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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 74و  74شماره شماره نشریه پامیر ) ی دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طنشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 1313 سرطان 1  شنبهیک – 14شماره  

 .شورای اداری شاروالی کابل تشکیل جلسه داد. 1
سجام منظور به ستیر تحت کابل،یشاروالی اداری شورا امور،ی اجرا بهتر ان   نییمع میرح بیشع احمد ا

  نیا در. داد جلسه لیتشک روان، سال یجوزا 92 شنبه سه روز ظهر از بعد کابل،یشاروالی ادار وی مال

  زین کابلیشههاروال ادارات سههانییر ازی شههمار وی شهههر خدمات نییمع محبوب هللاحیمسهه اریپوهن که جلسههه،

  موثری هاراهکار و هاطرزالعمل خصههو  دری شهههر نظام گون گونه موضههوتاتی رو داشههتند، حضههور

  یچگونگ کابل،یشاروالی ادار وی مال نییمع. گرفت صورت نظر تبادل و بحث اداره نیا خدمات ۀیارا در

  نیا نیتدو در که، کرد خاطرنشههههان نموده،ی ابیارز را گذری وکال نییتع طرزالعمل نیتدو ۀتیکم کارکرد

ی هاتیمسهههوول و فیوظا انجام در گذر،کهیوکال و مردم شهههنهاداتیپ و اتینظر تا اسهههت الزم طرزالعمل

  نیا مختلفی هااسههتیری کارکردها جلسههه، نیا در همچنان. شههود گرفتهنظر مد دارند،ی سههتگیشهها شیخو

  مختلفی هابخشی هماهنگی رو و شههد داده الزم اتیهدا امور، بهتر انسههجام جهت و دیگردیابیارز اداره

 . دیگرددیتأک گرید بار کی شهروندان، بهی شهر خدمات بهتر هرچه ۀترض منظور به کابل،یشاروال

  کابلیشاروال نیمراجعی کارها پس نیا از: گفت نموده تصحبت کابلیشاروال یشهر خدمات نییمع متعاقبا  

 اداره نیای هاالعمل طرز و قانونی روشهههن به مطابقت دری کار روند عیتسهههر و اجرا احسهههن وجه به دیبا

ۀ ترضههه و فیوظا انجام در شیپ از شهههتریب که، اند مکلف کابلیشهههاروالی هابخش وتمام ردیگ صهههورت

  شهههروندان تیرضهها تا بردارندی تملی ها گام اداره، نیاۀ شههد دیتائی ها طرح قیتطب خصههو  در خدمات

 .  گردد حاصل

شهر سطح از زباله تن 1541 انتقال وی آور جمع. 2  

  99ی نواح از را پراکندهی هازباله تن 7541 مقدار کابل،یشههاروال فیتنظ اسههتیر گذشههته،ۀ هفت کی یط

 استیر .است داده انتقال( کثافات دفن محل) دوم گزکۀ ساح در شهر از رونیب به وی آور جمع شهر ۀگان

ی ارک پاک مصروف استیر نیا پرسونل ،یدیتولی هازباله انتقال وی آور جمع بر تالوه شهرکابل فیتنظ

شندی م زین شهر سطحی هاکانال و آبروها ازی ادیزی شماری کش لوش و  رای االرض سطحی هاآب تا با

 . گردد مرفوعی حد تای شهر مشکالت و داده جهت

 مکررا   ت،یمسهههوولیب انیهمشههههر ازی بعضههه توسههه  هاخاکروبه و هازباله ختنیر با که سهههتیدرحال نیا

  نیتأم دری روز شههبا تالش وی سههع با همواره فیتنظ اسههتیر که گرددی م مسههدود هاکانال و رآبروهایمسهه

 .اند تیفعال مصروفی کار پاک و شهر نظافت
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  شهرکابلی ابی آدرسی هالوحه نصب .3

 جادیا جهت که،یابی آدرسۀ برنام متحد، ملل تاتیدفترهب و کابلیشاروال انیمی همکارۀ تفاهمنام اساس به

 شهههریۀ ناح  ۶یابی آدرسی هالوحه کارسههاخت بود، دهیآغازگرد قبلی چند از کابل انیشهههری برا سهههولت

 از بعد اسهههت قرار که کرد دایپ راهی تدارکات مراحل در ها،کوچه و هاخانه ثبت وی سهههرو ۀمرحل از بعد

  هایچهارراه در ه،یناح و سرکۀ شمار و منازل درب بر خانهۀ شمار نصب ها،چونلوحه نیا ساخت لیتکم

 رد کابل شهههروندانی برا برنامه، نیا شههدنی تمل با گردد،که آغاز کینزدۀ ندیآ در کشههوری مل زبان دو به

 .شد خواهد فراهمی شهری هاسهولت نظر، موردی هامکان ،یابی آدرسی راستا

 که ردیگیم صورت مختلفی نواح در هاکوچه و هاخانهی گذار شماره اساس بهی ابی آدرس که، افزود دیبا

 سمت و تاق اتدادی دارا کوچه سمت کی که شدهی گذار شماره هاخانه هرگذر، در 79۲۱ی ال 7 شماره از

 در و ماندهی باق خودی اول حالت به دهیگردی گذارنام قبال   کهی هاکوچه بود، خواهد جفت اتداد آن، گرید

  .گرددیم تکرار بار کی صرف کوچه کی نام ه،یهرناح سطح

شد داده قرار ممنوع شهرکابلی حیتفر پارک سه در اتیدخان و تنباکو استعمال. 4   

ستعمال ازی تاری جهان روز از   یجوزا 0۱چهارشنبه روز« یقلب امراض و تنباکو» شعار تحت تنباکو، ا

ی صههح سههازمان و تامه صههحت وزارت کابل،یشههاروالی سههو از بابرشههاه باغ دری محفلی ط  روان، سههال

 .آمد تمل به لیتجل ،افغانستان در جهان

 زارتو نییمع کانیپ محمد فدا کابل،یشاروالی شهر خدمات نییمع محبوب هللا حیمس اریپوهن محفل نیا در

  و شیتفت سییر محمد کیرنینیانج افغانسههتان، در جهانی صههح سههازمانۀ ندینما سههوپر  خانم تامه، صههحت

  ورزشکاران کابل،یشاروالی نواح وی مرکز سانییر ازی شمار ست،یز  یمح حفاظتی ملۀ اداری ابیارز

ی جمعی هارسانهی اتضا از تن هاده و کابلیشاروال یکلتور خدمات استیر جوانان تیریمد هنرمندان و

  کابل،یشاروالی شهر خدمات نییمع محبوب هللا حیمس محفل، آغاز در.بودند دهیورز شرکتی مدن فعاالن و

  و تنباکو کنترول قانون انفاذ خصهههههو  در و سهههههالمۀ جامع نیتأم در کابلیشهههههاروالی هابرنامه رامونیپ

  سهههههطح در فرهنگ و اجتماعی باال آنی منف راتیتاث و مواد نیا اسهههههتعمال از داده، معلومات ات،یدخان

ی سازباز کار سازگار،  یمح رشد وی اجتمات رفاهی برا کابلیشاروال که افزود، انداختهی روشن شهرکابل

  عیتسر با که دارد دستی رو یمتعددی هابرنامه قیطر از را مختلفی حیتفر اماکن و هاپارکی بهساز و

  یو. بود میخواهی فرهنگ وی اجتمات روند دری مثبت راتییتغ شههاهد اهداف، نیا بر شهههروندانیی همسههو و

  یهماهنگ با کابلیشههاروال نیا از بعد تنباکو، ازی تارۀ جامع خاطر به نخسههت درقدم که، کرد خاطرنشههان

 از شهر، پارک و کابلوحش باغ بابر، باغ صحن در شهروندان و مردم تا گذاشت نخواهد رب ،یذ ادارات

ستفاده لونیق و نصوار سگرت، خصو  به اتیدخان   تا رددا نظر در کابلیشاروال که، گفتی و. ندینما ا

  .دینما قیتطب است،ی بازساز حال در اداره نیای سو از کهی هاپارک ریسا در را پروسه نیا

  تدم و کاهش دری ویوقا مراحل کردن مراتات و تنباکو اضراری رو تامه، صحت وزارت نییمع متعاقبا  

  تا برد وقعت نموده صحبت لیتفص به گردد،ی م صحت بهبود وی اجتمات انکشاف باتث که تنباکو، استعمال

  و حج ارشهههاد ،یتال التیتحصههه معارف،ی هاوزارت کابل،یشهههاروال و تامه صهههحت وزارتی پهلو در

  تا ندینما تالش ،یفرهنگ وی اجتماتی شهههوراها و نهادها ریسههها و امورداخله خدر، مواد با مبارزه اوقاف،

 .باشد تنباکو استعمال قراردادن درممنوع شتازیپی کشورها جمله از افغانستان که شودی روز
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ۀ ندینما سوپر  خانم و کابلیشاروال ستیز  یمح وی طیمح صحت سییری توخ سیادر محمد داکتر سپس

 امراض آوردن وجود به در رآنیتأث و تنباکو انواع مصهههرف با ارتباط در کی هر جهانی صهههح سهههازمان

 اظهار و نمودند صههحبت شههود،ی م محسههوب جهان در ریم و مرگ تامل نیتر مهم خود که تروق، -یقلب

 یم تنباکو به معتاد آنی کی نفر، ده هر از ،یقلب امراض تلفات در سهههاالنه که دهدیم نشهههان داشهههتند،آمار

  .باشد

  همچنان و سرودند آهنگ سالم،ۀ جامع به رابطه در کابل،یشاروالی موسق آرکستر هنرمندان محفل، نیا در

  کابل،یشههاروالی کلتور خدمات اسههتیر جوانان تیریمد ورزشههکاران روان، و صههحتی سههالمت منظور به

  نوار قطع با شههده ادی اداراتی رهبر ئتیه ر،یاخ در.نمودند اجرا بابر باغ صههحن در رای ورزشهه شههاتینما

  دیتأک و داده قرار  ممنوع اماکن نیا در را تنباکوۀ اسههههتفاد شهههههر، پارک و کابل،وحش باغ بابر، باغ در

 .شد خواهند مجازات هامکان نیا در تنباکو کنندگان استعمال که دندیورز

دیگرد لیتکم 22یۀ ناح در زابر 4 و سرک کی ساخت کار. 5  

 اسهههکان دفتری همکار به کابلیشهههاروالی سهههو از گذشهههته سهههال در که زابر 5 و سهههرک کی کارسهههاختمان

  متر 7924 سرک نیا طول.شد سپردهی بهردار به و لیتکم بود، دهیگرد آغاز 99یۀ ناح در متحد، بشرملل

ی اسههاسهه و پخته شههکل به که باشههدی م متر 444 و متر 09۱ متر، 4۱۱متر، 415 هرکدام زابرها طول و

 .است دهیگرد ساز و ساخت

 پرداخت متحد ملل دفتراسهههکان قیطر از که برداشهههتهۀ نیهزیی کایامر دالر 14۱۱۱۱ مبلغ ها،پروژه نیا

 .گرددیم

 دیگردی زیرریق فیتنظی چهارراه یالی منیتای چهارراهی اصل سرک خط کی .6

ی ال نجارهاۀ قلعی چهارراه نجارها،ۀ قلعی الی منیتای چهارراهی هاسههرکی اسههاسهه سههاختمان کار ۀادام به

ی ال اولۀ حصهههیی گوالاز  و رخانهیخ اولۀ حصهههیی گوالی الی شهههمالی سهههرای چهارراه ف،یهوخت خشهههت

 دهیگرد آغاز کابلیشهاروال ترانسهپورت تیموثر و بهبودۀ برنام از گذشهته سهال که نجارهاۀ قلعی چهارراه

ی چهارراه سههرک خ  کی یزیرریق کار روزگذشههته آن، رسههاختیز و آبروها سههاخت لیتکم از بعد بود،

 ادامه انجارهۀ قلع استقامت به نده،یآ روز چند تا است قرار و دیگردی زیرریق فیتنظی چهارراهی الی منیتا

 .ابدی

 که بوده متر 5۱ و متر 04 متر، 0۱ متر، 9۱ی هاترض با لومتر،یک 4545 ها،سرک نیای مجموت طول

  غرس و هاگلدانی سرسبز روها،ادهیمترپ 5 و متر 0ی هاترض به آبروها، لومتریک 7759 ساخت شامل

  ،یکیتراف میتال نصههههب ،یرانسههههکلیبا خطوط روها، ادهیپی برای کیترافی زهایدهل رسههههرک،یتنو نهال،

 سههال یط که اسههت وقرار باشههند،یم نیتابر و  یوسههای برای کیترافی نیمیا سههاتیتأسهه احداث و هاسههتگاهیا

 .برسند اکمال ۀیپا به روان

 شد گرفتهی بررس به سوم ۀیناح در اصناف تخلفات .1

  حفظ کردن مراتاتی چگونگ روها، ادهیپ بندش چون ،یشهر مقررات و اصول رهگذر از اصناف تخلفات

  یبررس به هیناح آن مربوطات سومدر          ۀیناح استیری سو از ت،یفعال جواز دیتمد وی طیمحۀ الصح
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 ادۀ ییناحی هاتیمارک میتنظ تیریمدی ازسههو متخلف دکانداران ازی ادیزی شههمار جه،ینت در که شههد گرفته

 .دندیگرد مسدود هاآنی شمار وی نقد ۀمیجر شده

  با ار مختلف اصناف تیفعالی چگونگ همواره ها،طرزالعمل از استفاده با کابلیشاروال که، ستیدرحال نیا

  برابری شههههری ارهایمع لحاظ از شههههرکابل تا دینمای م میتنظ شهههان تیفعال نوع و تیموقع داشهههت درنظر

 .ابدی تحقق سطوح همه دری شهر نظم گر،ید ازجانب و دهیگرد

 گرددیم آغازی زود به دوگذری زیر تیکانکر وی بهساز کار .8

 اهش احمد ۀپروژ دوم بالک گذری زیر تیکانکر وی بهساز مشکالت،ی بند تیاولو وی سنج ازین اساس به

  یانکشههافۀ برنام از نزدهمیۀ ناح واقعی پلچرخی هایلیفام گذر اول قسههمت و دوازدهم ۀیناح واقع نهیم بابا

  لویک 71،54 نهیم بابا شههاه احمدۀ پروژ دوم بالکی بهسههاز مسههاحت.گرددیم آغاز بیتنقر کابل،یشههاروال

 .باشدیم لومتریک 0۱،79ی پلچرخی هایلیفام اول قسمتی بهساز و متر

  پروگرام دیجدی هاپروژه شامل شهر، مختلفی نواح در گذر 75 از شیبی جار سال در که، است ذکر قابل

 مطالعات.گردندیم آغازی زود به گریدی پی کی ها،آنی تمل کار که رندیگیم قرار کابلیشاروالی انکشاف

  و تاس افتهی راهی تدارکات مراحل به و لیتکم هاپروژه نیا ازی شمار نیزاید وی سرو چونی مسلک وی فن

 گذشته، سال در.دارند قراری کیتخن اسناد شدن آماده جهتی فنی هایابیارز تحت ها،پروژه نیا گرید شمار

  یهاکوچه پس و هاکوچه ازی ادیز شهههمار که گرفت قرار کابلیشهههاروالی انکشهههاف پروگرام تحت گذر 92

 .دیگرد شهروندان تیرضا سبب که دهیگردی بهساز وی زیر تیکانکر شهر

 

 : 3131 سرطان 6 یکشنبه  – 44شماره 

 

 دلیکاروان له غړوسره ول سوله غوښتونکي يهلمند لهکابل سرپرست ښاروال  د .1

سههرپرسههت اههاروال پوهنیارتبدهللا حبیب زی د روان کال د چناات میاشههتم په دویمه نیسه په داسههم د کابل 

مې ناحیې رییس صههههههفیا  تبدی یې ملتیا 99حال کې چې د لومړي ناحیې رییس محمدآجان رسههههههولی او د 

د  لومړیپه دی لیدنه کی  کوله د هلمندې سههوله غواههتونکم کاروان له مشههرتابه پالوي او غړو سههره وکتل.

د سولی ارزات په اړه وویل: کابل  ،یاد کاروان ته د اه راغالست ویلو ترڅنګ ،کابل سرپرست ااروال

 ی رضا پکیخداد سولی له ملې پروسی څخه چې د پاک  ،ااروالۍ د یوی خدماتم اداری په توګه

 اره د آسههههههانتیاود مدنم حرکتونو لپ ،نغښههههههتی ده په کلکه مالتړ کوی او د لسههههههاونو نورو کارونو ترڅنګ 

 ی هم چوپړ ته چمتو ده تر څو د خلاو سوله غواتونکې غږ ټولو ته ورسیږي.کبرابرولو په برخه 

د کابل ااروالۍ د مرستو او آسانتیاوو  ،ورپسی د هلمندې ځوانانو سوله غواتونکې حرکت مشراقبال خیبر

ده کړه وی ویل: موږ به  برابرولو ژمنم څخه چې د کابل اههههاروالۍ له لوري ورکړل شههههوي خواههههې څرګن

ترڅو ټول ورونه او خویندې د سههولې غواههتو لپاره سههره یو شههم  وته دوام ورکو هغه تر تهدی حرکت  خپل

 او ملت مو نور له روانو جاړو څخه خالصون ومومم او نور خپل سر او مال ال السه ورنکړي.

 دیگرد آغاز میمرۀ سیل بازار سرک خط کی یزیرریق .2
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  به فیهوخت خشت از میمرۀ سیل بازار سرک خ  کی یزیرریق کار ،یجار سال سرطان 5 دوشنبه روز

 کارۀ ادام به .دیگرد آغاز آن،ی ها آبرو اتمار وی سههههاز بسههههتر لیتکم از بعد پارک،یی گوال اسههههتقامت

 که ،فیهوخت خشت اال پارکیی گوال و یلیفام پنجصد اال سوم پروانی اتصالی هاسرکی اساس ساختمان

 از بلق شد، گرفته دستی رو کابل،یشاروالی شهر ترانسپورت تیموثر بهبودۀ برنام قیطر از قبل سال

  تقامتاس بهی لیفام پنجصدی چهارراه قسمت از شده ادی یهاسرکی زیرریق کار فطر دیسع دیت دنیرس فرا

 . دیگرد آغاز زین مسلحی قوای چهارراه

 که بوده متر 9۱و متر 0۱ متر، 04ی هاترض و لومتریک 155،4 شهههده ادی یها9سهههرکی مجموت طول

  روها، ادهیپی برای کیترافی زهایدهل رسرک،یتنو نهال، غرس و هاگلدان روها،ادهیپ آبروها، ساخت شامل

  و  یوسا یبرای کیترافی نیمیا ساتیتأس احداث و هاستگاهیا ،یکیتراف میتال نصب ،یران سکلیبا خطوط

 .باشندی م نیتابر

 .شوندی م سپردهی بردار بهره به و لیتکم ندهیآ ماه دو تا ها سرک نیا که ذکراست قابل

 افتی ریتدو اصناف تیفعال حیلوا قیتطب خاطر بهی هماهنگۀ جلس .3

  اریپوهن استیر تحت  روزید شهر، سطح اصناف تیفعال مقررات و حیلوا قیتطب خاطر بهی هماهنگۀ جلس

 حتص سییری توخ سیادر محمد داکتر اشتراک با کابل،یشاروالی شهر خدمات نییمع محبوب هللا حیمس

 ریتدو کابلیشهههاروالۀ دوگان و سهههتیبی نواحی هاتیمارک میتنظ و جواز رانیمد سهههت،یز  یمح وی طیمح

 زا شهر مختلف اصناف تیفعالی چگونگی رو کابل،یشاروالی شهر خدمات نییمع جلسه، آغاز در .افتی

  و حیلوا قیتطبی برا اسههت الزم: گفت نموده صههحبت کابل،یشههاروال مقررات و حیلوا کردن مراتات نظر

  همه افته،ی بیترتی سههتیز  یمح وی طیمحۀ الصههح حفظ کردن مراتات وی شهههر نظم جهت ،که مقررات

  خاطر به و ابدی ارتقا شهر سطحی رفاه وی اجتماتی هاتیمصوون تا نموده تالش کاملی هماهنگ با هابخش

 .داد الزم اتیهدا مربوطه مسووالن به شهر اصناف تیفعال کردنی اریمع

 قسههمت در موجود مشههکالت و هاچالشی رو کابل،یشههاروال سههتیز  یمح وی طیمح صههحت سییر متعاقبا  

  نموده صههحبت هارسههتورانت و هایقصههاب ها،ی خباز ها، حمام چون مختلف اصههناف تیفعال اجازة عیتوز

 صههحت اسههتیر پرسههونل روزه همه و دهیگرد بیترت حیلوا مختلف، صههنف 0۱ تیفعال میتنظی برا: گفت

 در اری مثبت جینتا که رندیگیمی بررسههه به را حیلوا کردن مراتاتی چگونگ ،ینواحی هماهنگ بای طیمح

  نافاصهه و ق،یتشههو و ریتقد باشههند داشههته تیفعال حیلوا به مطابق که اصههناف: افزودی و. اسههت داشههتهی پ

 .دیخواهندگرد مجازات متخلف

  اشههانر شههنهاداتیپ و اتی،نظر نموده صههحبت موضههوع، رامونیپ جلسههه کنندگان اشههتراک ازی تعداد سههپس

شتند ابراز   با اصناف،ی ستیز  یمح حیلوای هاماده همه تا داد تیهدای شهر خدمات نییمع نهیزم در که دا

 .گردد تیتقو شتریب مربوط ادارات انیمی هماهنگ وی همکاریۀ روح و شودی ریگیپی جد تالش وی سع

 اطالعیه های شاروالی کابل .4

 متر مربع زمین واقع تنگی تره خیل به اجاره داد میشود. 025۱۱موازی 
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شند ترایض خود  شته با شخاصیکه خواهش اجاره گرفتن آنرا از طریق داوطلبی دا شبثین خصوصی و ا مت

مدیریت خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات شاروالی روز تقویمی به  75را بعد از نشر اتالن الی طی 

 کابل واقع ده افغانان بسپارند، شرطنامه را مالحظه کرده می توانند تضمین اخذ میگردد.

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرای  دتوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه گیری وسای  

لی و قلعه زمان خان به اساس قراداد چهار چوبی تحت داوطلبی ماشینری برای پروژه سرکهای سرای شما

 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاره

((KM/NCB/NCS-024/1397RE   اشههههههتراک نموده و آفرهای سههههههربسههههههته خویش را مطابق شههههههرای

( بعد از ظهر روز یکشهههههنبه تاری  9:۱۱شهههههرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات تامه الی سهههههاتت )

 ارایه نمایند. 71/5/7021/

ناوقت رسههیده و انترنیتی قابل پذیریش نم باشههد. تضههمین آفر طبق شههرطنامه و شههرای  اهلیت )طبق آفرهای 

 قانون تدارکات تامه( مبیاشد. 71ماده 

 آدرس مکان جلسه: ریاست تدارکات واقع دفتر مرکزی شارولی کابل.

نماید در صورت تدم دانلود   npa.gov.afنوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت 

دانلود از ویب سههههیات، داوطلبان می توانند آفر را درسههههی دی یا فلش دیسههههک از آدرس فوق الذکر بدسههههت 

 بیاورند.

+++ 

شههارولی کابل در نظر دارد پروژه )امور دیزاین مرکز معیاری معاینه تخنیکی وسههای  نقلیه در شهههر کابل( 

مربوط مدیریت ترافیک شهههاروالی کابل را از  ) KM-1397-CS-0017-NCBدارای نمبر تشهههخیصهههیه )

طریق سههکتور خصههوصههی به داطلبی بسههپارد، آن تهده از شههرکت های مشههورتی داخلیکه تجارب کافی در 

خصو  داشته باشند، درخواست های خویش را جهت دریافت فورم ابراز تالقمندی از تاری  نشر اتالن 

خواست ها میباشد، به آمریت تدارکات ساختمانی و رزو تقویمی که آخرین ضرب االجل تسلیمی در 99الی

 شاروالی کابل تسلیم نمایند. –ریاست تدارکات  -خدمات مشورتی

همچنههان شههههههرکههت ههها محترم تالقمنههد میتوانههد اسههههههنههاد مههذکور را از ویههب سههههههههایههت اداره تههدارکههات ملی 

(www.npa.gov.afویههههههههههها ههههههههههههم از صههههههههههههههههفهههههههههههحهههههههههههات ا ) نهههههههههههتهههههههههههرنهههههههههههتههههههههههی 

(jobs.af & acbar.org.af )   .دریافت نمایند 

 (به تماس شوید.۱9۱97۱0۱29جهت معلومات مزید به شماره تلیفون )

+++ 

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرای  دتوت می نماید تا در پروسه داوطلبی )پروژه امور ساختمانی 

امور تنظیم ریاسهههت ها واقع کلوله پشهههته( دارای سهههرک وزارت تدلیه و پروژه امور سهههاختمان سهههرک اداه 

 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاره 

http://www.npa.gov.af/
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(KM-NCB-W-0023-1397 ،اشههتراک نموده وآفرهای سههربسههته خویش را مطابق شههرای  شههرطنامه )

 روز تقویمی ارائه نمایند. 97طبق قانون و طرزالعمل تدارکات تامه ج.ا.ا بعد از نشر اتالن الی 

( و یا www.npa.gov.afز ویب سهایت اداره تدارکات ملی)داوطلبان میتوانند شهرطنامه و مشهخصهات را ا

شاروالی  –ریاست تدارکات  –هم ذریعه در خواست از آمریت تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی 

فرهای بعد از ظهر بدسههههت آوده و آ 5:0۱صههههبح الی  1:0۱از سههههاتت  44کابل منزل سههههوم اتاق شههههماره 

سربسته خویش را طبق شرای  شرطنامه به روز بیست دوم که آخرین ضرب االجل تسلیمی آفرها میباشد، 

 تسلیم نموده و در جلسه داوطلبی اشتراک نمایند.

 آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد. 

شرای  اهلیت مطابق مندجات صفحه  معلومات داوطلبی  تضمین آفر پروژه به شکل تضمین بانکی بوده و 

 میباشد. 

+++ 

شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرای  دتوت می نماید تا در پروسه داوطلبی )اتمار سرک ارسباطی 

( اشههتراک نموده و آفرهای KM-NCB-W-0021-1397تعمیر ناحیه نهم شههاروالی کابل( دارای شههماره )

سههربسههته خویش را مطابق شههرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات تامه ج.ا.ا بعد از نشههر اتالن الی 

 روز تقویمی ارائه نمایند. 97

( و یا www.npa.gov.afداوطلبان میتوانند شرطنامه و مشخصات را از ویب سایت اداره تدارکات ملی )

شاروالی  –ریاست تدارکات  -هم ذریعه در خواست از آمریت تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی

بعد از ظهر، بدسهههت آورده و آفرهای  5:0۱صهههبح الی  1:0۱از سهههاتت  44کابل منزل سهههوم اتاق شهههماره 

ن ضرب االجل تسلمی آفرها میباشد، تسلیم نوده سربسته خویش را طبق شرای  به روز بیست دوم که آخری

 و در جلسه داوطلبی اشتراک نمایند.

 آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد.

شرای  اهلیت مطابق مندجات  صفحه  معلومات داوطلبی تضمین آفر پروژه به شکل تضمین بانکی بوده و 

 میباشد.

 کرد دارید شانزدهم ۀیناحی اهال با کابلیشاروال سرپرست .5

  اریپوهن کهیدرحال گذشهههته دوشهههنبه روز ظهر از قبل کابل،یشهههاروال سهههرپرسهههتی ز بیحبتبدهللا اریپوهن

  زین کابلیشههههاروال شههههانردهمیۀ ناح سییر زواکمن طاهرمحمد وی شهههههر خدمات نییمع محبوب هللاحیمسهههه

 .ردک دارید شانی طیمح مشکالت رفع خاطر به شانزدهمیۀ ناح بزرگان و دانیسپ محاسن با داشتند، حضور

  رتباطا به شده، ادیۀ یناحی اهال شنهاداتیپ و اتینظر استماع از بعد کابلیشاروال سرپرست دار،ید نیا در

  و هانیزمی اریآب خاطر به که اول انیمکرور واقع سعادت پارک در کانال کیی اساس ساختمانی چگونگ

ۀ قلع ۀمتر 4۱ سههههرکۀ پروژ منابع لیتمو وی روندکار عیتسههههر شههههده، گرفته نظر دری اهال آنی ها باغ

 در پالنماسهههتر قیتطب وی سهههرکسهههازی کارها با وندیپ دری اسهههتمالکی هاپروسهههه شهههدنیی اجرا زمانخان،

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 در: افزود نموده صههحبت کابلیشههاروالی هابرنامه تحقق و آن همجواری نواح و شههانزدهمیۀ ناحی ایجغراف

  با ندهیآ در که شده داده تیاولوی طیمحی ازهاینی تمام به ،یشهری ارهایمع به مطابق مای هایزیر برنامه

 در ار ما مردم تیرضهها سههطح هاگذشههته از شههتریب و کرد میخواه تجربه رای مثبت راتییتغ آنسههاختنی تمل

 .داشت خواهد قبال

 گرفت قرار ریتقد مورد شهر برتر رستورانت .6

  حفظ رهگذر از را شهههر مختلف اصههناف تیفعال کابل،یشههاروال سههتیز  یمح وی طیمح صههحت اسههتیر

  ،مسترکوک رستورانت تیفعال جهینت در که ردیگی می بررس به همواره ست،یز  یمح وی طیمحۀ الصح

  کابلی شهههاروال حیلوا به مطابق بود، نموده مراتات شیخو تیفعال در رای سهههتیز  یمحۀ حیال ۀماد 99که

ی های بررسهه به نظر گذشههته سههال که ذکراسههت قابل .دیگرد اهدا نامه ریتقد آن مالکی برا و شههد دانسههته

 .بود شده دانسته ریتقد مورد زین شهر سطح برتر صنف سه  تیفعال ،کابل یشاروال

 یدگرد یدارخری دا  جدی شهر تنظیف خاطر به تناژ بلند سایطو عراده سی .7

 که هنمودی داریخر دا  یجد را کاماز نوع بلند تناژ واسطه ترادهی س تعداد به کابل،یشاروال فیتنظ استیر

   هان، طراح تموم از فیتنظ اسههتیر بناء   .کرد خواهد نصههب رای شهههر فرهنگ غاتیتبل آن، طرف دو در

ی فیتنظی دهی آگهی ها امیپی تابرا آوردیم تمل به تقاضا نظران، صاحب ریسا و سازان برنامه نقاشان،

 :لیذ موارد در

 .یپالستکی هابوتل و هاطهیخر از استفاده اضرار -

 . مناسب نای جاها در هازباله ساختن پراکنده و ختنیر از اجتناب -

 . هازباله وجود از کابلیایدر نگهداشتن پاک -

  ی.شهر فرهنگ نمودن مراتات و فیتنظ استیر با مردم موثری همکار -

 .هاجادهی رو به  یوسا نیبیراکی سو ازیی غذای هاپسمانده ختنیر -

 آدرس ملیا به ای و فیتنظ اسههتیر به ومی سههتیبی ال و  سههاخته آماده را شیخوی ها طرح و شههنهاداتیپ

(ghyasi8118@gmail.com)  نیبهتر ده،یگردی بند درجه هاطرح و شههههنهاداتیپ بعدا   .ندینما ارسههههال  

 .دیگرد خواهد حک طراح شخص نام به فیتنظ استیر دیجد  یوسا طرف دو در طرح

 دهشهه گرفته نظر مد زین كابلشههاروالم مقام سههوي از نامه تقدیر و زهیجا رابطه نیا در که اسههت ذکر قابل

 .است

 شودی م ساختهی اریمع شکل به دانا ده یال داراالمانی اتصال سرک .8

 ادان ده یال داراالمانی اتصال سرک نمونه طور ش،یخوی ساز بایزۀ برنام از تا دارد نظر در کابلیشاروال

  تهگرف دسههتی رو نسههویبدی چند از آن کار که دینما ضیتر وی بهسههازی الملل نیبی ارهایمع به مطابق را

 .است شده
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 یزیرریق بهتر هرچه تیفیک به مطابق ،یاریمع شکل به که تسا قرار دارد طول متر 74۱۱ که سرک نیا

 ردی شان کتاره سرک،ی کناری آبروها پوشش ک،یموزائی نتیزی ها سنگ از روها ادهیپ فرش سنگ شده

 حرکت ریسی انداز خ  ،یکیترافی رهنما میتال نصب رو، ادهیپی زهایدهلی انداز خ  روها، ادهیپ اطراف

  غرس با سهههبز سهههاحات گسهههترش ها،رجادهیرگیتا ای هاجدول ،نصهههبیران باسهههکل و موترها چون  یوسههها

  تمام وی انتظاری هایچوک نصب و سرک بهی موازی هاستگاهیا ،یفصل چهاری هاچمن وی نتیزی هانهال

 .گرددی بهساز و نیتزئی اریمعۀ جاد کی یازهاین

  سبز، ساحات جادیوا توسعه ها،زباله تیریمد چون ،یشهر متعدد خدماتۀ ترض بر تالوه کابلیشاروال

  ، یوسهها نگیپارک ار،یسههی هایکراچ و فروشههان دسههت تیریمد ،یفرت وی اصههلی هاسههرک به افتنی دسههت

  تسیز  یمح وی طیمح صحت کنترول ،یخوانفاتحهی هاسالون جادیا و تیم انتقال مانند ،یفرهنگ خدمات

  یتعال جهت نه،یزم در و بوده کوشهها زین شهههر سههطح دری روان مثبت دید ویی بایز به گر،ید موارد هاده و

  مانند تا بوده انیشهری سو ازی شهر اصول نمودن مراتات وی همکار خواهان ،ینینش شهر فرهنگ شدن

 .میابی دست داریپا و بایز مصوون، شهر کی بهی ترق حال دری هاشهر ریسا

 

 

 

 

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: 

 

 1313 سرطان 2شنبه 

 

 اسفالت سرک اصلی چهارراهی تایمنی الی چهارراهی تنظیف .1

چهارراهی قلعۀ نجارها الی اشااات هیاتیف، چهارراهی سااارای های چهارراهی تایمنی الی قلعۀ نجارها، کار سااااات اسااااسااای سااارک
شاامالی الی الیییی ۀصااۀ ایر ایراانگ ی الیییی ۀصااۀ ایر ایراانگ الی چهارراهی قلعۀ نجارها کگ سااار البشااتگ اه ورنامۀ وهوی  ی 

تگ کار قیرریهی ساارک میثریت ترانسااریرت شاااریالی کاور  گاه الر ی د وی ، وع  اه ت میر ساااات  وریها ی هیرساااات    ریهالبشاا
 چهارراهی تایمنی الی چهارراهی تنظیف قیرریهی الر ی  ی قرار اسااات تا ریه های  ین د وا اساااتلامت قلعۀ نجار ها ای  کار ا امگ یاو 
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ریها، ساااارسااااوهی کیلیمتر  وریها، ریا د ۵۱..های ماتلف، شااااامر ساااااات کیلیمتر، وا عرض ۵.۵.طیر مجمیعی ای  ساااارک ها 
ر واش ، کگ طی ساها میری، اطیط وایس ر رانی، نصب عالیم ترافی ی ی ایستگادها، گرس نهار، تنییرسرک،  هلیه های ریا دالل ا 

 .رس ی اکمار میریا  مالی وگ رایگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی ار کر سرررست شاریالی کاور وا کاریا  صلح ایاها  هلمن ی  .۱

،  ر ۀالی کگ یی را مۀم ا جا  رسااایلی 931.سااارطا   ۱ریهنیار عو هللا ۀویب هی سااارررسااات شااااریالی کاور عصااارامریه شااانوگ 
رییس ناۀیۀ ایر ی صاافی هللا عو ی رییس ناۀیۀ ویساات ی  یم شااهر همراهی می کر ن ، وا رهوری یاعرااای کاریا  صاالح ایاها  

ت سرررست شاریالی کاور رم  ایش  م  الییی وگ ای  کاریا  وگ شهرکاور، ریرامی  اهمیت  ری   ی ار، ناس.هلمن ی  ی ار نمی 
ۀ خدماتی، خانۀ مشتتترک همه افنانها از پروستتۀ ملی صتتلح و آشتتتی که ی جایگاد صاالح صااۀوت نمی د الفتر شاااریالی کاور منۀی  ا ار

ه بر عرضتتتۀ ده ها موارد خدماتی، برای تستتتهیل حرکت خوشتتتنودی خداوند بزرر در آن نهفته استتتت، حمایت و پشتتتتیبانی نموده، عالو

 .های مدنی و شتتتتتتهروندمحوری نیز آمادۀ هرگونه همکاری می باشتتتتتتد تا آواز رستتتتتتای خیرخواهانۀ مردم ما به گو  همگان برستتتتتتد
ستتازی  ستت ا اقبال خیبر رییا کاروان متذکره از وعده های همکاری که از ستتوی ستترپرستتت شتتاروالی کابل به آنها در قستتمت فراهم

تستتتتتتهیالت در شتتتتتتهر کابل ارایه گردید، ابراز قدردانی نمود و افزود که ما به این حرکت خود ادامه می دهیم تا برادران ما با همدیگر 

پذیری و همستتتتویی در تامین امنیت و آبادی کشتتتتور یکاا و همگام شتتتتوند و همدنان ملت رنادیدۀ ما که از جن  طوالنی و بی مفهوم 

 .رهایی یافته و دیگر شاهد از دست دادن عزیزان و سرمایۀ های خود نباشندخسته گردیده اند، 
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 ۱.ی  3.ی ریهی  ی البر  ر ناۀیگ گاه کار کان ریت .9

چرخی های پلریزی گذر بالک دوم پروژٔه احمد شتتتتاه بابا مینه واقع ناحیٔه دوازدهم و قستتتتمت اول گذر فامیلیکار بهستتتتازی و کانکریت

مساحت بهسازی بالک دوم پروژۀ احمد شاه بابا .گرددنزدهم از پروگرام انکشافی شاروالی کابل در روزهای آینده آغاز میواقع ناحیۀ 

گذر در نواحی  15در ستتال جاری بیا از .باشتتدکیلومتر می 3۱.12های پلدرخی کیلومتر و بهستتازی قستتمت اول فامیلی 11.8۱مینه 

آنها یکی پی دیگر بزودی آغاز می  گیرد که کار عملیریزی شتتتتتتتاروالی کابل قرار میمختلف شتتتتتتهر کابل، شتتتتتتتامل پرگرام کانکریت

مطالعات فنی و مستتلکی چون ستتروی و دیزاین شتتماری از این پروژه ها تکمیل و به مراحل تدارکاتی راه یافته استتت و همدنان .گردند

  .یکی آن قرار دارندشمار دیگر این پروژه ها تحت ارزیابی های فنی جهت آماده شدن اسناد تخن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ریاستتت تنظیف شتتاروالی کابل قصتتد دارد که به  .4

 .های فرهن  شهری مزین نمایدرا که جدیداً خریداری نموده را با پیامعراده وسایط خویا 3۱تعداد 

شاروالی کابل از عموم ست تا  بنأ  ضامند ا شریف کابل تقا شهریان  های خویا را با موضوعاتی زیر الی طرحهنرمندان، فرهنگیان و 

 .ارسال نماید "ghyasi8118@gmail.com" بیست روز به ریاست تنظیف و یا به ایمل آدرس

 های پالستیکی و اضرار آنها و بوتلعدم استفاده از خریطه - 

 ها به مکان مناسب آن و عدم پراکنده ساختن آنانداختن زباله -

 هاکابل با زبالهآلوده نساختن دریای  -

همکتتاری مردم بتتا ریتتاستتتتتتتت تنظیف و مراعتتات کردن فرهنتت  

 شهری

ها درجه بندی گردیده و بهترین طرح در دو ستتتمت وستتتایط طرح

بنام شتتتتخا طراح، طراحی شتتتتده و شتتتتخا طراح مورد تقدیر 

 .گیردمادی و معنوی ادارۀ شاروالی کابل قرار می

  .این پیام را شریك سازید

 

 

 1331 سرطان 5شنبه دو
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 .شدت ادامه داردریزی سرک چهارراهی تایمنی الی چهارراهی تنظیف بهکار آسفالت .1

 .گرددهای ترانس ورتی و زیست محیطی برای شهریان شریف کابل فراهم میی مذکور و اطراف آن، سهولتبا تکمیل ساخت جاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدار سرپرست شاروال کابل با اهالی ناحیۀ شانزدهم .2

معیین خدمات شتتهری و محمد طاهر زواکمن زی ستترپرستتت شتتاروالی کابل درحالی که پوهنیار مستتیح هللا محبو  پوهنیار عبدهللا حبیب

رییا ناحیۀ شتتانردهم شتتاروالی کابل نیز حدتتور داشتتتند با محاستتن ستت یدان و بزرگان ناحیۀ شتتانزدهم به خاطر رفع مشتتکالت محیطی 

ک ی سرپرست شاروالی کابل ضمن استماع نظریات و پیشنهادات اهالی ناحیۀ یاد شده در قسمت چگونگی ساختمان اساسی.دیدار کرد

کانال در پارک سعادت واقع مکروریان اول که به خاطر آبیاری 

زمین ها و باغ های آن اهالی در نظر گرفته شتده، تستریع روند 

متره قلعۀ  ۱۱کاری و تمویل منابع پروژۀ ستتترکستتتازی ستتترک 

های استتتتتتمالکی در پیوند با خان، اجرایی شتتتتتدن پروستتتتتهزمان

جنرافیای ناحیۀ ستتازی و تطبیق ماستتتر پالن در کارهای ستترک

های شتتتاروالی کابل شتتتانزدهم و نواحی هماوار و تحقق برنامه

بحث و تبادل نظر نموده تصتتتتریح کرد که در برنامه ریزی های 

یاز های محیطی،  ما مطابق به معیار های شتتتتتتهری، تمامی ن

اولویت داده شده که در آینده با عملی ساختن آن تنییرات مثبتی 

شتر از گذشته ها سطح رضایت مردم را تاربه خواهیم کرد و بی

 .ما را در قبال خواهد داشت

 

 

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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 1331 سرطان 4 سه شنبه

 
 قیرریهی یک اط سرک واهار لیسۀ مریم  گاه ش  ..

، کار قیرریزی یک خط سرک بازار لیسۀ مریم از خشت هوختیف به استقامت گوالیی پارک، بعد از تکمیل 1331سرطان  4روز گذشته 

های اتصالی پروان سوم الی پناصد فامیلی و گوالیی به ادامۀ کار ساختمان اساسی سرک.کناری، و بسترسازی آن آغاز گردیدآبروهای 

پارک الی خشت هوختیف که سال قبل از طریق برنامۀ بهبود موثریت ترانس ورت شهری شاروالی کابل روی دست گرفته شده بود، قبل 

قسمت چهارراهی پناصد فامیلی به استقامت چهارراهی قوای مسلح  های یاد شده ازرریزی سرکاز فرا رسیدن عید سعید فطر کار قی

متر بوده که شامل ساخت  2۱متر و  3۱متر،  36متر و عرض های  148،5طول ماموعی سرک های یاد شده  .نیز آغاز گردید

رای پیاده روها، خطوط بایسکل رانی، نصب عالیم آبروها، پیاده روها، گلدان ها و غرس نهال، تنویرسرک، دهلیزهای ترافیکی ب

قابل ذکراست که این سرک ها الی دو ماه آینده .ترافیکی، ایستگاه ها و احداث تاسیسات ایمنی ترافیکی برای وسایط و عابرین می باشند

 .تکمیل و به بهره برداری س رده می شوند

 

 
 گرفتیکی از رستورانت های برتر شهر مورد تقدیر قرار  .2
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کابل، فعالیت اصناف مختلف شهر را از نظر حفظ الصحۀ محیطی و محیط زیست، همواره ریاست صحت محیطی و محیط زیست شاروالی

مادۀ الیحۀ محیط زیستی  22به بررسی می گیرد، اخیرا این ریاست پا از اناام بررسی های دورانی، رستورانت ماستر کوک را که 

خویا مراعات نموده بود، مطابق به طرزالعمل های شاروالی کابل قابل تقدیر دانسته و برای مالک آن از را در محیط کاری و فعالیت 

قابل ذکراست که در سال گذشته نیز نظر به  .سوی پوهنیار مسیح هللا محبو  معین خدمات شهری شاروالی کابل تقدیر نامه اهدا گردید

 .شهر مورد تقدیر دانسته شده و برای مالکان آنها تقدیر نامه اهدا گردیده بود کابل، فعالیت سه صنف برتر بررسی های شاروالی

 

 
 سرک اتصالی داراالمان الی ده دانا به شکل معیاری ساخته می شود .3

شتتتتاروالی کابل در نظر دارد تا مطابق پالن زیبا ستتتتازی جاده ها، ستتتترک اتصتتتتالی داراالمان الی ده دانا را به شتتتتکل معیاری بهستتتتازی 

متر، عالوه بر قیرریزی، از ستتتن  فر  پیاده روها با ستتتن  های  15۱۱قراراستتتت این ستتترک به طول  .وعرض آن را توستتتعه دهد

زینتی موزائیک، پوشتتتتتتا آبروهای کناری جاده، نصتتتتتتب کتاره در اطراف پیاده روها، خط اندازی دهلیزهای پیاده رو، نصتتتتتتب عالیم 

بایسکل، نصب جدول ها یا تایرگیرجاده ها، گستر  ساحات سبز با غرس  یط موتر ورهنمای ترافیکی، خط اندازی سیر و حرکت وسا

نهال های زینتی و چمن های چهار فصتتتتتلی، ایستتتتتتگاه های 

مام  به ستتتتتترک و نصتتتتتتتب چوکی های انتظاری و ت موازی 

شاروالی .نیازهای یک جادۀ معیاری تزئین و برخوردار گردد

مدیریت کابل عالوه بر عرضتتتتۀ خدمات متعدد شتتتتهری چون 

زباله ها، توسعه وایااد ساحات سبز، دست یافتن به سرک 

های اصتتلی و فرعی، مدیریت دستتت فروشتتان و کراچی های 

ستتتیار، پارکین  وستتتایط، خدمات فرهنگی، کنترول صتتتحت 

محیطی و ده ها موارد دیگر، به زیبا سازی شهر نیز کوشا 

شینی، خواهان  بوده و در زمینه، جهت تعالی فرهن  شهرن

اری و مراعات نمودن اصول شهری از سوی شهریان همک

بوده تا مانند سایر شهرهای مترقی، به یک شهر مصوون، 

 .زیبا و پایداردست یابیم
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را از ی نظارتی ترافیک خویاقراردادی کمیته بست 3۱۱شاروالی کابل  .4

 .طریق رقابت آزاد به اعالن س رده است

جهت معلومات بیشتر کلیک 

 http://www.acbar.org/jobs/jobbycompany/31784.jsp .کنید

 

 

 

 

 

 هاي جدید در نواحي شهر كابلدانيتوزیع وسایط و زباله .5

ر هاي هفت متدانيستتو توزیع زبالهریاستتت تنظیف شتتاروالي كابل از مدتی بدین

در قدم نخست نواحی مورد مطالعه قرار گرفته و به اساس  .كعب را که جدیداً خریداری شده را در نواحي مختلف را آغاز نموده استم

هاي جدید همه ستتربستتته بوده و حین انتقال به زباله داني.ها جاباا شتتده استتتدانيمیزان تولید زباله، مستتیر و نفوس هر منطقه زباله

ستفاده كنند و دانيی درست از این زبالهگردد كه شهروندان به گونهاین پروسه زماني موفق مي.گرددنمی شهروندان مشكل ایااد ها ا

 .ها جداً خوداری نماینددانیی خود را در آن تخلیه نوده و از انداختن مواد ساختماني در زبالههای تولیدي روزمرهتنها زباله

 .كنیدلطفا در نشر این پیام با ما همكاري 

 

 

http://www.acbar.org/jobs/jobbycompany/31784.jsp
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 1331 سرطان ۱ شنبه چهار

 

 ی سوم شاروالی کابلی چهار مربوط ناحیهدانی در ساحات کارتهنصب زباله .1

 .ها در ساحات مختلف شهر کابل از سوی ریاست عمومی تنظیف شاروالی کابل جریان دارددانینصب زباله

 

 

B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

را با رادیو سالم مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1334 سرطان 2شنبه روز  :سالم وطنداررادیو  .3

 .صحبت نمودپارکینگ های شهر انجام داده و در مورد  وطندار

تلویزیون با  را مصاحبهعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1334سرطان  2روز شنبه : تلویزیون آریانا .2

 .صحبت نمودسرک های حلقوی انجام داده و در مورد  آریانا

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو بیان انجام  1334سرطان  2روز شنبه رادیو بیان:  .1

 بل صحبت نمود.داده و در مورد پروژه های شاروالی کا

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در تلویزیون نور اشتراک  1334سرطان  3روز یکشنبه تلویزیون نور:  .4

 داده و در مورد مترو بس صحبت نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو  1334سرطان  7روز دوشنبه  :رادیو سالم وطندار .5

 .صحبت نمودسالم وطندار انجام داده و در مورد پیاده رو ها  

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با آژانس  1334سرطان  5شنبه  روز سه :آژانس خبری پژواک .6

 .صحبت نمودی  خبری پژواک انجام داده و در مورد منار رسانه
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C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
الم ساز رادیو پارکینگ های شهر عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :سالم وطنداررادیو  .3

 انعکاس یافت.وطندار 
سرک های حلقوی از تلویزیون آریانا نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :تلویزیون آریانا .2

 انعکاس یافت.

سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد پروژه های شاروالی کابل از رادیو بیان مصاحبه عبدالجلیل  :رادیو بیان .1

 انعکاس یافت.
صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مترو بس از تلویزیون نور انعکاس تلویزیون نور:  .4

 یافت.

الی کابل در مورد پیاده رو ها از رادیو سالم وطندار مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شارو :رادیو سالم وطندار .5

 انعکاس یافت.
ی از آژانس خبر منار رسانهمصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد آژانس خبری پژواک:  .6

 انعکاس یافت.پژواک 

 

 


