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

( مطالب و عناوین ذیل 26 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 1703 جوزا 03  چهارشنبه – 24شماره  

 .شاروالی کابل طی مراسمی در ایام عید از متنذین و وکالی گذر نواحی شهر میزبانی کرد. 1
 خدمات نییمع محبوب هللا حیمس اریپوهن ،یادار وی مال نیمع میرح بیشع احمد فطر، دیسع دیع دوم روز

ۀ گان 22ی نواح گذری وکال و نیمتنفذ زبانیم کابل،ی شاروالی نواح وی مرکزی روسا مشاوران، ،یشهر

 کابل،ی شههاروالی ادار وی مال نیمع مراسههم، نیا در.بودند کابلی شههاروالی سههرا حرم پارک در کابل شهههر

  وجودمی هاچالش و مشکالت ،یریپذ تیمسوول حس رامونیپ فطر، دیسع دیعی کیتبر امیپیۀ ارا بر عالوه

  به: افزود کابلی شههاروالی ادار وی مال نیمع.نمود صههحبت شهههری نواح گذر  ی وکالی برا یشهههر نظام در

  نیمنسوب و بوده خدمتۀ آماد شیپ از شتریب کابل انیشهری برا ماۀ ادار ،یشهر خدمات بهترۀ عرض منظور

ی شاروالی ادار وی مال نیمع.ندینمای م تالش وی سع راستا نیا دری روز شبانه صورتبه کابلی شاروال

 سال در کابلی شاروالیی ربنایزی ها پروژه ساز و ساخت کارۀ ادام بر عالوه که ساخت خاطرنشان کابل

  شههههری هاجاده سهههاخت جمله ازی متعددی هاپروژه کار آغاز شهههاهد کینزدۀ ندیآ در ما انیشههههر ،یجار

  خواهان شههههر، مشهههکالت قبال در کابلی شهههاروال بهتری هامیتصهههم اتخاذی برا چنانهمی و. بود خواهند

ی کلتور خدمات سییری دیسههعی مصههطف دیسهه حال، نیهم رد.دیگرد زین کابل انیشهههرۀ جانب همهی همکار

  انیم فاصههله اسههت الزم که گفت انداخته،ی روشههن کابلی شههاروالی فرهنگی هابرنامهی رو کابلی شههاروال

  ،ینواح گذری وکال سپس.ابدی ارتقای شهر فرهنگ و کینزد(  کابلی شاروال) شانی خدماتۀ ادار و مردم

  به را کابلی شاروالی رسان خدمت در آمده، انیم به راتییتغ وی کش زحمت شان،یهاصحبتی ط هرکدام

  و سالم ستیز طیمح نیتام و سرکها ساز و ساخت قسمت در مشکالت برحل چنانهم سته،ینگر قدرۀ دید

  یالیپت و جادیا هللا بینج مراسم نیا در که است ذکر قابل.نمودند دیتاک کابل شهروندانی زندگ سطح بلندبردن

 .دگرفتن خوانش بهی وطندوست حس و دیع مناسبت به پشتو وی دری هازبان به را شانی هاسروده ،یکوچ

  یوکالی شههگیهمی هایهمکار از ریتقد منظور به کابلی شههاروالی سههو از کهی فیتحا مراسههم، نیا ریاخ در

 .دیگرد اهدا گذری وکال ازی شمار به کابلی شاروالی رهبر توسط بود، دهیگرد آماده گذر

 

 قیر ریزی سرک باالیی قلعه زمان خان آغاز گردید. 2

  قامتاست از گذشته هفته گردد،یم خان زمانۀ قلعیی باال سرک بهی منته که دادیخدا ده سرکی زیرریق کار

 .دیگرد آغاز خانه سمنت

  و متر ۳۹۸۳ طول به خان زمانۀ قلع ةمتر ۰۶ سرک وسط اال خانه سمنتی چهارراه قسمت از سرک نیا

 .شودیم سپردهی بردار بهره به و لیتکم کینزدۀ ندیا در متر، ۹ اوسطی پهنا به
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 کار تخریب خانه های تحت استمالکی پروژه سرکسازی پدوله ادامه دارد.. 3

شندگان گذری وکال کابل، ونیزیگارن هفتم، هیناح نالمسو مشترک اتیعملی ط   نسو،یبدی چند از محل وبا

  ود،ب دهیگرد آغاز پدوله پروژهی ال چهلستون قصری سرکساز ةپروژ استمالک تحتی ها خانه بیتخر کار

  نیا اسههت قرار که داشههت راظهاریپام خبرنگار به رابطه در هفتم هیناح معاون افشههار دونیفر .دارد ادامه

ستر به مطابق سرک س شکل به لومتریک ۳ طول با و متر ۳۶ عرض به پالن، ما سا ی شاروالی سو ازی ا

  خاطر به پالن ماسههتر به نظر کابلی شههاروال که سههتیدرحال نیا.گردد سههاز و سههاختی جار سههالی ط کابل

  قانون شهروندانی برخی سو ازی شهر مقررات و نیقوان تیرعا عدم نسبت ،یی توسعهی ها سرک احداث

  زینی سههرکسههازی ها پروژه شههدنیی اجرا در ریتاخ باعث بعضهها   کار نیا و کندیم نرم پنجه و دسههت ز،یگر

 .گرددی م

ریزی الیه اول سرک چهارراهی پنجصد فامیلی به استقامت چهارراهی قوای مسلح ) قیر . 4

 لب جر( تکمیل گردید.
 تخش اال پارکیی گوال وی لیفام پنجصد اال سوم پروانی اتصالی هاسرکی اساس ساختمان کارۀ ادام به

  ترانسههههپورت تیموثر بهبودۀ برنام قیطر از قبل سههههال که لومتریک 5،84۹ی مجموع طول به فیهوخت

 شده ادی یهاسرکی زیرریق کار فطر دیسع دیع دنیرس فرا از قبل بود، دهیگرد آغاز کابلی شاروالی شهر

ستقامت بهی لیفام پنجصدی چهارراه قسمت از  در عابرانی ور بر و دیگرد آغاز مسلحی قوای چهارراه ا

ی ها عرض با هاسههرک نیا و رفته شیپ به صههدیف 8۶ از شیب پروژه نیا کار مجموع در .بود باز دیع امیا

  رسرک،یتنو نهال، غرس و ها گلدان روها، ادهیپ آبروها، ساخت شامل که بوده متر 2۶ و متر ۳۶ متر، ۳3

 داثاح و ها سهههتگاهیا ،یکیتراف میعال نصهههب ،یران سهههکلیبا خطوط روها، ادهیپی برای کیترافی زهایدهل

 .باشندی م نیعابر و طیوسای برای کیترافی نیمیا ساتیتاس

 سرک اول گذر حاجی چمن قیرریزی می گردد.. 5
 قبلی چند از ،گرددیمی شههمالی سههرا چوک به یمنته که چمنی حاج گذر اول سههرک سههاز و سههاخت کار

  عرض متر 8۹ و طول متر 4۶۶ سههرک نیا.گرددی زیرریق کینزدۀ ندیآ در که اسههت قرار ده،یگرد آغاز

  بهره به و لیتکم ندهیآ ماه کی یال بودهی نیتزئ یها گلدان و روها ادهیپ آبروها، سهههاخت شهههامل که داشهههته

ی ها سهولت جادیا بر عالوهی فرع وی وصلی ها سرک ساخت که ذکراست قابل.شودیم سپردهی بردار

 .گرددی م واقع موثر کیتراف نیسنگ حجم کاهش در محل هر باشندگانی برای طیمح

 کار بهسازی هفت پارک تفریحی ادامه دارد..3

 از شیبی مجموع ارزش به دارند، تیموقع مختلف نقاط در که کابل شهری حیتفر پارک هفتی بهساز کار

 ملل ربش اسکان دفتری همکار به کابلی شاروالی سو از قبلی چند ،ییکایوششصدهزاردالرامر ونیمل کی

  فرشسههنگ احاطه، از مناسههب یفضههاها داشههتن بر عالوه هاپارک نیا .دارد ادامه بود، دهیگرد آغاز متحد

  ریاسهه و اطفالی باز لیوسهها نصههب ،یاریآب منظم سههتمیسهه ها،بانهیسهها ها،یچوک نصههب روها، ادهیپی نییتز

  هاپارک نیا سههاز و سههاخت بر عالوه کابلی شههاروال.بود خواهند دارا رای اریمع پارک کی یهای ازمندین

  شهروندانی برا سالمطیمح نیتام وی طیمحی هاسهولت خاطر به متعددی هایزیر برنامه و مطالعه حال در

 .ورزدی م تالش کابل



 1031 جوزا 03 الی جوزا 42                                66بولیتن                               بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

3 
 

  شههانزدهم،یۀ ناح در احمدخانۀ قلع پارک شههشههم،یۀ ناح در نیعالءالد پارک) ها پارک نیا که ذکراسههت قابل

یۀ ناح در نهیم بابا شههههاه احمدۀ پروژ زدهمیسهههه بالک پارک هشههههتم،یۀ ناح در نهیم رحمنۀ سههههاح ،e پارک

( جر لب) رآبادیوز پارک و پانزدهمیۀ ناح عقب پارک ازدهم،یۀ یناح در میمرۀ سههیل غرب پارک دوازدهم،

  یهمکار و اروپا هیاتحاد و متحده االتیای الملل نیب انکشاف ادارهی مال کمک به( باشندیم چهارمیۀ ناح در

ی بردار بهره به و لیتکم 8۳۸8 سههالی ط کابلی شههاروال تیریمد و متحد ملل بشههر اسههکان دفتری کیتخن

 .شد خواهند سپرده

  .فعالیت های تنظیفی در ایام عید سعید فطر به خاطر پاکی و صفایی شهر .7

  دیع امیا در شهههریی صههفا وی پاک خاطر به ،شههد آماده قبل از ییهبرنام طبق کابلی شههاروال فیتنظ اسههتیر

  رابطه در .گرفت قرار شهههههر مردم تیحما و اسههههتقبال مورد که نمود شههههنهیپی بی هاتالش فطر دیسههههع

 از شههتریب ما طیوسهها و پرسههونل که، گفت ریپام خبرنگار به کابل،ی شههاروال فیتنظ سییری اثیاحمدبهزادغ

  برطرف یطیمح مشکالت تا میینمای کار پاک را شهر مختلف نقاط که میتوانست ما و بود تیفعالۀ آماد شیپ

 حال نیهم در.ندینمای سههپر را شههان دیع مراسههمی آلودگ بدون و پاکی فضهها کی در ما انیشهههر و دهیگرد

  یسهههو از هازباله سهههاختن پراکنده به رابطه دری صهههحبتی ط کابل شههههروندان از تن کی هللا بینجی حاج

  تا هرماش باشندگان ازی ادیزۀ عد کی که گفت ریپام خبرنگار به کردهی تینارضا ابراز شهروندان،ی برخ

ی فیتنظ پرسههونل همواره کار نیدهند؟ای نم انتقال را شههانی دیتولی ها زباله شههده نیتعی درجاها وقت، چه

ۀ بیوجی شههههر مقررات و اصهههول ازی رویپ که برد توقعی و. سهههازدی می ادیز مشهههکالت دچار را شههههر

 .باشدی م ما کیهری مانیا وی اخالق

 اطالعیه های شاروالی کابل .۹

شههههههاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شههههههرایت دعوت می نماید تا در پروسههههههم داوطلبی تدارک تخم چمن 

اعلی،کود حیوانی )بز و گوسههههههفنهههد( و خهههاک زراعتی بهههه اسهههههههههاس فرارداد بههها المقطع تحهههت داوطلبی 

اشههتراک نموده و آفرهای سههربسههته خویش را مطابق شههرایط            KM/NCB/G-028/1397شههماره)

روز یکشهههههنبه تاری   ( بعد از ظهر2:۶۶نامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی سهههههاعت )شهههههرط

/ ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسههههیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشههههد. تضههههمین آفر مبل  8۳۸8/ 8۶/4/

 اشد.قانون تدارکات عامه( میب 88( افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت ) طبق ماده 85۶۶۶۶)

 آدرس مکان جلسه: ریاست تدارکات ده افغانان ناحیه دوم دفتر مرکزی شاروالی کابل.

+++ 

ماده چهل و سههوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسههانیده میشههود، شههاروالی  2بدینوسههیله به تاسههی از فقره 

کیلومتر سههرک ها فرعی دشههت برچی با فرش  82.۳۹کابل در نظر دارد، پروژه قرارداد امور سههاختمانی 

ه          را به شههههر کابل، تحت شهههماره تشهههخیصهههی 8۳کانکریتی به شهههمول سهههاختمانهای آبرو آن در ناحیه 

آدرس شهههههرکت سهههههرک اول خوشهههههحال خان مرکز کابل به قیمت مجموعی      شهههههرکت سهههههتیت کاروپس 

(84۶.285.۹۸5.3۳)D-27010  دارای یک صههههدو جهل میلیون و دوصههههد و هفتاد و پن  هزار و هشههههت

 صدو و نود پن  اعشاریه شصت و سه افغانی اعطا نماید.
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راض در زمینه داشهههههته باشهههههند، میتوانند اعتراض خویش را از اشهههههخاق حقیقی و حکمی که هر گونه اعت

تاری  نشهر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به اداره شهاروالی کابل و فق احکام 

ند.ماده پنج مای یه ن تدارکات ارا قانون  عاد فوق اهم  به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل می این اطالعیه 

 طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد. الذکر و

+++ 

شاروالی کابل در نظر دارد پروژه ) امور دیزاین مرکز معیاری معاینه تخنیکی و سایط نقلیه در شهرکابل( 

مربوطه مدیریت ترافیک شاروالی کابل را از طریق سکتور خصوصی به داوطلبی دارای نبمر تشخیصیه 

ت های مشورتی داخلی که تجارب کافی در خصوق داشته باشد، در خواست های بسپارد، آن عده از شرک

روز تقویمی که آخرین ضههرب  22خویش را جهت دریافت فورم ابراز عالقمندی از تاری  نشههر اعالن الی 

ریاسههت تدارکات  -االجل تسههلیمی در خواسههت ها میباشههد، به آمریت تدارکات سههاختمانی و خدمات مشههورتی

 تسلیم نمایند. شاروالی کابل

 . کنترول و بررسی مواد خوراکی9

ی واحن در  گذشتهۀ هفت شهروندان،ی سالمت منظور به کابلی شاروال ستیز طیمح وی طیمح صحت استیر

   یتاری خوراک مواد مقدار کی جهینت در که گرفتندی بررسههه به رای خوراک مواد مصهههرف  یتار مختلف،

  ت،یسههکویب باب، نوشههابه ت،یچاکل شههامل که مواد نیا.دیگردی آور جمع شهههری نواح مربوطات از گذشههته

  غرض د،یگردی آور جمع اریسههی هایکراچ همچنان و نیازدوکاک دیگردی م باب خوراکه ریسهها و اتیلبن

 .  شهههههههههههههههد داده انهههههههههتهههههههههقهههههههههال آن مهههههههههربهههههههههوطهههههههههه مهههههههههحهههههههههل بهههههههههه قیهههههههههحهههههههههر

  هب مصههرف،  یتار و تیفیک لحاظ از شهههروندانیی غذا شههتریب هرچه تیمصههوون خاطر به های بررسهه نیا

 مواد دیخر هنگام در که رودیم توقع کابل شهر فیشر شهروندان تمام از.گرددی می ریگیپی جد صورت

 .باشند داشته توجه آن تیفیک و  یتار بهی مصرف
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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: 

 

 1703 جوزا 42پنجشنبه 

 

 !ګرانو ښاریانو .8

 !کوچنی اختر مو مبارک شه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعه 42 جوزا 7031

 
 ! عید صلح و آرامش برای کابل .1
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 دوشنبه 42 جوزا 7031
 1. شاروالی کابل طی مراسمی از متنفذین و وکالی گذر نواحی شهر میزبانی کرد

روز دوم عید سعید فطر، احمد شعیب رحیم معیین مالی و اداری، پوهنیار مسیح هللا محبوب معیین خدمات شهری، 

گانه شاااهر کابل در  22متنفذین و وکالی گذر نواحی مشااااورین، روساااای مرکزی و نواحی شااااروالی کابل میزبان 

در این مراساااام، معین مالی و اداری شاااااروالی کابل عالوه بر ارایه پیام .پارک حرم ساااارای شاااااروالی کابل بودند

شهری سعید فطر، پیرامون حس مسوولیت پذیری ها، مشکالت و چالش های موجود در نظام  برای  تبریکی عید 

معین مالی و اداری شااااروالی کابل افزوده به منظور عرباااه بهتر خدمات .صاااحبت نمودوکالی گذر نواحی شاااهر 

شااهری، اداره ما برای شااهریان کابل بیشااتر از پیش آماده خدمت بوده و منسااوبین شاااروالی کابل بصااورت شاابانه 

عالوه بر معین مالی و اداری شاااروالی کابل خاطرنشااان ساااخت که .روزی در این راسااتا سااعی و تال  می نمایند

ادامه کار ساااخت و ساااز پروژه های زیربنایی شاااروالی کابل در سااال جاری، شااهریان ما در آینده نزدی  شاااهد 

آغاز کار پروژه های متعددی از جمله سااااخت جاده های شاااهر خواهند بود. وی همرنان برای اتخام تصااامیم های 

 .جااانبااه شااااااهریااان کاااباال نیز گردیاادبهتر شااااااااروالی کاااباال در قبااال مشااااااکالت شااااااهر، خواهااان همکاااری همااه 

سپس سید مصطفی سعیدی رییس خدمات کلتوری شاروالی کابل روی برنامه های فرهنگی شاروالی کابل روشنی 

انداخته گفت که الزم اسااات فاصاااله میان مردم و ادارت خدماتی شاااان ) شااااروالی کابل ( نزدی  و فرهن  شاااهری 

ام طی صااحبت هایشااان، زحمت کشاای و ت ییرات به میان آمده در خدمات متعاقباً وکالی گذر نواحی هرکد.ارتقا یابد

سرکها و تامین  ساز  ساخت و  سته همرنان بر حل مشکالت در قسمت  شاروالی کابل را به دیده قدر نگری رسانی 

قابل مکراست که در این مراسم نجیب هللا .محیط زیست سالم و بلندبردن سطح زندگی شهروندان کابل تاکید نمودند

ایجاد و پتیالی کوچی سروده های شان را به زبان های دری و پشتو به مناسبت حلول عید و حس وطندوستی به 

شاروالی کابل به منظور تقدیر از همکاری های همیشگی .خوانش گرفتند سم، تحایفی که از سوی  در اخیراین مرا

ری و پوهنیار مسااااایح هللا محبوب معین وکالی گذر آماده گردیده بود، توساااااط احمد شاااااعیب رحیم معین مالی و ادا

 .خدمات شهری شاروالی کابل به شماری از وکالی گذر اهدا گردید
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بساااات کارکنان خدماتی  1۱تعداد شاااااروالی کابل به.2

را از طریق رقابت آزاد به اعالن خویش ریاسااااات های

توانناااد واجااادین شاااااارایط کاااار می .سااااااپرده اساااااااات

روز یکشااانبه مور  های تقرر خود را الی درخواسااات

سرطان به مدیریت استخدام ریاست منابع این اداره  3

واقع تعمیر مرکزی شاااااااااروالی کاااباال )ده اف ااانااان( 

 .بسپارند

 

 

 

 

 

 

 1397جوزا  29سه شنبه 

 

 برداری سپرده شد.مورد بهره ی شاروالی کابل ساخت واز سوی اداره 139۱های که در سال جاده .1

های ترانسپورتی و زیست محیطی برای شهریان شریف کابل در نواحی مختلف مذکور سهولتهای با ساخت جاده

 مهیا گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1855793941153701/1855792951153800/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1855793941153701/1855792951153800/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1855793941153701/1855792951153800/?type=3
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 7031جوزا  03چهارشنبه 

 

های عمومی ساحات نواحی چهارم، یازدهم و پانزدهم شهر کابل کیلومتر سرک 12اصلی شامل ی جاده ۸ساخت .1

مورد بهره  1397که سال گذشته از سوی شاروالی کابل آغاز گردیده بود در حال جریان بوده و الی ختم سال مالی 

 .برداری شهریان شریف کابل قرار خواهد گرفت

 

 

 

 .پارک تفریحی شهر کابل ممنوع قرار داده شداستعمال تنباکو و دخانیات در سه 

جوزا  33به مناسبت روز جهانی عاری از استعمال تنباکو تحت شعار تنباکو و امراض قلبی، طی محفلی امروز  

، در باغ بابرشاه از سوی شاروالی کابل، وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان در اف انستان تجلیل 1397

پوهنیار مسیح هللا محبوب معین خدمات شهری شاروالی کابل، فدا محمد پیکان معین در این محفل .به عمل آمد

وزارت صحت عامه، خانم سوپرئ نمایندت سازمان صحی جهان در اف انستان، انجینیرنی  محمد رییس تفتیش و 

و  ارزیابی ادارت ملی حفاظت محیط زیست، شماری از رییسان مرکزی و نواحی شاروالی کابل، ورزشکاران

هنرمندان مدیریت جوانان ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل و ده ها تن از اعضای رسانه های جمعی و فعاالن 

در آغاز، مسیح هللا محبوب معین خدمات شهری شاروالی کابل پیرامون برنامه های .مدنی شرکت ورزیده بودند

رول تنباکو و دخانیات معلومات داده، از استعمال شاروالی کابل در تامین جامعۀ سالم و در خصوص انفام قانون کنت

این مواد و تاثیرات منفی آن باالی اجتماع و فرهن  در سطح شهر کابل وباحت داده افزود که شاروالی کابل برای 

رفاه اجتماعی و رشد محیط سازگار، کار بازسازی و بهسازی پارک ها و اماکن تفریحی مختلف را از طریق برنامه 

د روی دست دارد که با تسریع و همسویی شهروندان بر این اهداف، شاهد ت ییرات مثبتی در روندهای های متعد

اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد که درقدم نخست به خاطر جامعۀ عاری از تنباکو بعد از این 

در صحن باغ بابر، باغ وحش کابل  شاروالی کابل با هماهنگی ادارات میربط نخواهد گذاشت تا مردم و شهروندان

و پارک شهر، از دخانیات به خصوص سگرت، نصوار و قیلون استفاده نمایند. وی همرنان گفت که شاروالی کابل 

در نظر دارد این پروسه را در سایر پارک های سیزده گانه ای که از سوی این اداره در حال بازسازی است، تطبیق 

معین وزارت صحت عامه روی ابرار تنباکو، و مراعات کردن مراحل وقایوی در کاهش متعاقباً  .و تعمیم می دهیم

و عدم استعمال نباکو که باعث انکشاف اجتماعی و بهبود صحت می گردد، به تفصیل صحبت نموده توقع برد که 

اف، الزم است در پهلوی وزارت صحت شاروالی کابل، وزارت های معارف، تحصیالت عالی، ارشاد حج و اوق
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مبارزه با مواد خدر، داخله و سایر نهادها و شوراهای اجتماعی و فرهنگی تال  نمایند تا روزی شود که اف انستان 

سپس داکتر محمد ادریس توخی رییس صحت .از جمله کشورهای پیشتاز درممنوع قراردادن استعمال تنباکو باشد

ازمان صحی جهانی هری  در ارتباط با مصرف محیطی و محیط زیست شاروالی کابل و خانم سوپرئ نمایندت س

عروق، که خود مهم ترین عامل مرگ و میر در -انواع مشتقات تنباکو و تاثیر آن در بوجود آوردن امراض قلب

جهان محسوب می شود صحبت نمودند و اظهار داشتند که آمار نشان میدهد ساالنه در تلفات امراض قلبی، از هر 

دراین محفل هنرمندان آرکستر موسقی شاروالی کابل در رابطه به جامعۀ  .تنباکو می باشند ده نفر، یکی آن معتاد به

سالم آهن  سرودند و همرنان به منظور سالمتی صحت و روان، ورزشکاران مدیریت جوانان ریاست خدمات 

دارات یاد شده با در اخیر رهبری ا.کلتوری شاروالی کابل نمایشات ورزشی را در صحن باغ بابر نیز اجرا نمودند

قطع نوار در باغ بابر، باغ وحش کابل، و پارک شهر، استفادت تنباکو را در این اماکن ممنوع قرار داده و تاکید 

 .کنندگان تنباکو در این مکان ها مجازات خواهند شدورزیدند که استعمال 
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

در تلویزیون آریانا عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1031 جوزا 03 چهارشنبهروز  :تلویزیون آریانا .7

 .صحبت نمود روز مبارزه علیه تنباکوو در مورد  اشتراک نموده

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
مورد روز مبارزه علیه تنباکو از عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در  صحبت های :تلویزیون آریانا .7

 انعکاس یافت.تلویزیون آریانا 
 


