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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 45و  44 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 1723 جوزا 32 شنبه یک – 44شماره  

 .سرپرست شاروالی کابل با قوماندان امنیت قوای ناتو در کابل مالقات نمود. 1
ی قوا تیامن قوماندانی هومفر مونیسی آقا با گذشته روز کابل،یشاروال سرپرستی زبیحبارعبدهللایپوهن

 جلب و کابل کیتراف ستمیس و تیامن نیتأمی رو مالقات نیا در .نمود مالقات کارش دفتر در کابل، در ناتو

  ضاامن کابل،یشاااروال ساارپرساات.گرفت صااورت گفتگو و بحث کابل،ی شاااروال با ناتو دفتری هایهمکار

  به وناتی هایکارهم شهر، کیتراف تیریمد میتنظ خصوص در کابلیشاروالی هابرنامه به انداختنی روشن

  تا برد توقع دانسته موثری تیامنی بازرسی هاستیتعدادا کاهش در را کابل مربوطی قوماندان دفتر خصوص

شته جانبه همهی همکار ،یتیامنی رسبازی هاستیا انتقال در شد دا   ده،نمو صحبتی هومفری آقا متعاقبا  .با

  قیتطبی  برای کارهم ۀآماد اکنون ناتو دفتر سااااکرد،که تعهد و کرده تیحما کابلیشاااااروالی هابرنامه از

ی هاپروژه قیتطب در را کابلیشاااروال تا اساات مندعالقه و بوده کابلیشاااروال بزرگ و کوچکی هابرنامه

 .دینما جانبه همهی کارهم ،ییربنایز بزرگ

  بگرامی -قیرریزی الیه دوم سرک نساجی . 2
  

  یسو از سرک نیا دومیۀ الی زیرریق کار گذشته،هفته ی بگرام -ینساج سرک یاساس ساختمانۀ سلسل به

ی شاروالی سو از گذشته سال در که سرک نیا کار.دیگرد آغاز کابلی شاروال کار و مراقبت حفظ، استیر

  کانال کی متر لویک 3 طول بهی االرضاا سااط ی آبها تیریمد خاطر به بود، شااده گرفته دسااتی رو کابل

یۀ الی زیرریق ملیتک بعداز رآیاخ.دیگرد اعمار نخساات قدم در را گریدی وصاالی ها کانال نیچند و بزرگ

 شاااامل،  سااارک نیا.دارد انیجر عمال   آن دومیۀ الی زیرریق نیل چهار در سااارک، نیای فرع خطوط اول

 دارا رای اریمع ساارک کی یها ازین ریسااا و جاده ریتنو روها، ادهیپ ،یوسااط وی کناری نیتزئی ها گلدان

 .باشدی م

 نخستین گفتمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد.. 3

 تحتی سااتیز طیمح گفتمان نینخساات روان، سااالی جوزا 71 پنجشاانبه روز ساات،یز طیمح ۀهفت مناساابت به

  نیا در.دیگرد برگزار چراغ پوهنتون در ستیز طیمح از حفاظت وی بانیپشت رامونیپ( سبز بهشت) عنوان

  سییر بهزادغیاثي احمد بودند، دهیورز اشاااتراک نیومحصااال شاااهروندان ازی شااامار کهی حال در گفتمان

  غالم پوهنوال سااات،یز طیمح از حفاظتی مل ۀادار پالن سییر ونیهما محمدکاظم کابل،یشااااروال فیتنظ

ی طب پوهنتون اساااتاد جواد اساااحا  داکتر ،یربان اساااتاد ۀیترب میتعل پوهنتونی علم معاون نیرخاوریدساااتگ

  کیهر ساات،یزطیمح ماسااتر ککور،ین احمد دیفر و عامه صااحت وزارت مشاااور عطارد میعل داکتر چراغ،

  اشااتراکی هاپرسااش به و پرداختند بحث به سااتیز طیمح تیوضااع بهبودی راهکارها و هاچالش رامونیپ

  .دیگرد هیارا جانبه همهی ها پاسخ کنندگان
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  طیحم از حفاظت ادارات ریساااای پهلو در کابلیشااااروال: گفتیصاااحبتی ط فیتنظ سییر گفتمان، نیا در

  ها،زباله انتقال وی آور جمع چونیی هابخش در شاااهرکابل،ی ساااتیز طیمح تیوضاااع بهبودی برا سااات،یز

  اماکن شیگرما و نیتسااخی هاسااتمیساا سااوخت مواد کنترول وی اساااساا و پختهی هاساارک ساااز و ساااخت

 طرح را  یاخ و کندی م تیفعال رهیغ و هارسااتورانت ها،شااهرک ها، حمام سااونا،ی هاحوض چون ،یعموم

س به بیتصوی برا و آماده هازباله بهتر تیریمد بهبود غرض رای جامع  یشهر ۀتوسعی عالی شورا ۀجل

  شاهد ن،آ قیتطب با که ردیگ قرار اجرا ۀمرحل به شتر،یبی غنامند از بعد است قرار که است نموده شکشیپ

 .بود میخواه شهر ستیزطیمح تیوضع بهبود قسمت دری ادیز راتییتغ

 بهره برداری سپرده شد.کار قیرریزی دو سرک در ناحیه دوازدهم تکمیل و به . 4

  دوازدهم ۀیناح واقع نهیم بابا شاه احمد ازدهمی و دهمی هابالک ۀمتر ۰۳و 3۳ی هاسرک ساز و ساخت کار

 گذشااته ۀهفت بود، دهیگرد آغاز کابلیشاااروالی سااو از گذشااته سااالکه لومتریک ۷۴7۰1ی مجموع طول به

 سااااااخت شااااااملی ساااااازسااااارک ۀپروژ نیا.شاااااد ساااااکردهی بردار بهره به و لیتکم آن دومیۀ الی زیرریق

 .باشدیمی اریمع سرک کی اتیجزئ گرید و روهاادهیپ فرشسنگ روها،آب

 باغ چهلستون عنقریب به بهره برداری سپرده می شود.. 5
 ده،یگرد آغاز آغاخانی فرهنگ ادیبنی سو از قبل سال دو که چهلستون،ی خیتار قصر و باغی بازساز کار

  وی خیتاری هاارزش حفظ کابل،کهیشاااااروال.شااااودی م سااااکردهی بردار بهره به و لیتکم کینزدۀ ندیآ در

  به آن، ازی برنگهدار عالوه داده، قرار شیخو ییتوسااااااعهی هایزیر برنامه در رای فرهنگی هاراثیم

 رذک قابل.کرد خواهد ۀشاانیپی ب اقدامات شااهرکابل،ی خیتار اماکن و آثار ریسااای نگهدار وی بهساااز خاطر

  ۀیناح واقع شهر غرب دری بزرگ باغ انیم در کابل ستونچهل نام به ۀمنطق در ستونقصرچهل که، است

  ش،یپ قرن دوی عنی یالدیم هجدهم قرن اواخر در زمان شاااه زمان در بار نینخساات که دارد تیموقع هفتم

 در مذکور قصری بازساز کار. است شده ساخته آهن و سمنت خشت، مرمر، سنگ ازی سنگ ۀتک کی یرو

 ساخت،ۀ پروس لیتکم ازبعد که دیگرد آغاز آلمان کشوری مال کمک به آغاخان، ادیبنی سو از 73۳۱ سال

  انه،خکتاب ،یورزش مجتمع شامل آن،ی اول شکل به قصر ساختن.ردیگیم قرار کابل شهروندان اریاخت در

ی حیتفر محالت و کودکانی برای باز پارک و رساااتورانت ،یفرهنگ شینما و اتریتی برا سااارباز ساااالون

 .باشدی م ستونچهل قصری بازساز در آغاخان ادیبنی کار ۀبرنام در ها،خانوادهی برا

  سرک در ناحیه چهارم تکمیل گردید. ۶کار قیرریزی .6

ی ساااو از قبلی چند کهی منیتای چهارراه بهی منته چهارم، ۀیناح در  سااارک«  6» سااااز و سااااخت کار

  لطو.شاااادند سااااکردهی برداربهره به و لیتکم آنی زیرریق گذشااااته ۀهفت بود، دهیگرد آغاز کابلیشاااااروال

ی م  روهاادهیپ فرشساانگ و روهاآب ساااخت شااامل متر 7۱ عرض با متر 77۳3 هاساارک نیای مجموع

 از زمسااتان فصاال در ،یطیمحی هاسااهولت جادیا بر عالوه ها، ساارکی زیر تیکانکر وی زیرریق.باشااد

  دیمف هوای آلودگ کاهش در همچنان و نمودهی ریجلوگ خاک و گرد از هافصاال گرید در وی وال گل وجود

 .گرددی م واقع
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  تن از پرسونل تنظیفی ناحیه سوم مساعدت صورت گرفت. 111برای  .7

  صااورت مساااعدتی مل تاجر کی یسااو از سااوم ۀیناحی فیتنظ پرسااونل از تن« 77۳»ی برا گذشااته روز

  ایلوب ریساا کی ویی لویک پنج روغن بوشااکه کی ،ییلویک پنجاه آردی بور کی شااامل مساااعدت نیا. گرفت

  ساااتهینگر قدر ۀدید به  را متذکره مسااااعدتی صاااحبتی ط ساااوم، ۀیناح سییری ز نیام هللاهمت .باشااادی م

 زحت قشر نیا بای همدل وی همکاریۀ روحۀ دهند نشان شهر، پوشانی نارنجی برا کمک که، داشت اظهار

شدی م کش ضافهی و. با سبت به سوم ۀیناحی فیتنظ پرسونل که، کرد ا شت ۀهفت از فطر دیسع دیع منا  ،ۀگذ

  نیا سط  در پراکندهی هازبالهی آور جمع و ها سرکی کناری روها آبی کشلوش وی کارپاک مصروف

 .اند بوده هیناح

 گردد.کار قیرریزی سرک باالیی قلعه زمان خان در هفته جاری آغاز می .8

  نهبد کار گردد،یم خانزمانۀ قلعیی باال سرک بهی منته که دادیخدا ده سرکی اساس ساختمان کارۀ ادام به

 از آنی زیرریق کار ، روانۀ هفت در که اسااات قرار و داشاااته انیجر اساااتقامت دو از سااارک نیای سااااز

ۀ قلع ۀمتر ۰۳ سرک وسطی ال خانه سمنتی چهارراه قسمت از سرک نیا. گردد آغاز خانه سمنت استقامت

  متر ۰۳۳8 رو،آب متر 1۳۳7 اعمار شااااامل متر،  8 اوسااااطی پهنا به و متر 38۳3 طول به خانزمان

  پروگرام ازی اساااساا و پخته شااکل به شااده ادی ساارک امتداد به ،یاسااتنادی وارهاید متر 7۷1۰ و روادهیپ

 . رسدیم اکمال ۀیپا به ندهیآ ماه چند تا کابلیشاروالی انکشاف
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 سرپرست شاروالی کابل، با تعدادی از اهالی نواحی شهر مالقات کرد..7

 

 در ممرد ۀندینما وطندوساات یځاځ عبدالقادر کهیحال در کابل،یشاااروال ساارپرسااتی زبیحبارعبدهللایپوهن

ی شمار و گذری وکال بزرگان، با روان، سال یجوزا ۷۳شنبه، کی روز داشت، حضور زین جرگهی ولس

 ستسرپر مالقات نیا در.نمود مالقاتکابلیشاروال مقر در دوم، و ستیب و هشتم هفتم،ی نواح باشندگان از

  ییتوسااعه و رشاادی هابرنامهی رو شااده، ادی ینواحی اهالی طیمح مشااکالت اسااتما  از بعد کابل،یشاااروال

ساس بر نده،یآی هاسال وی جار سال در کابلیشاروال ی روشن شهر، سط  مختلفی نواح متوازن رشد ا

  ۀیناح مربوطی هاسرک ازی شمار و هفتم ۀیناح واقع کوتیتن ۀساحی هاسرک ساخت کار: افزود انداخته

 که گفت، ساااااخنانشۀ ادام به کابلیشااااااروال سااااارپرسااااات.گرددیم آغاز کینزد ۀندیدرآ دوم، و ساااااتیب

 شدن آماده چون متعدد،ی هایزیر برنامه و مطالعه درحال ،یاریمع خدماتۀ عرض هدف به کابلیشاروال

سناد  اساس بر شهرۀ توسع و ،رشد تا باشدی م آن ساز و ساخت منظور به هاسرک ازی رایبسی کیتخن ا

ی هماهنگی رو وطندوست، ىځاځ عبدالقادر متعاقبا  .گردد استواری شهری المللنیبی ارهایمع و پالن ماستر

  هاپروژه راه سااد کهی موانع رفع در و زنمودهتمر کابلیشاااروالی هابرنامه قیتطب از تیحما و محل مردم

 .نمود اعالم کابلیشاروال با رای همکار هرگونه ۀوعد گردندیم

 پیام سرپرست شاروالی کابل به مناسبت عید سعید فطر.2

 شهروندان عزیز و با دیانت :

عید سعید فطر، عید فطرت های روشنی می باشد که پس از گذشت امتحان ماه مبارک رمضان، در نخستین 
روز ماه شاااوال اجر و پاداش خود را در رضاااا مندی الهی جساااتجو می کنند .عید ساااعید فطر، روز تولد دو 
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سان وفصل تازة شگفتن ایمان در روح و روان های پاک و دیندار است. عید روزی سان  باره ان است که ان
مساالمان به شااکرانن این نعمت بزرگ وبیکران، به سااتایش خداوند کریم پرداخته، زنگار گناه و عصاایان را 
از آیینن دل و جان می زداید، جای مسااارت اسااات که شاااهروندان بادیانت کابل با همه دشاااواریهای مادی در 

پرمیمنت رمضااان رابه خوبی سااکری  تهیه مواد مورد نیاز، در برابر مشااکالت مصاااف داده و ا ماروزهای
نمودند. در ایام خجسته عید سعید فطر،کارکنان شاروالی کابل روزها را وقف خدمتگذاری به مردم شریف 
خواهند نمود و به خصاااوص کارکنان تنظیف شااااروالی کابل با عالقن فراوان ساااعی می ورزند تا با پاکی و 

وعنعنوی  بکردازند. به آرزوی قبولی طاعات و عبادات صفایی شهر و شهروندان به اجرای مراسم مذهبی  
شااااااهروندان گرامی، فرارساااااایدن عید سااااااعید فطر را تبریک و تهنیت عرض میدارم و از خداوند متعال، 

 رستگاری، عزت و کرامت همه گان را مسئلت مینمایم .             

 پوهنیار عبدهللا حبیب زی                                                                       

 سرپرست شاروالی کابل                                            

 قیرریزی چهار سرک اصلی آغاز گردید. 3

 خشااتی ال نجارهاۀ قلعی چهارراه نجارها، ۀقلعی الی منیتای چهارراهی هاساارکی اساااساا ساااختمان کار

ی ال رخانهیخ اولۀ حصاااایی گوال و رخانهیخ اول ۀحصاااایی گوالی الی شاااامالیساااارای چهارراه ف،یهوخت

  روهاآب لیتکم از بعد بود، دهیگرد آغاز قبال   لومتر،کهیک ۴.8.ی مجموع طول به نجارهاۀ قلعی چهارراه

  اساااتیر اساااتقامت بهی منیتای چهارراه اساااتقامت از شاااده ادی یهاسااارکی زیرریق کار آن،ی خاکۀ بدن و

  ساخت شامل بوده، متر 0۳و متر .3 متر، 3۳ متر، ۷۳یهاعرض با که هاسرک نیا.دیگرد آغاز فیتنظ

 نهال، غرس و هاگلدانی سااااارسااااابز متر، 0 و متر 3ی هاعرض با روها ادهیپ روها،لومترآبیک 77۴۷

  هاستگاهیا ،یکیتراف میعال نصب ،یران سکلیبا خطوط روها، ادهیپی برای کیترافی زهایدهل رسرک،یتنو

  ۀیپا هب روان ساالی ط که اسات باشاندوقراریم نیعابر و طیوساای برای کیترافی نیمیا سااتیتأسا احداث و

 .برسند اکمال

 

 . از کارکرد های دو تن از منسوبین اسبق شاروالی کابل تقدیر به عمل امد.4

ی هاانساختم کنترول استیر اسبق معاونی افضل دریرحیم وی ادار وی مال اسبق سییری ساالرز هللابینق

  نظورم نیهم به کهیمحفل در.رشدندیتقد کابلیشاروال مقامی سو از شنبه، کی روز کابل،یشاروالی اساس

ی کارۀ ردو از ها،رنامهیتقدی اهدا با کابل،یشاروال سرپرستی ز بیحبارعبدهللایپوهن بود، دهیگرد بیترت

  هللابیقن ربط،یز مقامات دید لزوم به نظر را  یاخ.نمودی آور ادیی یکوین به کابلیشاروال اسبق دوکارمند نیا

ست ازی ساالرز ستیر پ   به ،یدرافضلیحریم و دهیگردلیتبد هیمال وزارت به کابلیشاروالی واداری مال ا

 .است نموده استعفا ،یملی شورای شرویپ انتخابات در شان دشدنیخاطرکاند

 

 .بهره برداری سپرده شدسرک در حصه سوم خیرخانه تکمیل و به  7کار قیرریزی .5

ی ساااو از گذشاااته ساااال که ،7۱یۀ ناح در رخانهیخ ساااوم ۀحصااای هاسااارکی اسااااسااا سااااز و سااااخت کار

  هب سرک هفت شامل مذکورۀ پروژ.شدند سکردهی بردار بهره به و لیتکم بود، دهیگرد آغاز کابلیشاروال

ی اریمع وی اسااااسااا صاااورت به که بوده متر 3۳ و ۷۳ ،7۰ی هاعرض با لومتریک 3۴8 ،یمجموع طول
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 فرشسنگ ،یفلز پوشش با همراه سرکی کناری روهاآب ساخت که، ستیآور ادی قابل.دندیگردی زیرریق

 مذکوری هاساارکی اساااساای ها بخش جمله از ساارک،ی کناری هاگلدان وی کوه ساانگ نو  از روهاادهیپ

 .است دهیرس اکمالیۀ پا به هم هاآن کار که بوده

  به یجد نظارت روزمره کابلیشاروالۀ پروژ رانیمد میت ها،سرک نیا ساز و ساخت امور از که، ستیگفتن

 .باشد اریعی ساز سرکی استندردها و ارهایمع اساس بر پروژه کار تیفیک تا آوردندی م عمل

 

 کیلومتر سرک در ناحیه یازدهم تکمیل گردید. ۲.2کارساخت .6

 ساااال لومترکهیک ۴۷. طول به ازدهم،ی ۀیناح مربوطی لیفام ۷7۷ گذر در سااارک 70 سااااز و سااااخت کار

 هساااکردی بردار بهرده به و لیتکم بود، دهیگرد کابل،آغازیشااااروالی انکشااااف پروگرامی ساااو از گذشاااته

  لویک 7۳۴0 اعمار رو، ادهیلومترپیک .7۴ ساانگفرش شااامل متر، 77ی ال  6ی ها عرض با هاساارک.شاادند

  پروگرام از که باشدی م روادهیپ متر7،1۷1 اعمار وی تیکانکرآهنیهاپلچک اعمار کنارسرک، رومترآب

ی ارک ماه ازدهی از کمتر مدت در افغانستانی برای بازساز صندو ی مال کمک به کابلی شاروالی انکشاف

 .است دهیگرد ساز و ساخت

 

 کارکانکریت ریزی سرک های گذر هزاره بغل تکمیل گردید..1

  پروگرام از ازدهمیۀ یناح واقع بغل ۀهزار گذر در قبل سال که بزرگ و خورد سرک ۱3 ساز و ساخت کار

 .شد سکردهی بردار بهرده به متذکرهی هاسرک و لیتکم بود دهیگرد آغاز کابلیشاروالی انکشاف

 . کار ساخت و ساز سرک های قسمت دوم قلعچه خمدان جریان دارد.8

 سال آغاز در که بزرگ و خورد سرک ۳3 شامل خمدان ۀقلعچ دوم قسمتی هاسرک ساز و ساخت کار

  وکار دهیگرد لیتکم آن ساارک .1 کار بود، دهیگرد آغاز کابلیشاااروال یانکشاااف پروگرامی سااو ازی جار

  .دارد انیجر آنی متباقی باال

  و پخته شاااکل به بوده مختلفی هاعرض و لومتریک .70۴ی مجموع طول به که ،یسااارکسااااز ۀپروژ نیا

 .باشدی م زینی دیتولی ها زباله میتنظ و تیکانکر آهنی هاپلچک روها،آب ساز و ساخت شاملی اساس
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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: 

 

 1723 جوزا 71 جمعه

 ستون پس از بازسازیقصر چهل .1

ستتتتون کابل در میان باز بزردی در  را کابل موق یت دارد ک  نیستتتتین بار در ای بنام چهلستتتتون قصتتتری در من   چهل
زمان شتتتتاا زمان در روایر قرن همدا مییدی ی نی بی  از دو قرن پی  روی یه تپ  ستتتتنگی از ستتتتن  مرمر  یشتتتتت  

از سوی بنیاد ر ا یان و ب  کمه مالی رلمان  1۹۳۱کار بازسازی قصر مذکور در سال .سایت  شدا است سمنت و رهن
سایتن قصر ب  شکل اولی رن  .دیردر از دردید ک  ب د از تکمیل پروسۀ سایت  در ایتیار بازید شهروندان کابل قرار می

  فرهنگی  رستتتورانت و پارب بازی برای کودکان و ایماد ممتمع ورزشتتی  کتابیان   ستتالون ستترباز برای تیاتر و نمای
 .ستون استی کاری بنیاد ر ا یان برای سایت قصر چهلها شامل برنام محیت تفریحی برای یانوادا

 

 
 

 7231جوزا  73شنبه 

 

 نیستین دفتمان حفاظت از محی  زیست بردزار شد.1

نیستین دفتمان محی  زیستی تحت عنوان )بهشت سبز(   1۹۳1موزای  11ب  مناسبت هفت  محی  زیست  روز پنمشنب  
در این دفتمان در .پیرامون پشتیبانی و حفاظت از محی  زیست در پوهنتون چراز واقع ناحی  دهم شهرکابل بردزار دردید

حالی ک  شماری از شهروندان و محصلین اشتراب ورزیدا بودند  احمد بهزاد  یاثي ریس تنظیف شاروالی کابل  محمد 
می پوهنتون تعلیم اظم همایون رییس پین ادارا ملی حفاظت از محی  زیست  پوهنوال  یم دستگیر یاورین م اون علک

تربیه استاد ربانی، داکتر اسحاق جواد استاد پوهنتون طبی چراغ، داکتر علیم عطارد مشاور وزارت صحت عامه و فرید 
ها و راهکار های بهبود وضعیت محیط زیست به بحث پرداختند زیست هریک پیرامون چالش  احمد نیکپور، ماستر محیط

درین گفتمان، ریس تنظیف اشاره نمود که  .و به پرسش های اشتراک کنندگان درمورد پاسخ های همه جانبه ارائه گردید

هایی  ششاروالی کابل در پهلوی سایر ادارات حفاظت از محیط زیست، برای بهبود وضعیت محیط زیستی شهر کابل، در بخ
چون جمع آوری و انتقال زباله ها، ساخت و ساز سرک های خامه و کنترول مواد سوخت سیستم های تسخین و گرمایش 
اماکن عمومی چون حوض های سونا، حمام ها، شهرک ها، رستورانت ها و غیره فعالیت می کند و اخیرا طرح جامعی را 

یب به جلسه شورای عالی توسعه شهری پیشکش نموده است که غرض بهبود مدیریت بهتر زباله ها آماده و برای تصو
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قرار است بعد از غنامندی بیشتر، به مرحله اجرا قرار گیرد که با تطبیق آن شاهد تغییرات زیادی در قسمت بهبود وضعیت 
 .محیط زیست شهر خواهیم بود

 

 

 کار ساخت و ساز سرک های قسمت دوم قلعچه خمدان جریان دارد.3

سرک خورد و بزرگ که در آغاز سال جاری از سوی  32ساخت و ساز سرک های قسمت دوم قلعچه خمدان شامل کار 

  .سرک آن تکمیل گردیده و کار باالی متباقی آن جریان دارد 17پروگرام انکشافی شاروالی کابل آغاز گردیده بود، کار 
تلف بوده به شکل پخته و اساسی شامل ساخت کیلومتر و عرض های مخ 7.47این پروژه سرکسازی به طول مجموعی 

نیاز سنجی و اولویت بندی  براساس.و ساز آبروها، پلچک های آهن کانکریت و تنظیم زباله های تولیدی نیز می باشد

گذر در نواحی مختلف شهر، در سال جاری شامل پروژه های جدید  .7مشکالت، بهسازی و کانکریت ریزی بیش از 

مطالعات فنی و مسلکی .روالی کابل قرار گرفت که کار عملی آنها یکی پی دیگر بزودی آغاز می گرددپروگرام انکشافی شا

چون سروی و دیزاین شماری از این پروژه ها تکمیل و به مراحل تدارکاتی راه یافته است و همچنان شمار دیگر این 

گذر تحت پروگرام  33در سال گذشته .دارندپروژه ها تحت ارزیابی های فنی جهت آماده شدن اسناد تخنیکی آن قرار 

انکشافی شاروالی کابل قرار گرفت که شمار زیادی از کوچه ها و پس کوچه های شهر کانکریت ریزی و بهسازی گردید 

قابل ذکراست که با کانکریت ریزی و پخته شدن سرک .که حصول رضایت و استقبال مردم این شهر را به همراه داشت

در شهر، از مشکالت محیط زیستی کاسته شده و مردم این شهر به سهولت های متعددی دست خواهند های فرعی و اصلی 
 .یافت
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 کار قیرریزی سرک باالیی قلعۀ زمان خان در هفتۀ جاری آغاز می گردد .2

باالیی بدنۀ این گردد، کار به ادامۀ کار ساختمان اساسی سرک ده خدایداد که منتهی به سرک باالیی قلعۀ زمان خان می

این  .سرک از دو استقامت جریان داشته و قرار است که در هفتۀ روان قیرریزی آن از استقامت سمنت خانه آغاز گردد

متر و به پهنای اوسط  2132متره قلعۀ زمان خان به طول  52سرک از قسمت چهارراهی سمنت خانه الی وسط سرک 
متر دیوارهای استنادی، به امتداد سرک یاد شده به  7315ترپیاده رو و م 4321متر آبرو،  1237متر، شامل اعمار  1

 شکل پخته و اساسی از پروگرام انکشافی شاروالی کابل تا چند ماه آینده سال جاری به پایه اکمال میرسد

 

 

 !ی اولخانه در ناحیههای گذر ریکاریزی کوچهکانکریت..

های زیسااااات محیطی برای شاااااهریان کابل همواره در تالش عملی نمودن ساااااهولتمنظور فراهم آوری شااااااروالی کابل به
 .باشدهای زیربنایی در تمامی نواحی شهر کابل میپروژه

 

 

 

 1337جوزا  21یکشنبه 
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 ی چهارراهی تایمنی به سمت چهارراهی تنظیف در روزهای آیندهاسفالت جاده.7

آبروهای معیاری، فضااای ساابز زیبا، خط بایسااکل جداگانه از جمله موارد قابل فرش، روهای ساان اساافالت اسااتندرد، پیاده

های مذکور کار ساخت جاده.باشدسرک اصلی شمال کابل می 1ی شاروالی کابل در های در حال اجرای ادارهتطبیق پروژه

های مذکور، در ری از جادهبرداشااااادت جریان دارد که با تکمیل و بهرهی ساااااال گذشاااااته آغاز و کار بهدر دو فاز در نیمه
های ترانساااپورتی را نیز برای شاااهریان کابل فراهم میان آمده و ساااهولتسااایمای شاااهر کابل تغییرات گساااترده به زیبایی و

شاااود ی چهارراهی تایمنی الی چهارراهی تنظیف را شاااامل میی اصااالی که جادهجاده 1ی اولین جاده از مجموعه .کندمی

 .گرددآینده قیرریزی و اسفالت مییک خط آن در روزهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیر از کارکردهای دو تن از منسوبین اسبق شاروالی کابل .3
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های اساسی شاروالی کابل روز هللا ساالرزی رییس مالی و اداری و میر حیدر افضلی معاون ریاست کنترول ساختماننقیب

زی سرپرست شاروالی کابل با اهدای لوح تقدیر از دورۀ عبدهللا حبیب پوهنیار. گذشته از این اداره خدا حافظی کردند

هللا ساالرزی از شاروالی کابل به وزارت مالیه تبدیل و میر نقیب .کاری ایشان در شاروالی کابل به نیکویی یاد آوری نمود

 ..ی شاروالی کابل استعفا نمودمنظور کاندیدای شورای ملی از ادارهحیدر افضلی به

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1337جوزا  21دوشنبه 
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 کیلومتر سرک در ناحیٔه یازدهم 643برداری از بهره .7

فامیلی  373سااااارک در گذر  74کار سااااااخت و سااااااز 
کیلومتر که ساااااااال  643طول ی یازدهم، بهمربوط ناحیه

گذشته از پروگرام انکشافی شاروالی کابل، آغاز گردیده 

ها این ساارک.بهره برداری سااپرده شاادبهبود، تکمیل و 

 746فرش متر، شااااامل ساااان  77الی  5های با عرض
نارسااااااارک و  یاری آبرو ک یاده رو، اعمار مع کیلومتر پ

 .باشداعمار پلچک ها می

 

 

 

 

 

 

 1337جوزا  22سه شنبه 

 

 دیدار سرپرست شاروال کابل با شماری از اهالی نواحی .1

پوهنیار عبدهللا حبیا.زی ستترپرستتت شتتاروالی کابل در حالی ک  عبدال ادر طاطی و ندوستتت نمایندا مردم در ولستتی مرد  
در این .در م ر این ادارا دیدار کرد ۲۲و  ۸  1نیز حضتتور داشتتت  با بزردان  وکیی دذر و شتتماری از باشتتنددان نواحی 

یی شاروالی های رشد و توس  محی ی اهالی یاد شدا  روی برنام  دیدار سرپرست شاروالی کابل ب د از استماع مشکیت
کابل در ستتال ماری و ستتال های ریندا بر استتاس رشتتد متوازن نواحی میتلف ستت ی شتتهر روشتتنی اندایت  افزود ک  کار 

ه های ستتاح  تنی کوت واقع ناحی  هفتم و شتتماری از ستترب های مربو  ناحی  بیستتت و دوم در ریندا نزدیستتایت ستترب
درین دیدار عبدال ادر طاطى و ندوست روی هماهنگی مردم محل و حمایت از ت بیق برنام  های شاروالی .ر از می دردد

کابل تمرکزنمودا و در رفع موان ی ک  ستتتتتتتد راا پروما های میگردند وعدا هردون  همکاری را با ادارل شتتتتتتتاروالی کابل 
 .اعیم نمود

 

 

 سرب در حصۀ سوم ییریان  1تکمیل اسفالت  .۲
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ک  سال دذشت  از سوی شاروالی کابل ر از دردیدا بود تکمیل  1۱های حص  سوم ییر یان  در ناحیۀ کار سایت سرب 
شدند سپردا  متر بودا  ۹۲و  ۲۲  1۱های کیلومتر با عرض ۹.۸های مذکور ب   ول ممموعی سرب.و ب  بهرا برداری 

قابل یاد روریست  سایت ربروهای کناری سرب همراا با پوش  فلزی  .ر ریزی دردیدک  ب  صورت اساسی و م یاری قی
های مذکور های اساسی سایت سربهای کناری سرب از ممل  بی روها از نوع سن  کوهی و دلدانفر  پیاداسن 
 .باشدمی

 

 شانزدهم یبر یو  برای باشنددان ناحی    .۹

 یانر از اسفالت سرب باالیی قل ۀ زمان 

استتت امت ستتمنت یان   دردد  ازروز دذشتتت  کار قیرریزی ستترب دا یدایداد ک  منتهی ب  ستترب باالیی قل ۀ زمان یان می
متر و  ۹۸۳۹مترا قل ۀ زمان یان ب   ول  ۰۲این سرب از قسمت چهارراهی سمنت یان  الی وس  سرب  ر از دردید.

شتتتکل متر دیوارهای استتتتنادی  ب  1۲1۰مترپیادا رو و  ۱۳۲۸متر ربرو   1۲۳1متر  شتتتامل اعمار  ۸ب  پهنای اوستتت  
سایت  می شاروالی کابل  سی از پرودرام انکشافی  سا سپردای نزدیه تکمیل و ب شود ک  در اینداپیت  و ا  بهرهبرداری 

 شود.می

 

 

B.  :اشتراک در رسانه ها 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1845558375510591/1845557042177391/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1845558375510591/1845557042177391/?type=3
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  طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل حضور داشته است:

آژانس را با مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1331 جوزا 13شنبه روز  :آژانس خبری پژواک .7

 .صحبت نمود پل های هوایانجام داده و در مورد خبری پژواک 

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با آژانس  1331جوزا  13روز شنبه  :آژانس خبری پژواک .3

 .صحبت نمودخبری پژواک انجام داده و در مورد مترو بس 

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون  1331جوزا  13روز شنبه  :تلویزیون خورشید .2

 .صحبت نمودخورشید انجام داده و در مورد برداشتن موانع 

 تلویزیونعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1331جوزا  22شنبه یکروز  :تلویزیون شمشاد  .4

 .صحبت نموداشتهارات کاندیدان انتخاباتی ر مورد داده و د شمشاد

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو کلید انجام داده  1331جوزا  22روز شنبه  :رادیو کلید .6

 .صحبت نمودو در مورد پارک های تفریحی 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
آژانس خبری از پل های هوای عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :آژانس خبری پژواک .7

 انعکاس یافت. پژواک
آژانس خبری از مترو بس مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  :آژانس خبری پژواک : .3

 انعکاس یافت. پژواک
برداشتن موانع از تلویزیون مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  :تلویزیون خورشید .2

 انعکاس یافت. خورشید
اشتهارات کاندیدان انتخاباتی از مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  :تلویزیون شمشاد .4

 انعکاس یافت.تلویزیون شمشاد 
عکاس انپارک های تفریحی از رادیو کلید مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  :رادیو کلید .6

 یافت.
 


