تی دارند،
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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: 

 

 1093 جوزا 01پنجشنبه 

 
 د تهیه مسکن بالکونو په سیمه کې د شل سړکونو جوړولو چاري د بشپړیدو په حال کې دی. 1

کوچنی او ستر سړکونه پکې ۰۲کیلومتره سړک جوړولو چاري چې ۶،۳ناحیې اړوند په تهیه مسکن بالکونو کې د 1۱د کابل ښار د 
سااالنه چاري یې بشاااپړي ۵۹شاااامل دي، تیرکال ی  د جوړیدو چاري د کابل ښااااروالت پرمپتایی پروهرام له لرش پیل شاااوي وي چې 

ده چې یاد سااااااړکونه د بیال بیل پلن وال  په درلودلو سااااااره د د یادونې وړ .شااااااوي او بیرګر به هس  اپیسااااااتن  ته وسااااااپارل شاااااا 
متره په اوږدو پل  لري ۶۱1۶۳متره په اوږدو د اوساااپنینکانکریس  پلچکونو رغول او د ۵۲ړک غاړي لښاااتی، د کیلومتره سااا۰۱1۲

متره په اوږدو د اوبو رسااولو 1۱۲۳۹جوړول هم پک  شااامل دي،همدارن ه په یاده ساایمه کې د دوه حلمو  میه ګاه هانو ویسااتل، د 
متره مربع په مسااااحت د یو تحریح  ۲۱۲پایپ غځول، د فوتبال لپاره یو ورنشااا  میدان او د ماشاااومانو لوبو لپاره ځای جوړول، د 

 پارک رغول او د کلکو ناولتیاو د تنظیم ساایسااتم هم د کابل ښاااروالت د بیارغون  پروهرام کې شااامل دي چې د نوین حکم ناده ودانین
 .شرکت له لوري یې چاري پرمخ وړل کیږي
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 جمعه 00 جوزا 0931

 
 بگرامی ان سوی شاروالی کابل -ی  مومی نساجی های وسطی و کناری جادههای فر ی و ساپت گلدانجریان اسحالت پط. 1

رفت که رونانه شهروندان شمار میها بهترین جادهکثیفترین و بنابر نداشتن کانال، یکی ان پراب ی مذکورهای گذشته، جادهدر سال
 .های سطحی به مشکالت نیادی محیطی دچار بودندها در اندحام آن گیر کرده و باشندگان محل نین ان تجمع آبسا ت

 

 

 0931 جوزا 02 شنبه

 

رئیس جمهور غنی: رضااااااااااایاااات مردم، معیااااار . 1
 .ی شاروالی کابل استکارکردهای اداره

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان  صر 
امرون در دیداری با هیات رهبری شااااااااروالی کابل، گنار  

های این اداره را استماع کرددر این نشست کارکردها و پالن
که در قصاار گلپانا ارا انجام شااد، هیات رهبری شاااروالی 
کابل، در رابطه به وضااااعیت کنونی این نهاد ان نگاه ظرفیت 

تووردها و چال د مات، دسااااااا قدا ئه اپلی، ا ها معلومات ارا
رئیس جمهور غنی پس ان اساااااااتمااع گنار  متاذکره، .کرد

گحت که شااااااروالی کابل باید به توقعات مردم و شاااااهروندان 
پاساااااااخ ارائه نماید و نظم را در این شاااااااهر به وجود  کابل

های شاااروالی باید به گونا ها و برنامهوی افنود: پالن.آورد
باشااااد که روی وضااااعیت شااااهر تاثیر  ملی و  ینی داشااااته 

رئیس جمهور پاطرنشاااان کرد که باید شااااروالی روی .باشاااد
نودی دیدگاه پود را در این مشااکالت بنیادی تمرکن کند و به

رئیس جمهور .رابطه با ریاسااااات جمهوری شاااااری  سااااااند
کشاااور بر کاری تیمی در شااااروالی کابل تاکید کرده، گحت که 

معیار کارکردهای شااماساات و باید کارکردهای  رضااایت مردم
تان تاثیرات مساااتمیم روی بهبود وضاااعیت شاااهرکابل داشاااته 

 باشد
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 1۰ی ساپت ی  کیلومتر سرک در ناحیه. ۰

کیلومتر که سال گذشته ان  1۱1طول مجمو ی ی مذکور ا تبار ان چهارراه محبس الی شهرک سلیم کاروان بهساپت جاده
برداری سپرده به بهرهی نندی  تکمیل وشدت جریان داشته و در آیندهسوی شاروالی کابل آغان گردیده بود هم اکنون به

صورت مکرر باندید و ی شاروالی کابل بهی مذکور تیم انجینیران متپصص ادارهان چگونگی کیحیت کار پروګه.شودمی
 .کنندنظارت می

 

 1۶۵۱جونا  1۶شنبه یک

 ی یاندهممتر اسحالت در ناحیه ۰۳1تکمیل  .1

متر ان سااوی  ۱متر و  رض  ۰۳1طول ی یاندهم که دو ماه قبل بهی مسااجد حضاارت یعموب واقع ناحیهکار ساااپت جاده
های ساااهولتشااااروالی کابل در تال  فراهم آوری  .بهره برداری ساااپرده شااادشااااروالی کابل آغان گردیده بود تکمیل و به

ی هایی که در سطح شهر نیان به ساپت و سان دارند، یکی پی دیگری، تحت پروسهشهری برای شهریان کابل بود و جاده
 .گیردساپت و سان این اداره قرار می
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 0931جوزا  01دوشنبه 
 
  جمع آوری مواد پوراکی تاریخ گذشته .0

صحت محیطی و محیط نیست شاروالی کابل رون  به منظور سالمتی و مصوونیت شهروندان، طی بررسی ریاست
، ی  ممدار مواد پوراکی تاریخ گذشاااته ان مربوطات ناحیه اول و دوم شاااهر کابل جمع 1۶۵۱جونا  1۶گذشاااته 

این مواد که شااااامل نوشااااابه باب، بیسااااکویت، لبنیات و سااااایر پوراکه باب می گردید ان دوکاکین و .آوری گردید
این بررسااااااای ها به پاطر . رض حریه به محل مربوطه آن انتمال داده شااااااادکراچی های سااااااایار جمع آوری و غ

ان .اظ کیحیت و تاریخ مصرف، به صورت جدی پیگیری می گرددمصوونیت هرچه بیشتر غذایی شهروندان ان لح
تمام شهروندان شریف شهر کابل توقع میرود که در هنگام پرید مواد مصرفی به تاریخ و کیحیت آن توجه داشته 

 .دباشن
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های ها و نبود دکانجمهور غنی: "باید مشکالت شهر کابل ان ناحیا ترانسپورتی، اندحام سرکجاللتموب رئیس. ۰
 ."معیاری رفع شود

ابل و دکانداران شهر کگان تکسی در ضیافتی که در ارا ریاست جمهوری برگنار گردیده بود، چندتن به نمایندگی ان راننده
آنها، مشکالت و پیشنهادات پوی  را در .کاران تشکر کردندجویی ان کسبهپاطر دلجمهور بهنموده و ان رئیسصحبت 

ی، جای تکسهای معیاری، فعالیت وسایط شپصی بهها و پارکینگهای ترانسپورتی، نبود ایستگاه رصا ایجاد کمپنی

جمهور طی سپنانی افنود: درین مححل رئیس.مطرح ساپتند ها،نباله فروشان و حل مشکلها ان وجود دستسانی جادهپاک

جمهور به ادارۀ شاروالی کابل رئیس.های ترانسپورتی، فراهم شده استقانون ترانسپورت، تغییرکرده و نمینا ایجاد کمپنی
طرح  داد که مشکالت ترانسپورت شهری را در نشست با نمایندگان این سکتور استماع وو ونارت ترانسپورت هدایت

های منطما دشت برچی حل پواهدشد و ادارۀ نون پاطر حل آنها ارائه نمایند. وی گحت که مشکل جادهمشپص را به

جمهور غنی تأکیدکرد که باید مشکالت شهر کابل ان ناحیا رئیس.پایتپت و شاروالی کابل در این نمینه اقدام پواهند کرد
های مربوط صحبت و داد تا با نمایندگان بپ معیاری رفع شود و هدایتهای ها و نبود دکانترانسپورتی، اندحام سرک

 .حل برای مشکالت متذکره جستجو گرددهایراه
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 د تهیه مسککککککن بالکونو په سکککککیمه کو د شکککککل سکککککبکونو جوبولو چارې د بشکککککپبیدو په حال کو دی .3

 

کیلومتره 9،4 ناحیو ابوند په تهیه مسکن بالکونو کو د01د کابل ښار د 
کوچنی او سککتر سککبکونه پکو شککامل دې، 21سککبک جوبولو چارې چو 

تیرکال یي د جوبیدو چارې د کابل ښکککاروالر پرمختایی پرومرام له  ر  
سکککلنه چارې یو بشکککپبې شکککوې او ګیر ر به م ي 3۹پیل شکککوې وې چو 

د یادونو وب ده چو یاد سبکونه د بیال بیل پلن .اخیستني ته وسپارل شي
متره ۵۲ړک غاړي لښاتی، د کیلومتره س2۱0۲په درلودلو سکره د والي 

متره پااه ۶۳1۶۳پااه اوږدو د اوساااااااپنینکااانکریس  پلچکونو رغول او د 
اوږدو پل  لري جوړول هم پک  شااامل دي،همدارن ه په یاده ساایمه کې 

تل، د  متره په اوږدو د اوبو 1۳۲۳۹د دوه حلمو  میه ګاه هانو ویسااااااا
ال لپاره یو ورنشااا  میدان او د ماشاااومانو رساااولو پایپ غځول، د فوتب
متره مربع په مسااااااااحت د یو تحریح  ۲۱۲لوبو لپاره ځای جوړول، د 

پارک رغول او د کلکو ناولتیاو د تنظیم سااایساااتم هم د کابل ښااااروالت د 
بیارغون  پروهرام کې شامل دي چې د نوین حکم ناده ودانین شرکت له 

 لوري یې چاري پرمخ وړل کیږي

 

 

 

 

 

 1۶۵۱جونا  11شنبه سه 

 

 ی چهارمکیلومتر سرک در ناحیه ۱اسفالت بیش از  .1

ی چهارم که چندی قبل از سککوی شککاروالی کابل آغاز گردیده بود، های عقب هوتل آسککمان آبی در ناحیهکار سککاخت سککرک

آبروها و متر شکککککامل سکککککاخت  0۹متر با عرض  0019ها طول مجموعی سکککککرک.برداری سکککککپرده شکککککدتکمیل و به بهره

   .شودروها میفرش پیادهسنگ
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 ۱337جوزا  ۱6چهارشنبه 

 

ساااړکونو جوړولو چاري بشاااپړي او هس  اپیساااتن  ته وساااپارل ۳۲د هذر ا ظم په دویمه برپه کې د .0
 شول

 سااړکونو جوړولو چاري۳۲کیلومتره په اوږدوال  سااره د 1۲د یوولساامې ناحیې اړوند، د هذر ا ظم په دویمه برپه کې د 
چې تیرکال د کابل ښاااروالت پرمپتیایی پروهرام له لری یې د جوړیدو چاري پیل شااوی وی، بشااپړي او هس  اپیسااتن  ته 

متره پلن وال  سره دي چې د سړک غاړي ۳کیلومتره په اوږدوال  او په منځن  بول د 1۲دغه سړکونه د .وسپارل شول
دي، د افغان بلدرن رغنین شرکت له لوری یې چاري په مخ وړل  لښتیو او د اوسپنین کانکریس  پلونو رغول هم پک  شامل

 .کیږي او د کابل ښاروالت د ګارن  سیمونو له پوا تل ګارل کیږی ترګو د رغولو چارو ګپه یې باب تر لسه ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  :اشتراک در رسانه ها 
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  حضور داشته است:طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل 

انجام  را با رادیو آرمانمصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1337 جوزا 12شنبه روز  :رادیو آرمان .0

 .صحبت نمود بلند منزل های خودسرداده و در مورد 

تلویزیون یک اشتراک عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در  1337جوزا  12روز شنبه : تلویزیون یک .2

 نموده و در مورد کنترول مواد غذایی صحبت نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو ملی انجام داده  1337جوزا  12روز شنبه  :رادیو ملی .9

 .صحبت نمودو در مورد ایستگاه های شهر 

سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو اصالح عبدالجلیل  1337جوزا  12روز شنبه رادیو اصالح:  .6

 انجام داده و در مورد دست فروشان صحبت نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو سالم  1337جوزا  12روز شنبه  :رادیو سالم وطندار .۹

 .صحبت نمودوطندار انجام داده و در مورد تخلف دریوران  

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1337جوزا  12روز شنبه تلویزیون مشرانو جرگه :  .4

 تلویزیون مشرانو جرگه انجام داده و در مورد ایستگاه های شهر صحبت نمود.

ین تلویزوعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1337جوزا  13 یکشنبهروز  :تلویزیون طلوع نیوز .1

 .صحبت نمود  نجام داده و در مورد بازارهای موقتاطلوع نیوز 

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون  1337جوزا  16 چهارشنبهروز :  تلویزیون ملی  .۲

 صحبت نمود. سرک قلعه زمان خانمورد انجام داده و در ملی 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
در مورد بلند منزل های خودسر  از عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :رادیو آرمان .0

 یافت.انعکاس  رادیو آرمان
کنترول مواد غذایی از تلویزیون نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییسصحبت های  :تلویزیون یک .2

 انعکاس یافت.یک 

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد در مورد ایستگاه های شهر  از رادیو ملی  :رادیو ملی .9

 انعکاس یافت.
مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد دست فروشان از رادیو اصالح انعکاس رادیو اصالح:  .6

 یافت.

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد تخلف دریوران  از رادیو سالم  :رادیو سالم وطندار .۹

 وطندار انعکاس یافت.
سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد ایستگاه های شهر از  مصاحبه عبدالجلیلتلویزیون مشرانو جرگه:  .4

 تلویزیون یک انعکاس یافت.

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد بازار های موقت  از تلویزیون  :تلویزیون طلوع نیوز .1

 طلوع نیوز انعکاس یافت.
لی تلویزیون ماز سرک قلعه زمان خان مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : ملیتلویزیون  .۲

 انعکاس یافت.


