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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 ذیل 55 شماره نشریه پامیر )شماره یکدر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 1733 سرطان 37  شنبهیک – 55شماره  

 دیگرد آغاز خانزمان ۀقلع یاصل سرک یزیرریق کار. 1

ی گهماهن مشترک ۀجلس گذشته، روز ظهر از قبل کابل، شهر ترانسپورت و کیتراف مشکالت حل خاطر به

 ریدوت کابلیشاااروا ی ها کنفرانس تاالر در شااهرکابل کیتراف و ترانسااپوت وزارت کابل،یشاااروا  انیم

 .افتی

  هوا و ترانساپوت ریوزی طهماسا دهللایحم ،یشااروا  سارپرساتی ز بیحب عبدهللا اریپوهن که جلساه نیا در

  بودند، دهیورز  اشاااتراک کیتراف امور در کابلیشااااروا  مقام مشااااوری قیصاااد ساااهرا  ،یملکی نورد

ۀ سپروی ساز ساده خصوص در کیتراف تیریمد میتنظی کار تاآاجر رامونیپ کابل،یشاروا  سرپرست

  ترانساااپورت ساااتمیسااا و ازدحام کاهش طرح  واحد، مرجع کی ازی رانندگ جواز و ریسااا جواز صااادور

  ینظمی ب از ،یرانندگ جواز و ریساا جواز صاادور مرکز ازی ریگ بهره با: گفت نموده صااتبت شااهرکابل

  و ساخت حال دری اریمع شکل به کهیی هوای هاپل نصب با و دهیگردی ریجلوگ کیترافتیریمد دری ادار

  نظم تیوضااااع در گردد،یم آغاز کینزدۀ ندیآ زدرین آن پل 9 کارنصااااب که پل، 01 ۀجمل از اند ساااااز

 جادیا کابل،یشاااروا  ساارپرساات .آمد خواهد وجود بهیی هاسااهو ت اده،یپ نیعابری برا و بهبود کابلشااهر

  تیاو و کی شااهرکابل مختلفی هازون در ازدحام کاهش مدت، انیم پالن در رای ترانسااپورتی هانلیترم

  هوا و ترانساااپورت متترم وزارتی همکار خواهان مشاااخ  زمیکانیم به مطابق آن سااااخت در دانساااته

  تترانسااپور وزارت: گفتی صااتبتی ط افغانسااتان،ی نورد هوا و ترانسااپورت ریوز متعاقبا  .دیگردی نورد

  با که اساات داشااتهی توجه خور دری ،کارهایکارمراحل و هاقدمه میتنظ دری شااهر سااکتورۀ ادار ثیمنت

  نظم عامه، ترانسپورت نظام در کابلیشاروا  چون شهر، سکتور ادارات انیمی هماهنگ با آن شدن ییاجرا

 .کرد میخواه تجربه انیشهری برا رایی هاسهو ت و

  زین کیتراف تیریمدۀ متوط در چشم و خون شیآزما خصوص دری صت مرکز جادیای رو جلسه نیا در

  دهیجسن و مشخ ی راهکارها قیتطب کابل،یشاروا  سرپرست ریاخ در. گرفت صورت نظر تبادل و بتث

ی هماهنگ بر دیتأک و دانستهی حتم را شهرکابل ۀعام ترانسپورتی هاچا ش رفع و ازدحام کاهشی برا شده

 .دیورز دیتأکی عملی ها گام برداشتن و ربطیذ ادارات

افتی ریتدو شهرکابل ترانسپورت و کیتراف میتنظ خاطر به یهماهنگ مشترک ۀجلس. 2  

  یگهماهن مشترک ۀجلس گذشته، روز ظهر از قبل کابل، شهر ترانسپورت و کیتراف مشکالت حل خاطر به

 ریتدو کابلیشاااروا  یها کنفرانس تاالر در شااهرکابل کیتراف و ترانسااپوت وزارت کابل،یشاااروا  انیم

 .افتی
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  هوا و ترانسااپوت ریوز یطهماساا دهللای،حمیشاااروا  ساارپرساات یز بیحب عبدهللا اریپوهن که جلسااه نیا در

  بودند، دهیورز اشااااتراک کیتراف امور در کابلیشاااااروا  مقام مشاااااور یقیصااااد سااااهرا  ،یملک ینورد

  ۀپروس یساز ساده خصوص در کیتراف تیریمد میتنظ یکار اجراات رامونیپ کابل،یشاروا  سرپرست

  ترانساااپورت ساااتمیسااا و ازدحام کاهش طرح  واحد، مرجع کی از یرانندگ جواز و ریسااا جواز صااادور

  ینظم یب از ،یرانندگ جواز و ریساا جواز صاادور مرکز از یریگ بهره با: گفت نموده صااتبت شااهرکابل

  و ساخت حال در یاریمع شکل به که ییهوا یهاپل نصب با و دهیگرد یریجلوگ کیترافتیریمد در یادار

شاهر نظم تیوضاع در گردد،یم آغاز کینزد ۀندیآ زدرین آن پل 9 کارنصاب که پل، 01 ۀجمل از اند سااز

نلیترم جادیا کابل،یشاروا  سرپرست .آمد خواهد وجود به ییهاسهو ت اده،یپ نیعابر یبرا و بهبود کابل

  دانساته تیاو و کی شاهرکابل مختلف یهازون در ازدحام کاهش مدت، انیم پالن در را یترانساپورت یها

  ینورد هوا و ترانساااپورت متترم وزارت یهمکار خواهان مشاااخ  زمیکانیم به مطابق آن سااااخت در

  ثینتم ترانسااپورت وزارت: گفت یصااتبت یط افغانسااتان، ینورد هوا و ترانسااپورت ریوز متعاقبا  .دیگرد

  ییاجرا با که اساات داشااته یتوجه خور در ی،کارهایکارمراحل و هاقدمه میتنظ در یشااهر سااکتور ۀادار

  و نظم عامه، ترانسااپورت نظام در کابلیشاااروا  چون شااهر، سااکتور ادارات انیم یهماهنگ با آن شاادن

 .کرد میخواه تجربه انیشهر یبرا را ییهاسهو ت

  زین کیتراف تیریمد ۀمتوط در چشم و خون شیآزما خصوص در یصت مرکز جادیا یرو جلسه نیا در

  دهیسنج و مشخ  یراهکارها قیتطب کابل،یشاروا  سرپرست ریاخ در. گرفت صورت نظر تبادل و بتث

  یهماهنگ بر دیتأک و دانسته یحتم را شهرکابل ۀعام ترانسپورت یهاچا ش رفع و ازدحام کاهش یبرا شده

 .دیورز دیتأک یعمل یها گام برداشتن و ربطیذ ادارات

 

 دلیول رسرهیسف له وادیه جاپان د اروالښ سرپرست دکابل. 3

  په شنبهسه د هیټن مه ۶۲ په ېاشتیمښ اګچن کال روان د زي بیحب عبدهللا اریپوهن اروالښ سرپرست دکابل

 .دلیو  کي سفارت ادی په سره سوزوکای تسوجیم اغليښ ریسف  ه جاپان وادیه ريګمل د ،ځور

 سالکار ېکیتخن مقام دۍ اروا ښ دکابل ېچ ېک حال ېداس په اروالښ سرپرست دکابل ېک لیپ په ېناست د

 دمها هږاو په وادونویه وړدوا د وو، حاضاار هم همدرد سااتر سییر پا یسااي او پالن د او نیمت احمد خیشاا

 ارښ ابلک د او ،ېړوک ېخبر هړا په دوځیغ پروژو وګټو ټ د  پاره انویارښ کابل د هګتو يګړانځ په او ونګډ

 .لړک وتهګ په ورتهیې  توبونهړی وم

  ېنړک وا پالنونهۍ اروا ښ دکابل ،ېک برخه په میتنظ هښ  اوې ود د ارښ کابل د ریسف هیواد جاپان د ورپسي

  ته ومرساات کيیتخن ولډ هر ېالر  ه دفتر کایجا د وادیه جاپان ېچ هړک ېې ندهګرڅ او ېلګڼوړ و نيیسااتا د

 .ده چمتو
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 دیردــگ آغـاز اـههـالـزب کـیـکـفـت ـۀامـبرن. 4

 چهار روز ها،زبا ه موقع به انتقال و یآور جمع ،ینیشاهرنشا یعا  فرهنگ تتقق منظور به کابلیشااروا 

 .کرد آغاز را یشهر یهازبا ه کیتفک ۀبرنام گذشته، ۀشنب

  ۀرتب یعا  نیاراک از نفر  011 حدود بود، افتهی ریتدو انایآر نمایساااا در مناساااابت نیهم به که یمتفل در

  اشاااتراک ینواح گذر یوکال و متل یشاااوراها مردم، ندگانینما کابل، همجوار اتیوال شاااارواالن ،یدو ت

 .بودند دهیورز

  فیتنظ یکنون تیوضع بهبود یرو کابل،یشاروا  یشهر خدمات نییمع متبو  هللا حیمس اریپوهن آغاز در

 که میتوانساات مدت انیم و مدت کوتاه یهابرنامه قیتطب با 0990 سااال از که، افزود انداخته یروشاان شااهر

  میده شیافزا صدیف 20 از شیب به صدیف ۶2 از روزانه را شهر سطح یدیتو  یهازبا ه انتقال و یآور جمع

  رفمصا در یریچشمگ صورت به خدمات، زانیم شیافزا با میتوانست فساد، هیعل یجد ۀمبارز با همچنان و

  طیوسا و میده شیافزا را پرسونل معاشات تا ساخت قادر را ما کار نیا که میینما ییجوصرفه استیر نیا

ش و  یده یآگاهۀبرنام یاجرا از ریاخ در یو. میساز فعال دوباره و میترم را یفیتنظ دار عارضه ینریما

  و یآور جمع یبرا موقت تجمع متالت جادیا شااهرکابل، در وار خانه 90111 حدود  یبرا خانه به خانه

 زین مناساااب یجاها در هایدان زبا ه نصاااب و ها،زبا ه کیتفک از یریگ تجربه و مطا عه ها،زبا ه انتقال

 .نمود یادآوری

  نیا جیترو و هازبا ه کیتفک مورد در کابل،یشاااااااروا  فیتنظ سییر یاثیغ بهزاد احمد ریانجن متعاقبا  

زبا ه»  هازبا ه کیتفک ۀبرنام بار، نیاو  یبرا کابلیشاروا  فیتنظ استیر: گفت نموده صتبت فرهنگ

 از را مثبت جینتا که کرده آغاز هاانیمکرور ۀساح در یشیآزما صورت به را« تر یهازبا ه و خشک یها

 ادامه در یو. میبخشاایم میتعم شااهرکابل تمام در عموم صااورت به را آن نکیا و اساات آورده دساات به آن

  فرهنگ کابل، باشندگان مجموع در و عام مردم ،یخصوص ،یدو ت ادارات از اعم شهروندان اگر که، گفت

  به یشهر مشکالت باشند، داشته توجه شان شهر یفیتنظ پرسونل یکش زحمت به و تیرعا را یشهر یعا 

سان   و تر یها زبا ه ها،زبا ه دیتو  هنگام تا خواست کابلشهروندان تمام از یو .گرددیم حل و کنترول یآ

 شکل به هازبا ه تیریمد و انتقال تا شد خواهد باعث شان کار نیا رایز ند،ینما یساز جدا هم از را خشک

  یستیز طیمت یهایآ ودگ از یعار شهر کی به شهرکابل که، نیا یبرا باشد ۀمقدم و گرفته صورت بهتر

 .گردد لیتبد

 زحمات از یقدردان ضااامن سااات،یز طیمت حفاظت یمل ۀادار یمسااالک نییمع اری ملک متمد غالم ساااپس

  دانساته یحتم ساا م ساتیز طیمت داشاتن یبرا را هازبا ه کیتفک کابل،شاهر پوشاان سابز و پوشاان ینارنج

  داریپا یارهایمع یبرا را شااهرکابل  که توانساات مینخواه نباشااد، موجود جانبه همه یهمکار تا که، گفت

  .میینما اریع یشهر

  مسکن و یساز شهر امور وزارت ستیز طیمت خدمات و یرسان آ  امور میتنظ سییر یرسو  دینو بعدا  

  یهابرنامه کردن یعمل یرو بیباا ترت ست،یز طیمت از حفاظت ۀادار یسیپا  سییر ونیهما متمدکاظم و

  اعالم ضمن نموده، صتبت یشهر سکتور یهانهاد گرید و کابلیشاروا  یهماهنگ با شان مربوط ادارات

  یها گام ها زبا ه کیتفک در شااهر، مردم یهماهنگ با یشااهر سااکتور تا بردند توقع ،یشاااروا  با یهمکار

 .بردارند را یشتریب یعمل
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 از ه،دوگان و ستیب ینواح گذر یکال و یشورا از یندگینما به که بود یصاف بیعبدا مج ر،یاخ ران سخن 

 طرح قیتطب یبرا را یهمکار هرگونه ۀوعد و نموده یقدردان ابراز کابلیشاااااروا  ۀشاااانیپ یب اقدام نیا

 .سپرد ها زبا ه کیتفک

  و مشاااخ  یجاها در هازبا ه ختنیر امر در شاااهروندان قیتشاااو خاطر به یلیتمث ۀپارچ متفل، انیپا در

  آرکسااتر یسااو از یقیموسا پخش و عامه، ارتباط و یآگه اسااتیر یسااو از ،یشااهر اصااول کردن مراعات

 .دیگرد اجرا پوشان ینارنج با شهروندان یهمکار امر در  کابل،یشاروا  یکلتور خدمات استیر یقیموس

 دلیول سره دونکویاوس لهې یناح ېارلسمید د اروالښ سرپرست کابلد. 5

  وګخل د ېک هګجر و ساااي په ېچ ېک حال ېداسااا په زي بیحب ارعبدهللایپوهن اروالښااا سااارپرسااات کابلد

یې احن ېار سمید د متمدي، اغليښ استازي وګخل د ېشوراک تيیوال کابل په ،یمهدو جعفر رټاکډ استازي

 دځ ېې ورپه  ېپنجشاااااانب ېریتد ،در ود ونګډ هم مخورویې ناح ېادی د او ميیرح نبي رغالمیانجن سییر

 او يش پیل کاریې  به ژر یرډ ېچ هړا په کو و استمالک د کړس عرفاني د  هګتو يګړانځ په حلد ستونزو

د دیار ساامې ناح ې  ه یوشاامیر وساایدونکو  ،هړا په تیفعا  د اصاانافو د  که سااتونزو زیویا همیساا نورو نوځی

 .دلیو سره 

  نظم يارښ د ،ګنڅتر دویاور ستونزو د اوسیدونکویې ناح ېادی د اروالښ سرپرست کابلد کي دنهی  دي په

 د هګتو يګړانځ په ،ګپرمخت او ېود ارښ د او هڼاګو نړیا رول دونکویاوسیې د ناح ېهر د ېراوستلوک په

. لړورک معلومات هړا په ونوړچوپ اريښا نورو او و وړجو کونوړسا د کتو په ته اصال ېود ېمتوازن ارښا

 ېونزست ېزیا همیس ېمیس ېهر د به سره دویک پلي په پالنونو دۍ اروا ښ کابل د ې،چ هړک اتهیز يړنومو

 کابلد ېساااتونز ېخپل اوسااایدونکویو شااامیر  ېمیسااا د اوی مهدو رټاکډ ېورپسااا. شاااي حل ېپسااا بلپه  وی

 کړساا ذرګ معرفت د اروالښاا ساارپرساات دکابل هړا ېد په ېچ ېړک وتهګ په ور ته اروالښاا ساارپرساات

 .هړوک ژمنه هړا په و وړجو کونوړس ېپاتد   ېمیس خشک پل او و وړجو

  ېمیدو ساالطان قلعه د کونه،ړساا صاافا ذرګ د  که کونوړساا سااترو او وړو ریشاامګڼ  د ې،چ دهړ و ادونيی د

  وود دی  مزار دیشه د کونه،ړس ېبرخ ېمیدود   داشونو جبارخان د ې  ېناح ېار سمید په کونه،ړس ېبرخ

  دوړیجو د کړسااای مزار دیدشاااه هګرن همدا ،یلښااان ساااره دانیم سیرویم ېچ ېچار هوارو و د کونوړسااا

 .يیږک پیل  وري  هۍ اروا ښ کابل د ېک کال روان په ليښن سره پلهۍ کمپن د ېچ ېچار

 

دیگردآغاز نجارهاۀ قلع سرکی زیرریق کار .6  

  تیموثر و بهبودۀ برنام از گذشته سالۀ مین در که گرید سرک هفت با همراه نجارهاۀ قلعسرک ساخت کار

  آبروها، ساخت شامل و مختلفی هاعرض با و لومتریک 09ی مجموع طول به کابل،یشاروا  ترانسپورت

  نصب ،یران ساکلیبا خطوط رو،ادهیپی زهایدهل رسارک،یتنو نهال، غرس ها،گلدانی سارسابز روها،ادهیپ

  و انجارهۀ قلعی هاساارکی زیرریق کار جمله از که بود دهیگرد آغاز باشاادیم هاسااتگاهیا وی کیتراف میعال

  یمتباق وکار شااااوندی م سااااپردهی بردار بهره به و لیتکم بیعنقر و آغاز جر  بی ا  فیتنظی چهارراه

 .رسدی م اکمالیۀ پا بهی ما  روان سالی ط ها، سرک
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  دیگرد لیتکم دوم گزک سرکی زیرریق .7

ی سو از قبل سال که شهر، کمی و ستیبیۀ ناح هاواقع زبا ه دفن متل» دوم گزک سرک ساز و ساخت کار

  متر لویک 9 که سرک نیا.شد سپردهی بردار بهره به و لیتکم گذشته ۀهفت بود، دهیگرد آغاز کابلیشاروا 

  ندگانباش و نیعابری برا شهر، از رونیب به هازبا ه انتقال روند عیتسر کنار در آنی زیرریق با دارد، طول

 .است دهیگرد فراهم زینی ها سهو ت آن، کینزد ساحات
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 اشتراک در رسانه ها: 
  طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل حضور داشته است:

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو شهر   1331سرطان  33روز شنبه رادیو شهر:  .7

 صحبت نمود. سرک های شهرانجام داده و در مورد 

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون   1331سرطان  33روز شنبه تلویزیون آریانا:  .8

 نشینی صحبت نمود.آریانا انجام داده و در مورد فرهنگ شهر 

ژانس آعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1331 اسد 1یکشنبه روز  :آژانس خبری پژواک .3

 .صحبت نمودهای شهر در مورد سرک  خبری پژواک

رادیو اصالح عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1331اسد  3روز دوشنبه : رادیو اصالح .4

 صحبت نمود. دست فروشانانجام داده و در مورد 

ژانس آعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1331اسد  3روز دوشنبه  :آژانس خبری پژواک .5

 .صحبت نموددر مورد شرکت کابل استور  خبری پژواک

 

B.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

C.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
انعکاس  از رادیو شهر سرک های شهرعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :رادیو شهر .7

 یافت.
 نافرهنگ شهر نشینی از تلویزیون آریانشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :تلویزیون آریانا .8

 انعکاس یافت.

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد سرک های شهر از آژانس  :آژانس خبری پژواک .3

 خبری پژواک انعکاس یافت.
 انعکاس اصالحدست فروشان از رادیو مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : رادیو اصالح .4

 یافت.

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد شرکت کابل استور از آژانس  :آژانس خبری پژواک .5

 خبری پژواک انعکاس یافت.
 


