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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 35و  33 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 2293 سرطان 12  شنبهیک – 39شماره  

 افتی شیگشا زنانی دست عیصنا شگاهینما ؛بازار جمعه .1

  شگاهینما بازار جمعه ،روان سال سرطان 02 چهارشنبه روز ،زنان یاجتماع وی اقتصاد رشد منظور به

 در شنروی مخابرات شرکت و افغانستان عیصنا و تجارت اتاق کابل،یشاروالی سو از زنانی دست عیصنا

 .افتی شیگشا سوم و اولی هاانیمکرور

 افق و ژهیمن کهیحال در کابل،یشاااروال ساارپرسااتی ز بیحب عبدهللا اریپوهن شااگاه،ینما نیا شیگشااا نیح

ی شمار و روشنی مخابرات شرکتۀ عام روابط سییری فیشر عیشف افغانستان، عیصنا و تجارت اتاق سییر

شندگان و زنان از شتند، حضور محل با  رشد و زنانی برا موثری کاریهافرصت شدن فراهم رامونیپ دا

  منظورگسااتر  به کابلیشاااروال: گفت نموده صااحبت شااهرکابل دری داخل عیصاانا وی فرهنگ ،یاقتصاااد

 جادیا وی همکار و تیحما هدف به شااهرکابل،ی نواح ساا   در منابع ازی ریگبهره و مشااتر ی هاتیفعال

 .دینمای م جادیا را روزی بازارها افغان زن کاران صنعت و نیمتشبثی برا کار و کسب مناسبی فضا

 قساامت در کابلیشاااروالی همکار ازی صااحبتی ط افغانسااتان، عیصاانا و تجارت اتاق سییر حال، نیهم در

ی ارهمک ۀوعد سپردن همچنان وی داخل عیصنا فروشگاه و شگاهینما نیای برگزاری برا مناسب محل نییتع

  اقات: گفت نمودهی قدردان  ابراز زنان،ی اقتصاااادی هاتیفعال تیمصاااوونی برا کابلیشااااروال سااارپرسااات

  و یهماهنگ با شاااه،یپ تجارت و متشاااب  زنانی دساااترسااا شیافزای برا افغانساااتان زنان عیصااانا و تجارت

  النپ شان، داتیتول ریسا وی دست عیصنا دارانیخر و بازارها به مربوطه،ی نواح و کابلیشاروالی همکار

  تیوال و کابل زنانی برا را بازارها جمعه و بار کی ماه دو هر در را روزی بازارها تا دارد مشاااتر 

 .دینما برگزار شهرکابل،ی هاپار  در همجوارآن

 در زین روشاانی مخابرات شاارکت: گفتنموده صااحبت روشاان،ی مخابرات شاارکتۀ عام روابط سییر سااپس،

  یربناهایز وی شااهری عال فرهنگ ا،یپو اقتصاااد مناسااب، سااتیز طیمح کی داشااتن خاطر به  تا دارد نظر

 .دینما تیفعال و تال  زنان،ی اقتصاد

 از کشااور زنانی داخل عیصاانا داتیتول هرهفته در جمعهی روزها در شااگاه،ینما نیا در که ذکراساات قابل

 .شد خواهد گذاشته شینمای برا باب خوراکه و وراتیز ،یدوز خنی ،یافغان گندی ها لباس ل،یقب
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دارد ادامه کابلیایدر سواحل میتحک .2  

 حفظ، اساااتیری ساااو از آنی اساااتنادی وارهایدی کار سااانگ کار کابل،ی ایدر ساااواحل میتحک منظور به

  همشانزدی نواح واقع خانزمانۀ قلع و هفتم ۀیناح واقع خانحسن پل قسمت در کابلیشاروال کار و مراقبت

 ازی شامار سااز و برسااخت عالوه کابل،یشااروال کار و مراقبت حفظ، اساتیر پرساونل. دارد ادامه نهم و

 .باشندیم زین مختلفی درنواح کابل،ی ایدر سواحلی بند میتحک مصروف ،یاصلی هاسر 

 وی وشو یموکې له ښاري ګڼه ګوڼې څخه مخنیې اړوند سیدولسمې ناح د .3

تیره اونۍکې د ګډ کمیسااااایون چاعیزو عملیاتو په لدکې، د ترافیک  ګڼه ګوعې مخنیوه طرحه د دولسااااامې  په

 ناحیې اړوند سیموکې پلې شوه او دا لدۍ دوام لره.

دې اړوند د دولسااامې ناحیې رییس زمره کوچ ، پامیر خبریال ته وویل: د ماللۍ او داودخان رلورالرو  په

خه پاکې شااااوې او د موغرو ایرقانون  تم نایونه، ګررنده کراچې او الس ر     ساااایمې له شااااته ګڼه ګوعې

 پلورونک ، له سیمه رخه په نښه شویونایونو ته ولیږدول شول.

نای لره او د پل  کیدو لپاره  زیاته کده چې، د ښاره نظم راوستل زموږ د دندو په لومدیتوب کې نوموړه

لرو، سااارادونکو او قانون ماتونکو ساااره به قانون  چلند  یې د اړوندو ادارو په مرساااتوساااره پوره چمتوال 

 .کیږه تررو د یادې ناحیې خلګ ښاره آسانتیاوو ته بشپد الس رسی ولره

 دیگردیبازساز اول انیمکروری مرکزگرم دستگاه .4

 اثر از دبو رفعالیا سال ستیب به کینزدی کیتخن عوارض نسبت که اول، انیمکروری مرکزگرم دستگاه

 .دیگرد فعال دوباره گذشته ۀهفت ها،انیمکرور مراقبت و ریتدو استیر تال  وی سع

 ظهارا ریپام خبرنگار به راب ه در ها،انیمکرور مراقبت و ریتدو سییر والیاراند سیرویم اریپوهن

.  ندینما فعال وی ساااز باز دوباره را دسااتگاه نیا توانساات مای کیتخن پرسااونل اند ، مصاارف با که داشاات،

  انیمکروری مرکزگرم دسااتگاهی باال از فشااار سااو کی از دسااتگاه، نیا شاادن فعال با که، کرد اضااافهی و

  انزمساات فصاال دری مرکزگرمی هاتیپل دری مکف حرارت دیتول ساابب گر،ید جانب از و شااده کاسااته سااوم

 .گرددیم

 

 لري دوام ېچار ولوړجو د کانال بادآ ریوز د. 5

  ېپوریځ ختتر رډګ هوای د خهر ېلورالرر پروان میدر د ې،چ ېچار ولوړجو سااااااترکانال رآبادیوز د

 .لره دوام ېو ېشو پیلې وکدیلوم په کال۷۹۳۱ د اوده  اځیدلئ

 او ژوروال  مترو ۴تررخه  ۹ له او وال  پلن مترو ۷2تررخه  ۵ له ،دوال ږاو په لومترهیک ۱ د کانال داه

  وینبهر او ویکورن د ،ساااره درلودلو په اروټکی فلز او سااالب وټسااارپیټی کانکر د ته خواوو وړدوا کانال د

  0 او ۷2،۷۷،۷۱،۷۵،۴ د ېچ ،یشااو نیزاډی وروسااته نورید زویهرخړا مساالک  او فن  د نویصاایمتخصاا

 وډناو د اوبو له ډ دوړیجایو ژر د کورونو او کونودساا د ی  به سااره دوړیجو پهاو  دوهیږل اوبه رخه ویناح

 .وش  وهیمخنبه  خهر
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 یوا په ارښاا د پاره له تیریمد اوبو دکې  موساام پهتونوښاااور دۍ اروالښاا کابل ې،چ ده ک  حال داساا  په دا

  ونوکانال رهډی د سمبه  سره دوړیجوله   ماسترپالن د ې،چ ده اخته دوړیجو په ماسترپالن دې کشمیر برخو

 .ش  پیل ېچار دوړیجو د

شهر سطح در هایدان زباله نصبۀ ادام .6  

ی هایاند زباله نصاب نساوکاریبدی چند از ها،زباله بهتر تیریمد منظور به کابل،یشااروال فیتنظ اساتیر

  پرسونل که ستیدرحال نیا .دارد ادامه روند نیا که گرفته دستی رو ،را روها ادهیپ کنار مخصوص دیجد

ی وهاآبری کشلو  وی کار پا  تیفعال مصروف شهروندان، ازی برخی توجه یب اثر به ف،یتنظ استیر

 .باشندی م ها جاده کنار

دیگرد ذخاداوطلب  تن «131»ی رقابت آزمون .7  

ی رینیانجی هابسااتی برا را تن« ۷۹2»ی رقابت آزمون گذشااته روز کابل،یشاااروالی بشاار منابع اسااتیر

 .نمود اخذ کیتراف امور پالن و انسجام پارتمنتید

 رد افراد گماشاااتن: گفتریپام خبرنگار به راب ه در ،یبشااار منابع اساااتیر اساااتخدام آمر روشااانگر مایسااا

 لفت آزمون نیا کنندگان اشترا  از کی چیه حق و باشدی می ستگیشا و اقتیل اساس به نظر، مدی هابست

 .شد نخواهد

 اطالعیه های شاروالی کابل .8

ساختمان    بالشاروالی کابل ار تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 

اشااترا   KM-NCB-W-0046-1397واقع پنجصااد فامیلی دارای نمبر تشااخیصااه  ۷Dپروژه  4-۹های 

شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا  شرایط  سته خویش را م ابق  سرب نموده و آفرهای 

 روز تقویمی ارایه نمایند. 0۷بعد از نشر اعالن الی 

و یا   www.npa.gov.afات را از ویب سااایت اداره تدارکات ملی داوطلبان میتوانند شاارطنامه و مشااخصاا

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

بعد از ظهر، بدسااات آورده و آفرهای  4:22صاااب  الی  8:22از سااااعت  65کابل منزل ساااوم اتاق شاااماره 

اشد، آفرها میبسربسته خویش را طبق شرایط شرطنامه به روز بیست دوم که آخرین ضرب االجل تسلیمی 

 تسلیم نموده و در جلسه داوطلبی اشترا  نمایند. 

 آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیر  نمی باشد.

تضمین آفر پروژه به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت م ابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی 

 میباشد.

 نزدهم و دوازدهمی نواح دری بهساز دیجدی هاپروژه .9

 اهش احمد ۀپروژ دوم بال  گذری زیر تیکانکر وی بهساز مشکالت،ی بند تیاولو وی سنج ازین براساس

ی انکشاااف پروگرام از نزدهمیۀ ناح واقعی پلچرخی هایلیفام گذر اول قساامت و دوازدهم ۀیناح واقع نهیبابام
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  نه،یبابام شاااااه احمدۀ پروژ دوم بال ی بهساااااز مساااااحت .گرددیم آااز ندهیآ یروزها در کابلیشاااااروال

 .باشدی م هکتار ۹2،۷0 ،یپلچرخی هایلیفام اول قسمتی بهساز و هکتار، ۷۱،85

ی انکشااااااف پروگرام دیجدی هاپروژه شاااااامل شاااااهر، مختلفی نواح در گذر ۷4 از شیبی جار ساااااال در

 .دیگرد خواهد آاازی زود به گریدی پی کی هاآنیعمل کار که ردیگیم قرار کابلیشاروال

 

  : 2932 سرطان 12  چهار شنبه – 32شماره 

 غونډه جوړه شوه ۍ کمیټېد چارو سمون او همغږ پلورونکو ندهځگرد  .1

مه 0۵د چنګاښ په  ې،له مخ الرښاوونېمحمد اشارف انی د  یسافغانساتان اساالم  جمهوریت جمهور ری د

ورونکو د پل ګرنندهزی په مشرۍ د  یبد کابل سرپرست ښاروال پوهنیارعبدهللا حب ،په ورځ ېنیټه د دوشنب

ست ښاروال د ښاره نظم په اړه رسرپ د کابل کې په پیلې ډاون د شوه. جوړهسمون او تنظیم کمیټې اونډه 

پلورونکو  ګرنندهنه راپدیخوا د ښااااره نظم په موخه د  ېله ره مود الۍویل: کابل ښاااارو ېو ېخبرې وکد

 او کار پهد دوه  ترنوده  ېهڅه ک ېاو په د ېپیل کد ېو چارهغوی د لیږدول نایونو ته د وبدلون او غاکل

سم  ېسپارښتن ۍوروستیوک  د ولسمشرۍ ماع ېراش . په د والئ هښ ې بارک و ګډه کمیټه د چار ،یوهسره 

ادارې له لوی ریاساااااات،کورنیو چارو وزات،کابل ښاااااااروالۍ، د کار،غولنیزو چارو، شااااااهیدانو او معلولینو 

 ګررندهتررو د اړوندو ادارو په همغږۍ د  ېشااااااو جوړهرونکو له اسااااااتازو  نخه پلو ګررندهوزارت او د 

 ېله ستونزو سره مخ نش  او په ډاډه زړه خپل ېپلورونکو لپاره ګټوره طرحه جوړه کدی ترنو راتلونک  ک

 سرته ورسوه. ېچار

چمتو کولو په اړه  ېطرح ېګټور ېپلورونکو لپاره د یو ګررندهد  ساااارهګډونوالو په وار ېد اونډ ورپسااااې

 میشاااااتوښااااااروالۍ سااااارپرسااااات د خبرو اوریدلو تررنګ د ښاااااار ګڼه  دکابلتداو  ېپه د ېچ ېوکد ېخبر

 ررندهګد  ېطرحه ک ېپه د ېېې غینګار وکد او وویل: اړینه ده چ ېباند ېحل الر مناسبې یوېنایونوک  د 

چمتو  ېحطر ېخپل ېاونډه ک ېلونکپلورونکو د بیال بیلو زونونو اساااتازو نظرونه واخیساااتل شااا  او په رات

پلورونکو لپاره مناساااااب نایونه لکه سااااارپټ   ګررندهکده: موږ غول دنده لرو تررو د  زیاته. نوموړه یکد

 .کدو برابرهورننې بازارونه چمتو او دوی ته د کار زمینه 

دیگردی زیرریق تیمارکی چهارراهی ال سوم پروان سرک خط کی .2  

  سااال ۀمین در گر،یدی اصاال ساار  سااه با همراه که تیمارکی چهارراهی ال سااوم پروانساار  ساااخت کار

  بود، دهیگرد آااز مختلفی هاعرض با لومتر،یک ۵8.  ۵ی مجموع طول به کابل،یشاروال سوی از گذشته

 هک هاسر  نیا. دیگردی زیرریق سر  نیا خط کی یجار هفته ۀشنب روز آن،زیر ساخت   لیتکم از بعد

  هاستگاهیا وی کیتراف میعال نصب ،یران سکلیبا خ وط، ریتنو ها،گلدانی سرسبز روها،ادهیپ اعمار شامل،

 شوند. سپردهی بردار بهره وبه لیتکم روان سالی ط قراراست باشد،یم
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دارد شهروندان میمستقی همکار بهی بستگ شهری پاک .3  

 .باشدی م شان شهروندان میمستقی همکار به وابسته ا،یدنی مترق و پا ی شهرها

ه اشااتد اظهار ریپام خبرنگار بهی صااحبتی ط کابل،یشاااروال فیتنظ سییری اثیا بهزاد احمد را م لب نیا

 افزود:

ی اه زبالهی آور جمع قساامت دری فیتنظ پرسااونل تا دهیگرد سااببی نینشاا شااهری الع فرهنگ تیرعا عدم 

 در هیروی ب صااورت به هازباله ختنیر و آن در هازباله انداختن قیطر  از آبروها شاادن مساادود پراکنده،

 . گردند مشکالت دچار همواره مناسب، ریای جاها

  ریای جاها در شاااان منازل از آن انتقال و هازباله سااااختن پراکنده و دیتول قسااامت در شاااهرندان ازی و

  وی ساااز جدا شااهروندانی همکار به روزمرهی دیتولی هازباله اگر: گفت نمودهی تینارضااا ابراز مناسااب،

  به با افزود،ی و. داشااات میخواه اریاخت در شاااهر نگهداشاااتن پا ی برا را شاااتریب وفت ما گردند، کیتفک

 شهر ینواح س   از روزانه هازباله انتقال مقدار دهیگردی داریخر را  یاخ که یفیتنظ دیجد طیوسای ریکارگ

 .است دهیگرد واقع ما انیشهر ازی ادیزی شمار استقبال مورد که افتهی شیافزا برابر نیچند

  و میگرفت دستی رو قبلی چند از  را  روها ادهیپ کنار مخصوص دیجد یهایدان زباله نصب که، گفتی و

  پا  تیفعال مصااروف شااتریب ما پرسااونل و ختهینر آبروها در را زباله شااهرندان تا دارد، ادامه روند نیا

 .نگردند هاجاده کناری آبروهای کش لو  وی کار

  دارد ادامهی باقابل گذری هاکوچه ساز و ساخت کار .4

 قبل یچند که کابل،یشاروال یانکشاف پروگرام از نهم، ۀیناح دری باقابل گذری هاکوچه ساز و ساخت کار

 .دارد ادامه ده،یگرد آااز

ی ها سر  ساز و ساخت به مصمم ،یجار سال دری نواح متوازن انکشاف دگاهید اساس به کابلیشاروال

     عالوه هاآن ساز و ساخت باشدکهی م مختلفی نواح دری فرع وی اصل

 .داشاات خواهدیی ساازا به ریتاث زین شااهرکابلی اقتصااادۀ توسااع و رشااد بر ،ی یمحی هاسااهولت جادیا بر

 کار انیجر از مردم که رودی م توقع و شودی م دانسته موثر شهر نیا ساختن در کابل شهروندانی همکار

  کابلیشاروال آنی نگهدار و حفظ در و داشته نظارت زین باشدی م شان خود مربوط کهیی هاپروژه قیت ب و

 ده از شتریب طول به بزرگ و خورد ۀکوچ ۷۷4 تعداد بهی باقابل گذر در که ذکراست قابل.رسانندی اری را

 ساز و ساخت سال کی یطی اساس و پخته شکل به آبروها، اعمار شامل مختلفی هاعرض با متر، لویک

 .گردندی م
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 دیگرد ریدا اطالعات بهی دسترس قانون حیتشری هماهنگ مشترک ۀجلس .5

  سرطان 06 دوشنبه روز ظهر از بعد ،یمحور شهروند و اطالعات بهی دسترس فرهنگیۀ تقو منظور به

س روان، سال سترس نظارت ونیسیکمۀ ادار و کابلیشاروال انیمی هماهنگ مشتر  ۀجل  اطالعات، بهی د

 .دیگردریدا کابلیشاروالی هاکنفرانس تاالر در

  و شاانریکمی میابراه ومیعبدالق کهیحال در کابل،یشاااروال نشاارات سییری ساال ان لیعبدالجل جلسااه، درآااز

 داشتند، حضور کابلیشاروالی نواحی روسا و اطالعات بهی دسترس نظارت ونیسیکمی اعضا ازی شمار

  هبی رسااان اطالع ۀنیزم در اداره نیای رهبر راسااخ اعتقاد رامونیپ کابل،یشاااروالی رهبر ازی ندگینما به

  ۀنیزم ،ینشراتی کافی ربناهایز سیتأس قیطر از کابلیشاروال: گفت نموده صحبت شهروندان،ی برا موقع

ی هاتیاولو ازی کی را آن و ساااخته فراهم دهد،ی م انجام کهیی ها تیفعال تمام به را شااهروندانی دسااترساا

 سال کی یط را کابلیشاروالی رسان اطالع گزار ی سل انی آقا جلسه، نیا در.  داندی م خودی کار مهم

سه حاضرانی برا گذشته، سه نیحاضر دیتائ مورد که نمود شکشیپ جل ر فشرده گزار  د.گرفت قرار جل

 این شماره به نشر میرسد.

 استیر یکاری هاوهیش اطالعات بهی دسترس نظارت ونیسیکم ازی ندگینما بهی میابراه ومیعبدالق متعاقبا  

  ونیساایکم: گفت نموده عنوان نهیشاایپی ب شااهرندان،ی برای رسااان اطالع امر در را کابلیشاااروال نشاارات

  سییری ان محمداشرف جاللتمآبی سو از داست،یهو نامش از کهی طور اطالعات، بهی دسترس نظارت

ی دولت اداراتی کارکردها و اطالعات بهی دسااترساا فرهنگ جیترو از نظارت منظور به ،  کشااور جمهور

 یدسترس رایز باشند، پاسخگو مردمی برا موقع به اطالعاتیۀ ارا در اداره، هر مسووالن تا دهیگرد جادیا

  تیحما که مردم، و باشااااادی می حتم مردمی برا دولتی هاتیفعال و کارکردهای چگونگ از اطالعات به

  تاطالعا به تا دارند حق شان مسووالنیی پاسخگو و تیشفاف خاطر به بوده، ها دولتۀ دهند شکل و کننده

 .باشند داشتهی دسترس قیدق

  ضوع مصباح هللایول توسط اطالعات، بهی دسترس قانون مواد  یتشری روی معلوماتۀ بست جلسه، ریاخ در

شترا  به دهیگرد ونافظ لیتعد را  یاخ که اطالعات، بهی دسترس نظارت ونیسیکم سه کنندگان ا   شکشیپ جل

 .دیگرد

 ی همکاری هاه تفاهمنام یامضا .6

ی اترملیت وی قیموساااای هااسااااتیر و کابلیشاااااروالی کلتور خدمات اسااااتیر انیمی همکاری هاتفاهمنامه

ی هادرعرصااااه مشااااتر ی هابرنامه ها،تفاهمنامه نیای برمبنا. دیامضاااااگرد فرهنگ و اطالعات وزارت

ی انداز هرا و اتریت بخش در جوانان ۀیترب زیونی ومناسبت فلکلور ،یمحلی هاآهنگ نیتدو ،یقیموس آموز 

شدهی ادارات نیب فینظ وی سرسبز ،یشهر ستیز فرهنگ جیترو بخش دری ابانیخی اترهایت  رتصو اد

 .ردیگیم
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  هازباله کیتفکی معلوماتی پوسترها عیتوز .7

  ،ینینشااااا شاااااهری عال فرهنگ جیترو و ها زباله بهتر تیریمد هدف به کابلی شااااااروال فیتنظ اساااااتیر

  آااز هاانیمکرور ۀسااااح از قبلی چند راآن عیتوز و هیته را هازباله کیتفک رهنمودی چساااپی پوساااترها

 .کرد

  هازباله تا دینمای م کمک را شهروندان است، دهیگرد چاپ هاآشپزخانه در نصب خاطر به که پوسترها نیا 

  کیتفک که ذکراساات قابل .ندینما جدا هم از و کیتفک« خشااک و تر»ی عضااو ریا وی عضااو  یح از را

 فلزات چوب، شه،یش شامل خشکۀ زبال که بوده خشک و تر گروه دو به هازبالهی جداسازی معن به هازباله

  کیفکتیی اذای هاپسمانده مانند بودن، هیتجز قابل ریا اساس بر توانیم زین را ترۀ زبال و شودیم رهیا و

   .کرد

نیآفریپاکپوشانینارنج .8  

 کرده توجه شاندستانی ناتوان به کهآنیب روبند،یم را مای هاکوچه و هاجاده هرروز هاآن اما م،ینیبینم ما

 کرده ایو گفته هاآن بهی نگاه حتا و« یسالم» ا،یو« ینباشمانده»و میباش نموده توقف ۀلحظی برا ای م،یباش

  هاشب و ندیآیم هاجاده به دیخورش همراه هاصب . اندافتاده دور هاآدم چشم و زبان از که هاستسال م،یباش

. است گرانرفت نیای هادست ارمغانی زگیپاک که است رفته ادمانی ما و رودیم دیخورش که هستند هنوز

  ندکشیمی خاکی هاجاده س   بر را بلنددستهی جارو هرروز کهیی هادست ن،یآفریپاک پوشانینارنج نیا

  جاروب را هالحظهی تند ،یفراری هانگاه عبور گرد عجول،ی هاهیثان عبور گرد تند،ی هاگام عبور گرد و

  هاجادهی روآب ها،ییبایز نا انبوه د،یایب شیپ شانیبرای کار شوند، ماریب ند،یاین روز کی اگر هانیا. کنندیم

  و دنید حسااارت وی نارنج لباس بای بانوان ۀخاطر و میمانیم ما و بردیم را مانیهاکوچهپس و کوچه و

ی ابر و م،یببوس را شانیهادست م،یکن دعا شانسالمتی برا و بماند ادمانی کا  هستند تا پس .شانآمدن

 !میکن شانکمک توان حد   در شانرسالیدی هایخستگ

 گرددیم آغاز بیعنقر خانزمان ۀقلع ۀمتر 61 سرکی زیرریق کار .9

ستیر س ساختمان کار کابل،یشاروال کار و مراقبت حفظ، ا سا   عمال   را خانزمان ۀقلع ۀمتر 52 سر ی ا

 نآ ۀبدنی ساز بستر وی کار هموار که سر  نیای هاقسمتی زیرریق کار است قرار که داشته دستی رو

 .گردد آااز کینزدۀ ندیآ در ده،یگرد لیتکم

  روها، ادهیپ آبروها، شاااااامل لومتر،یک 4ی مجموع طول و متر 52 عرض به نیل چهار در سااااار  نیا

 رفتار زیتی موترها وی شهری هابس رحرکتیسی انداز خط ها،ستگاهیا جاده،ی کنار وی وس ی هاگلدان

 .رددگی م ساز و ساخت جادهی سولر ریتنو وی کیتراف میعال نصب ،یران سکلیبا خ وط شدن مشخص با

 

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: 
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 2293 سرطان 11 جمعه

 

 جمعه بازار نمایشگاه صنایع دستی زنان گشایش یافت .2

، جمعه بازار نمایشگاه صنایع دستی زنان از 1331سرطان  22اجتماعی زنان، روز چهارشنبه به منظور رشد اقتصادی و 
سوووی شوواروالی کابل، اتاا تجارت و صوونایع افنانسووتان و شوورکت مخابراتی روشوون در سوواحات ملروریان های اول و سووو  

 ابل در حالی که منیژه وافق رییسحین گشایش این نمایشگاه، پوهنیار عبدهللا حبیب زی سرپرست شاروالی ک.گشایش یافت
الن و همدرد ریس پ اتاا تجارت و صنایع زنان افنانستان، شفیع شریفی رییس روابط عامۀ شرکت مخابراتی روشن، سحر

شدن فرصت های  شتند، پیرامون فراه   شندگان محل حضور دا شه و با شاروالی کابل و شماری از زنان تجارت پی پالیسی 
در رشوود اقتصووادی، فرهنگی و صوونایع داخشی در شووهر کابل صووحبت نموده گفت: شوواروالی کابل به کاری موثر برای زنان 

منظور گسووووترش فعالیت های مشووووترک و بهره گیری از منابع در سووووطک نواحی شووووهر کابل، به هد  حمایت و هملاری و 
 .ایجاد می نمایدایجاد فضای مناسب کسب و کار برای متشبثین و صنعت کاران زن افنان بازارهای روز را 
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 د وزیرآباد کانال د جوړولو چاري دوام لري .0

د وزیر آباد سترکانال جوړولو چاري چي د دری  پروان څشورالري څخه ترهوایي ډګرختیځ پوري موقعیت لري او د 

 5تر  3پشن والي او مترو  12تر  3کیشومتره په اوږدوالي د 1دغه کانال د .کال په لومړیو کې پیل شوی وي دوا  لري1331

مترو ژوروالي سره او د کانال دواړو خواوو ته د کانلریټی سرپټو سشب او فشزی کټارو په درلودلو سره د کورنیو او بهرنیو 

ناحیو د اورښتونو  2او  12،11،11،13،5متخصیصینو د فني او مسشلي اړهرخیزو څیړنو وروسته ډیزاین شوی، چي د 

دا .سره به یي د سړکونو او کورونو د ژر ویجاړیدو څخه مخنیوي وشي او اوبه به نه ډنډ کیږياوبه به لیږدوي چي جوړیدو 

په داسي حال کي ده چي کابل ښاروالۍ د اورښتونو موس  د اوبو مدیریت له پاره د ښار په اوږدو کې د ماسترپالن په جوړیدو 

 .ړیدو چاري پیل شياخته ده چي د ماسترپالن جوړیدو سره س  به د ډیري کانالونو د جو
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 2932سرطان  19 شنبه

 ی نجارهای قلعهجریان اسفالت جاده .2

ی سال گذشته از برنامۀ بهبود و موثریت ترانسپورت شاروالی مذکور همراه با هفت سرک دیگر نیمه کار ساخت سرک
کیشومتر آبروها،  11۵2 های مختش  آغاز گردیده که شامل ساختکیشومتر، با عرض 3۵3۵طول مجموعی کابل، به

رو، خطوط بایسلل رانی، نصب عالی  ترافیلی و ها، غرس نهال، تنویرسرک، دهشیز های پیادهروها، سرسبزی گشدانپیاده
 .رسدی اکمال میباشد، که طی سال روان مالی به پایهها میایستگاه
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 2932سرطان  12یکشنبه 

 گردد می برطرف بزودی مکروریانها باشندگان آشامیدنی آب مشکالت .1

با چهار حشقه چاه آب آشامیدنی که از سوی پروگرا  انلشافی شاروالی کابل در ساحۀ ملروریانها حفر گردیده، قرار است 
در این رابطه، پوهنیار میرویس ارغندیوال رییس .مشووووولالت آب آشوووووامیدنی باشوووووندگان این سووووواحات بزودی برطر  گردد

ت ملروریانها طی صحبتی اظهار داشت که حفر این چاه های آب تلمیل گردیده و نصب شبله های تصدی تدویر و مراقب
دو حشقۀ آن نیز به پایۀ اکمال رسیده و قراراست که با نصب میتربرا توسط ریاست برشنا در هفتۀ جاری دو حشقۀ این چاه 

ز آینده به بهره برداری سپرده خواهند شد و از این رو 13های آب را فعال نمائی  همچنان دو حشقه چاه آب دیگر آن ه  الی 
 رهگذر می توان گفت که مشلالت آب آشامیدنی باشندگان ملروریانها بزودی برطر  می گردد

 

 



 2932 سرطان 12 الی سرطان  12                             27بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

12 
 

 

 

 کار باالی ساخت سرک در ناحیه دوازدهم .1

شاه ساز سرک اصشی بالک هفت  پروژهٔ احمد  شاروالی کابل  بابا مینه واقع ناحیۀ دوازده  که چندی ساخت و  قبل از سوی 
روها فرش پیادهمتر شامل ساخت آبروها، سنگ 32این سرک به طول یک کیشومتر و عرض .آغاز گردیده بود، جریان دارد

 های تزئینی بوده که الی چند ماه آینده تلمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شدو اعمار گشدان
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 داردتحکیم سواحل دریای کابل ادامه  .9

به منظور تحلی  سوووووواحل دریای کابل، کار سووووونگ کاری دیوارهای اسوووووتنادی آن از سووووووی ریاسوووووت حفظ، مراقبت و کار 
  شووووووواروالی کابل در سووووووواحه پل حسووووووون خان واقع ناحیه هفت  و قشعۀ زمان خان واقع نواحی شوووووووانزده  و نه  ادامه دارد.

 های نزدیک به دریا از سیالب ها موسمی مصئون خواهد شد.قابل ذکر است که با تحلی  سواحل دریا، خانه ها و زمین 

 

 

 

 
  کار ساخت و ساز سرک های گذر قابلبای ادامه دارد .2

کار سووواخت و سووواز سووورک های گذر قابشبای در ناحیه نه  از پروگرا  انلشوووا  شووواروالی کابل که چندی قبل آغاز گردیده، 
  متوازن نواحی در سال جاری مصم  به ساخت و ساز سرک های متعدد شاروالی کابل براساس دیدگاه انلشا.ادامه دارد

اصشی و فرعی در نواحی مختش  می باشد که ساخت و ساز آن ها عالوه بر ایجاد سهولت های محیطی، بر رشد و توسعۀ 
ته می شود و هملاری شهروندان کابل در ساختن این شهر موثر دانس.اقتصادی شهر کابل نیز تاثیرات بسزایی خواهد داشت

توقع می رود که مرد  از جریان کار و تطبیق پروژه هایی که مربوط خود شوووان می باشووود نیز نظارت داشوووته و در حفظ و 
بل را  کا نگهداری آن شووووواروالی 

قووابوول .یوواری رسوووووووواننوود
قوووابشبوووای  ذکراسوووووووت که در گذر 
خوووورد و  سووووووورک  115به تعداد 
از ده  بزرگ به طول بیشوووووتر 
هووووووووووای  کیشو متر، بووووا عرض 
آبروهووا،  ش  شووووووووامل اعمار مخت
طی یک  به شلل پخته و اساسی 

ساز می  گردد ساخت و  سال 
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 گرفتها، تردد وسایط در آن صورت نمیی که سالاسفالت جاده .3

 ی پروان سوم الی چهارراهی مارکیتجریان اسفالت جاده

بهبود و موثریت ترانسپورت شاروالی ی سال گذشته از برنامۀ مذکور همراه با هفت سرک دیگر نیمه کار ساخت سرک
کیشومتر آبروها،  11۵2های مختش  آغاز گردیده که شامل ساخت کیشومتر، با عرض 3۵3۵طول مجموعی کابل، به

رو، خطوط بایسلل رانی، نصب عالی  ترافیلی و ها، غرس نهال، تنویرسرک، دهشیز های پیادهروها، سرسبزی گشدانپیاده
های های مذکور تنییرات مثبت و سهولتبا ساخت جاده.رسدی اکمال میکه طی سال روان مالی به پایه باشد،ها میایستگاه

 .گرددشماری برای شهریان شری  کابل فراه  میزیست محیطی بی
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 1397سرطان  22 دوشنبه

 

 .صفایی شهر خویش اندپوش، دوشادوش یکدیگر مصروف پاکی وهای نارنجیخانمآقایان و .2

 

 

 

 

 آفرینهای پاکیپوشنارنجی .1

شوووان توجه کرده باشوووی . یا برای آنله به ناتوانی دسوووتانروبند بیهای ما را میها و کوچهها هرروز جادهبینی ، اما آنما نمی
شی  و "ماندهلحظه شی"ای، "سالمی"، و حتا نگاهی به آنای توق  کرده با سالنبا شی .  زبان و چش  هاست که از ها کرده با

رود و ما یادمان رفته ها هنوز هسووتند که خورشووید میآیند و شووبها میها همراه خورشووید به جادهاند. صووبکها دور افتادهآد 
هایی که هرروز جاروی آفرین. دسوووتهای پاکیپوشگران اسوووتی این نارنجیهای این رفتاسوووت که پاکیزگی ارمنان دسوووت

 هایهای عجول، گرد عبور نگاههای تند، گرد عبور ثانیهکشووووند و گرد عبور گا ی خاکی میهابشند را بر سووووطک جادهدسووووته
ها ها اگر یک روز نیایند، بیمار شوووند، کاری برایشووان پیش بیاید، انبوه نازیباییکنند. اینها را جارو میفراریی تندی لحظه

ی بانوانی با لباس نارنجی و حسووووووورت دیدن و انی  و خاطرهمبرد و ما میمان را مییهاکوچهها و کوچه پسآبروی جاده
های شوووان را ببوسوووی ، و برای خسوووتگیهایشوووان دعا کنی ، دسوووتپس تا هسوووتند کاش یادمان بماند برای سوووالمت .شوووانآمدن

 .شان کنی مریزاد" بفرستی  و در حد  توان کمکشان "دست  دیرسال

 ی یک شهروندنوشته
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یح قانون دسههترسههی به اطالعات میان شههاروالی کابل و کمیسههیون نظارت دسههترسههی به اطالعات جلسههه مشههترک تشههر .9
 برگزار شد

، جشسوووه 1331سووورطان  23به منظور تقویۀ فرهنگ دسوووترسوووی به اطالعات و شوووهروند محوری، بعد از ظهر روزگذشوووته 
در تاالر کنفرانس های شاروالی کابل مشترک هماهنگی میان شاروالی کابل و ادارۀ کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات 

درآغاز جشسه، عبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل در حالی که عبدالقیو  ابراهیمی کمیشنرو شماری .تدویر یافت
نظارت دسترسی به اطالعات و روسای نواحی شاروالی کابل حضور داشتند، به نمایندگی از رهبری  از اعضای کمیسیون

ل پیرامون اعتقاد راسوووه رهبری این اداره در زمینه اطالس رسوووانی به موقع برای شوووهروندان صوووحبت نموده شووواروالی کاب
گفت: شاروالی کابل از طریق تاسیس زیربناهای کافی نشراتی، زمینه دسترسی شهروندان را به تما  فعالیت هایی که انجا  

خود می داند. وی سوووپس گزارش اطالس رسوووانی شووواروالی می دهد، فراه  سووواخته و آن را یلی از اولویت های مه  کاری 
متعاقباً آقای ابراهیمی به نمایندگی از کمیسوووویون نظارت .کابل را طی یک سووووال گذشووووته، برای حاضووووران جشسووووه ارایه داد

دسترسی به اطالعات، شیوه های کاری ریاست نشرات شاروالی کابل را در امر اطالس رسانی برای شهرندان بی پیشینه 
ان نموده گفت: کمیسیون نظارت دسترسی به اطالعات طوری که از نامش هویداست، از سوی جاللتمآب محمد اشر  عنو

غنی ریس جمهور کشووووور به منظور نظارت از ترویه فرهنگ دسووووترسووووی به اطالعات و کارکردهای ادارات دولتی ایجاد 
  .پوووواسووووووووووخووووگووووو بوووواشوووووووووونوووود گووووردیووووده تووووا مسووووووووووووالن هوووور اداره، درارایووووۀ اطووووالعووووات بووووه موووووقووووع بوووورای موووورد 

زیرا دسترسی به اطالعات از چگونگی کارکردها و فعالیت های دولت برای مرد  حتمی می باشد و مرد  که حمایت کننده 
و شلل دهندۀ دولت ها بوده، به خاطر شفافیت و پاسخگویی مسووالن شان حق دارند تا به اطالعات دقیق دسترسی داشته 

ت دسووترسووی به اطالعات، ولی هللا مصووباح، بسووتۀ معشوماتی روی تشووریک مواد قانون سووپس از جانب کمیسوویون نظار.باشووند
 .دسترسی به اطالعات را که اخیرا تعدیل و نافذ گردیده است، برای اشتراک کنندگان جشسه ارایه نمود
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 1397سرطان  22سه شنبه 

 جریان ساخت سرک گوالیی حصۀ اول الی چهارراهی قلعۀ نجارها .2

سرک اصشی در شمال شهر کابل چندی قبل از سوی شاروالی کابل آغاز و کار در ساحات مذکور  ۵و ساز  کار ساخت
، اینک کار ساخت سرک گوالیی حصۀ اول الی چهارراهی قشعۀ نجارها آغاز و شدت جریان دارد. مطابق به تقوی  کاریبه

 .گردددر آیندۀ نزدیک آمادۀ اسفالت می

منظور کاهش ازدحا  و عد  بندش از شهریان شری  کابل و ساحات یاد شده تقاضامند است تا به بناً ادارۀ شاروالی کابل
 .جادۀ مذکور از تردد بیش از حد جشوگیری به عمل آورده و از جاده های بدیل استفاده نمایند
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 12تکمیل اسفالت سرک گزک در ناحیۀ  .1
که سال گذشته از سوی شاروالی کابل آغاز گردیده بود تلمیل و به  21کیشومتر سرک واقع گزک در ناحیۀ  3کار ساخت 

ها به بیرون از شهر، برای شماری زیادی با ساخت جادۀ مذکور در کنار تسریع روند انتقال زباله.برداری سپرده شدبهره
 .های محیی و ترانسپورتی فراه  گردیده استگان مسیر سرک مذکور سهولتاز باشنده
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 ست شاروالی کابل با سفیر کشور جاپان مالقات نمودسرپر .9

با آقای میتسوجی سوزوکا  1331سرطان  22زی، سرپرست شاروالی کابل، بعد از ظهر روز گذشته پوهنیار عبدهللا حبیب
 درآغاز این مالقات، سرپرست شاروالی کابل،.سفیر کشور دوست جاپان مقی  کابل در مقر آن سفارت دیدار و مالقات کرد

در حالیله پوهنیار شوویه احمد متین مشوواور ارشوود تخنیلی و سووحر همدرد ریس پالن و پالیسووی شوواروالی کابل نیز حضووور 
داشتند، ضمن بیان رابطۀ دوستی مداو  و قوی کشورها، روی جشب هملاری های کشور جاپان در خصوص تمویل پروژه 

متعاقباً سوووفیر کشوووور جاپان .ندۀ این شوووهر را به معرفی گرفتهای عا  المنفعه برای مرد  کابل صوووحبت نموده و نیازهای آی
پالن ها و برنامه های شاروالی کابل را در رشد و تحقق نظ  شهری در کابل ستایش نموده خاطرنشان کرد که کشور جاپان 

 .از طریق دفتر جایلا آماده هر نوس هملاری های تخنیلی برای شاروالی کابل می باشد
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 1397سرطان  27 چهارشنبه

 
 !هاگان شریف مکروریانباشنده .2

  درین اواخر کابل و سایر والیات کشور متاسفانه با کمبود آب اشامیدنی مواجه
ها الز  است تا در مصر  ی کابل و ساحات ملروریانی ماست، پس بر هر باشندهشده که این خود زنگ خطر برای همه

های را در تصاویر تعداد پایپ.نموده ومسولیت شهروندی خویش را ادا نمایندآب در ساحات زندگی خویش صرفه جویی 
ی گذشته از ساحات مختش  ها طی دو هفتهمراقبت ملروریان های سیار ریاست تدویر حفظ وکنید که توسط تی مشاهده می
ای جدید خریداری نموده و دست هها دوباره پایپها جمع آوری شده است ولی با تاس  که یک تعداد زیاد بالکملروریان
منظور ها خواهشمند است تا بهها از تما  باشنده گان محتر  ملروریانتصدی تدویر مراقبت ملروریان.زنندمی به تخطی

  .ی مذکور را در جریان قرار دهندها ادارهجشوگیری از این تخطی
 21۵1312225شماره تماس 
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

ون تشویزیرا با مصاحبه عبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1331 سرطان 23روز شنبه  :تلویزیون طلوع نیوز .2

 .صحبت نمودطشوس نیوز انجا  داده و در مورد قرارداد های شاروالی کابل 

رادیو کشید با  را مصاحبهعبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1331سرطان  25روز یلشنبه : کلیدرادیو  .1

 .صحبت نمودسرک سرای شمالی انجا  داده و در مورد 

ژانس آعبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1331سرطان  23روز شنبه  :آژانس خبری پژواک .9

 .صحبت نموددر مورد سرک های پنمان  خبری پژواک

عبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1331سرطان  23شنبه  دوروز : تلویزیون طلوع نیوز .2

 صحبت نمود. کانال ناحیه سو انجا  داده و در مورد  تشویزیون طشوس نیوز

رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو شهر عبدالجشیل سشطانی   1331سرطان  22روز سه شنبه رادیو شهر:  .3

 انجا  داده و در مورد دست فروشان جاده میوند صحبت نمود.

 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
قرارداد های شاروالی کابل از عبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :تلویزیون طلوع نیوز .2

 انعلاس یافت.تشویزیون طشوس نیوز 
 از رادیو کشید سرک های سرای شمالینشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجشیل سشطانی رییس مصاحبه :رادیو کلید .1

 انعلاس یافت.

عبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد سرک های پنمان از آژانس مصاحبه  :آژانس خبری پژواک .9

 خبری پژواک انعلاس یافت.

مصاحبه عبدالجشیل سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد کانال ناحیه سو  از تشویزیون  :تلویزیون طلوع نیوز .2

 طشوس نیوز انعلاس یافت.
سشطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد دست فروشان جاده میوند از رادیو شهر مصاحبه عبدالجشیل رادیو شهر:  .3

 انعلاس یافت.

 


