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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 65و  65 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 2093 اسد 2  شنبهیک – 65شماره  

 دیگرد آغاز جبارخانی ها داش گذر دوم قسمتی بهساز کار. 1

  لیت تانکی هزار ستیب ۀساح یهاکوچهی زیر تیکانکر»جبارخانی ها داش گذر دوم قسمتی بهساز کار

  با ه،گذشو  ۀپنجشونب روز ، زدهمیسو هیناح مربوطات در کابل،یشواروا ی انکشوا  پروگرامی سوو از« یبرچ

ی و سووی اعضووا ازی شوومار کهیحا  در کابلیشوواروا سوورپرسووتی ز بیحب عبدهللا اریپوهن توسوو  نوار قطع

 .دیگرد آغاز داش ند،رسما   حضور محل باشندگان و بزرگان ن،یم فذ کابل،ی  یوالی شورا جرگه،

 آمدن انیم به خاطر به را گذرهای بهساز ،یسرکساز ۀپروژ نیا کار آغاز هنگام کابلیشاروا  سرپرست

  انکشووا  اصوول اسووا  به: گفت نموده عنوان کابلیشوواروا ۀ عمد فیوظا ازی کی ،یاج ماعی ها سووهو ت

  برطر ی طیمح مشووک ت ا منفعه، عام ویی ربنایزی ها پروژه قیتطب با و شووهر ۀگان 22ی نواح م وازن

 .داردی م بر گام شدنی اریمعی سو به کابل شهر و دهیگرد

 اظ ح از ها پروژه قیتطب خصوص دری سرکساز مسووالنی باال گرید بار کی کابلیشاروا  سرپرست

       نظارت بر ع وه که، کرد خاطرنشان دهیورز دیتاک آن، به ر تیفیک

ی هاژهپرو در کار تیفیکی چگونگ از توانندی م زین  محل مردم کابل،یشاروا ی ها پروژهی نظارتی ها میت

 از و گردد اجرای اریمع هرچه صورت به هاپروژه تا داش ه کامل نظارت باشد،ی م شان خود  به م علق که

 اهر سد موانع ر ع در کابلیشاروا  سرپرست. دیآ عمل بهی ریجلوگ هاهیسرما ر  ن هدر از گر،ید جانب

ۀ جانب همهی همکار خواهان آن، سوواخت از بعد هاسوور  مراقبت و حفظ همچنان وی سوورکسووازی هاپروژه

 .دیگرد محل مردم

  11ی مجموع طول به سر  و کوچه 111ی زیر تیکانکر شامل شده ادۀ یساحی بهساز که است ذکر قابل

س و پخ ه شکل بهی جار سالی ط که بوده تیکانکر آهنی هاپلچک و آبروها اعمار شامل لوم ر،یک سا  یا

 .دیرس خواهد اکمالیۀ پا به

  بقط و نموده دیبازد زینی برچۀ سوواحی  هاکوچه پس و هاکوچه از کابل،یشوواروا  سوورپرسووت که سووتیگف ن

  زین شانی هاکوچه و نداردی اس ناد وارید ساحه نیا کانال از قسم ي که باغبانانیانچی اها ی جد خواست

  اتیضوورور و گرددیمی دگیرسوو مشووکل نیا به که سوودرد وعده مردم به اسووت، نشوودهی زیر تیکانکر هنوز

 .دهدیم قرار تیاو و در را ساحه نیای انکشا 

قرارگرفت ریتقد مورد هوا،ۀ کنند آلوده معلق ذرات کاهشبخش در کابلیشاروال کار کرد های .2  

  اب سووت،یز  یمح حفاظتی مل ۀادار سییر اسووتیر تحت هوا، آ ودگي از جلوگیري عا ي كمیسوویون ۀجلسوو

  . تای ریتدو عامه صحت وزارت در گذش ه ۀهف  رب ،یذ ادارات ریسا و کابلیشاروا  ندگانینما اش را 
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  ریتقد مورد هاسور  سواز و سواخت خصووص در کابلیشواروا  ییربنایزی هاپروژه قیتطب جلسوه، نیا در

 .گر ت قرار جلسه نیای اعضا

 که آن اول مورد در بود، شده داده اخ صاص كابل شاروا ي هاي عا یت به مورد دو ،ۀجلس نیای اجندا در

  براي مرتب  معلومات گر ت،یم دربر را معلق ذرات كاهش در آن نقش و زیربنایي هايپروژه تطبیق

 را بلكاشاروا ي توس  شهر در شده انجام هاي عا یت كمیسیون، اعضاي تمامي و گردید شکشیپ حاضرین

 .دادند قرار شیس ا و ریتقد مورد

  د،بو هامنزل بلند و هاشهرك در هامركزگرمي سوخت سیس م مدیریت یا تدابیرتعویض اتخاذ ،یدوم مورد

  طریق از تا شووود داده وعده و دیگرد هیارا اجراآت گزارش كابلشووواروا ي جانب از زین رابطه این در که

 .ابدی ادامه مس مر و جدي شکل به م ذکره تی عا  ها،ساخ مان كن رول و نواحي هاي ریاست

  ت ش ،یشهر مخ لفی هابخش در پروژه 111 از ش ریبی اجرا قیطر از کابلیشاروا  که است ذکر قابل

ی ب سوووخت مواد و خامهی ها سوور  ازی ناشوو که را هوای آ ودگ جمله ازی شووهری هاچا ش تا ورزدی م

 دینما تیریمد و کن رول است،  یوسا تیفیک

 دیگردی انداز راه ستیز طیمح حفظی برا افغان زنانی هنر شگاهینما .3

  سوولسووله هب« یمسوولک وی کیتخن ماتیتعل ۀادار» عیصوونا و بایزی هنرهای خیتار وتی یانسوو ی  رهنگ ۀ یکم

ی کل ور خدمات اسوووووووتیر هنر، تحر  انجمنی همکار با بار نیا ش،یخوی مناسووووووب ی ها شووووووگاهینما

 را سووتیز  یمح حفظ در زنان نقش» عنوان تحتی هنر شووگاهینما همکار،ی نهادها گرید و کابلیشوواروا 

 .کردی انداز راه شاه بابر باغ در

   یمح حفظی برا رای ها امیپ که ،یهنر وی علم مکان نیا اناثۀ طبق نیمحصل« 21»توس  شده خلق آثار

شت ستیز   نندگاندکید باز و بود ا زوده شهر  رهنگی تعا  تحقق بر همچنان و شگاهینما نیایی بایز به دا

 .نمودند شیس ا را ها آن ظرا ت وی نوآور کردند، مشاهده را نیمحصل تیخ ق کهی هنگام

 بود شده گذاش ه شینما به اثر  01 شگاهینما نیا در که ستیآرو ادی قابل

 دارد انیجر هفتم ۀیناح در کوتی تن کانال اعمار کار .4

ی سو از قبلی چند ،که هف میۀ ناح مربوط کوتیتن کانال کار ،یاالرض سطحی هاآب تیریمد منظور به

ی سان  111ی ا  01 عرض با م ر 2111 طول به کانال نیا .دارد انیجر بود، دهیگرد آغاز کابلی شاروا 

 گرددی م ساز و ساخت روان سالی ط تیکانکر آهن شکل به م ری سان  111ی ا  111 ارتفاع با و م ر

 .شد خواهد کاس ه ها سر  ر  زود بیتخر از ،یسطحی هاآب تیریبرمد ع وه آن ساخت با که

 

شدند سپردهی بردار بهره به اعظم امام مسجد گذری هاسرک. 5  

  ۀیاحن واقع اعظم امام مسووجد گذری هاسوور  گذشوو ه،ۀهف  کابلیشوواروا  سوورپرسووتی زبیحبعبدهللا اریپوهن

  بهره به و ا   اح نوار قطع با کابل،یشوواروا ی انکشووا  پروگرامی سووو از آنی زیرتیکانکر از بعد را پنجم

 .سدردی بردار
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 مشک ت ر ع در را هاسر  نیا ساختی صحب ی ط کابلیشاروا  سرپرست ها، سر  نیا ا   اح نیح

ی بهسووواز ۀپروژ نیچند کار لیبرتکم ع وه پنجم ۀیناح در که گفت، نموده عنوان ارزنده گام کی یطیمح

 کاری م جمله از که شود،ی م گر  ه دستی رو کینزدۀ ندیآ در زین گریدی هاسر  ساخت کار  گذرها،

 .برد نامی کمدن سر ی ا  قرغه سر  از اع بار رای گیب وانیدی وصل سر  ساخت

  دانس ه، مهم منظم شهر کی داش ن در رای شهر وی اج ماع اصول کردن مراعات کابل،یشاروا  سرپرست

  سوواخ ه مسوودود را روها ادهیپ که نیدوکاک و منازل نیما ک به آخر باری برا تا داد اتیهدا مسووووالنی برا

  خواهند قراری قانون گردیپ مورد آن ریغ در بردارند، روها ادهیپ از را موانع تا ندینما صووووورت میاندتفه

 .گر ت

  و خورد سوور  20ی زیر تیکانکر شووامل نه،یمخوشووحال ب قسوومت در اعظم امام مسووجد گذری بهسوواز

ی ط که بوده رو ادهیپ م ر 1۷۴1 و تیکانکر آهن پلچک م ر 2۵۲ آبرو، لوم ریک 0 از شیب اعمار بزرگ،

 .گر ت قراری بردار بهره مورد  و ساز و ساختی اساس و پخ ه شکل به سال کی

 

 دارد انیجر ششم ۀیناح در سرک دو ساز و ساخت کار .6

ی سو از  که لوم ریک کی حدود طول به مست چمچه سر  و ششم ۀیناح مقابل سر  ساز و ساخت کار

ی ور کینزدۀ ندیآ در آنی زیرریق کار است قرار و دارد انیجر بود، دهیگرد آغاز قبلی چند کابلیشاروا 

ی کناری هاگلدان روها ادهیپ آبروها، ساخت شامل م ر، 1۴ی هاعرض به هاسر  نیا  .شود گر  ه دست

  بودجه از ندهیآ ماه چندی طی اریمع شوووکل به که بودهی رانسوووکلیبا و  یوسوووا ریمسوووی انداز خ  سووور ،

 .شد خواهد سدردهی بردار بهره به و لیتکم کابلیشاروا 

 

 دوام لری ېدونکي سړک جوړولو چارید نښل ېپور دانادهداراالمان څخه تر  له .7

 ې ه دراالمان څخه تر ده دانا پور ې،د ښووووووکلي کیدو پروهرام  ه الر  ښووووووواروا م په پام ک   ري چ کابل

  خوا ی ېد پهرا  ې ه څه مود  معیارونو برابر ورغوی چ سوووپ  په نمونوی توهه په نپیوا و ینښووولیدونک

 دوام  ری. ېړېدو چاردجو

  ،قیرکوله ې  په معیاري ډول د  وړ کیفیت سر  ، ري او په پام ک  ده چ ئاوږدوا  م ره 1۵11سپ   دغه

اړوک  دواړو غ پهالرو و، د پل ئسرپټو  ښ  ېد پلي الرو پوښل، د سپ  غاړ ې موزائیک په زین ي ډبرو د

 ګتالرو د کرښو اچول، د ترا یکي الرښوونکو نښو ایښودل، د موټرو اوبایسکیلونو د  وپل په ګول،  دکټارو

ه د څلور موسوومونو د چمنونو او ونو په کول، د شوونو سوویمو ود ېپر ا ېراتګ کرښووو اچول، د جدو ونو  ا

کول او د یو معیاري سوووپ  د ټو و  ېپر ا ېد څوکیو  ا  ایښوووود و، سوووپ  سوووره برابر د تم  ایونو او پک

 . جوړېږیاو  ئپه در ود و سره ښکل و انګپتیاو
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 اطالعیه های شاروالی کابل .0

امور سوووووواخ مان  یداوطلب ۀدر پروسوووووو د تاینما ی  دعوت میکابل از تمام داوطلبان واجد شوووووورایشوووووواروا 

دوازدهم،  یۀناح« 41»واقع ب    یاسووت جمهوریر ین مقام عا یمحا ظ یشوویرها ۀپروژ ی رع یهاسوور 

ش را مطابق یخو ۀسربس  یاش را  نموده و آ رها« KM-1397-W-48-NCB»ه یصینمبر تشخ یدارا

شر اع ن ا ج.ا.ا بع ۀ  شرطنامه، طبق قانون و طرزا عمل تدارکات عامیشرا  یمیروز تقو« 21» ید از ن

 .ندیه نمایارا

و یا  www.npa.gov.afتدارکات ملی  ۀتوانند شوورطنامه و مشووخصووات را از ویب سووایت اداریداوطلبان م

اسوووووووت تدارکات، ی، ریو خدمات مشووووووورت یت تدارکات امور سووووووواخ مانیدرخواسوووووووت از آمر ۀهم ذریع

بعد از ظهر، به دست آورده   1:11 یصبح ا  0:11از ساعت « 15»کابل، منزل سوم اتاق شماره یشاروا 

 یمین ضوورب االجل تسوولیسووت دوم که آخری  شوورطنامه به روز بیش را طبق شوورایخو ۀسووربسوو  یو آ رها

 ند.یاش را  نما یداوطلب ۀم نموده و در جلسیباشد، تسلیآ رها م

 .باشد یرش نمیقابل پذ یرن ده و ان یر رسید یآ رها

ت مطابق ی  اهلیبوده و شوووورا ین بانکیا غانی به شووووکل تضووووم« 401110111»ن آ ر پروژه، مبلغ یتضووووم

 .باشدیم یمعلومات داوطلب ۀمندرجات صفح

+++ 

داوطلبی به کرایه گیری وسووای   ۀکابل ازتمام داوطلبان واجد شوورای  دعوت می نماید تا در پروسووشوواروا ی

خان به اسوووووا  قرارداد چهارچوبی تحت زمان ۀهای سووووورای شوووووما ی و قلعسووووور  ۀماشوووووینری برای پروژ

خویش را مطابق  ۀاشوو را  نموده و آ رهای سووربسوو  KM/NCB/NCS-024/1397/Reداوطلبی شووماره 

ک شنبه یبعد از ظهر روز  2:11شرای  شرطنامه طبق قانون و طـــــرزا عمل تدارکات عامه، ا ی ساعت 

ارایه نمایند. آ رهای ناوقت رسوویده و ان رنی ی قابل پذیرش نمی باشوود، تضوومین آ ر طبق  17/4/143۴تاریخ 

  .باشدمی« قانون تدارکات عامه 1۴طبق ماده »شرطنامه و شرای  اهلیت 

 کابل.آدر  مکان جلسه :  ریاست تدارکات واقع د  ر مرکزی شاروا ی

دانلود نمایند، در صوووورت  npa.gov.afتوانند اسوووناد مکمل داوطلبی را از ویب سوووایت وطلبان مینوت: دا

آدر   وق ا ذکر به  عدم دانلود از ویب سووووایت، داوطلبان می توانند آ ر را در سووووی دی یا  لش دیسووووک از

 دست بیاورند.

+++ 

امور سوواخ مان  ۀپروژ یداوطلب ۀپروسوود تا در ینما ی  دعوت میکابل از تمام داوطلبان واجد شوورایشوواروا 

 یها واقع کلو ه پشوو ه، داراامور تنظیم ریاسووت ۀامور سوواخ مان سوور  ادار ۀسوور  وزارت عد یه و پروژ

  یش را مطابق شووورایخو ۀسوووربسووو  یاشووو را  نموده و آ رها «KM-NCB-W-0023-1397» شوووماره

ه یارا یمیروز تقو« 21» یشووور اع ن ا ج.ا.ا بعد از ن ۀشووورطنامه، طبق قانون و طرزا عمل تدارکات عام

 .ندینما

http://www.npa.gov.af/
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و یا  www.npa.gov.afتدارکات ملی  ۀتوانند شوورطنامه و مشووخصووات را از ویب سووایت اداریداوطلبان م

 –اسووووووت تدارکات یر -یو خدمات مشووووووورت یت تدارکات امور سوووووواخ مانیدرخواسووووووت از آمر ۀهم ذریع

بعد از ظهر به دست آورده   11:41 یصبح ا  ۴:41از ساعت « 15»کابل منزل سوم اتاق شماره یشاروا 

 یمین ضوورب االجل تسوولیسووت دوم که آخری  شوورطنامه به روز بیش را طبق شوورایخو ۀسووربسوو  یو آ رها

 ند.یاش را  نما یداوطلب ۀم نموده و در جلسیباشد، تسلیآ رها م

 .باشد یرش نمیابل پذق یده و ان رن یر رسید یآ رها

 یبمعلومات داوطل ۀت مطابق مندرجات صفحی  اهلیبوده و شرا ین بانکین آ ر پروژه به شکل تضمیتضم

 .باشدیم

+++ 

شووووووود، یده میدوم ماده چهل و سوووووووم قانون تدارکات به اط ع عموم رسووووووان ۀاز  قر یله به تأسووووووینوسوووووویبد

را به شوووووورکت «  از اول»کابل شووووووهر یهاآدرسوووووونگ جاده ۀکابل در نظر دارد تا قرارداد پروژیشوووووواروا 

هش اد و شش میلیون و هف صدو نوزده هزار و شش صد و شصت و « 050۴130555»خراسان  یساخ مان

 .دیاعطا نما یشش ا غان

ش را از یتوانند اع راضوووات خوینه داشووو ه باشوووند، میکه هر گونه اع راض در زمیو حکم یقیاشوووخاص حق

کابل یاسووت تدارکات شوواروا یل آن به ریتوأم با دال یطورک ب یمیمدت هفت روز تقو یا  خ نشوور اع نیتار

 .ندیه نمایقانون تدارکات ارا« 11»کابل، و ق احکام ماده یدوم شاورا  یۀواقع ناح

داد ، قراریبعد یمراحل قانون یعاد  وق ا ذکر و طیل میتکم یعقد قرارداد نبوده و ا  یه به معنین اط عیا

 .عقد نخواهد شدمن

************* 

« له در شووهرکابی  نقلیوسووا یکیتخن ۀنیمعا یارین مرکز معیزایامور د»کابل در نظر دارد پروژه یشوواروا 

کابل را یشاروا  مربوطه مدیریت ترا یک« RB_KM-1397-CS-0017-NCB»نمبر تشخیصیه  یدارا

 یکه تجارب کا  یداخل یمشوورت یبسودارد، آن عده از شورکت ها یبه داوطلب یق سوک ور خصووصویاز طر

خ نشوور یاز تار یا ت  ورم ابراز ع قمندیش را جهت دریخو یدر خصوووص داشوو ه باشووند، درخواسووت ها

ت تدارکات یباشووود، به آمریها مدرخواسوووت یمین ضووورب االجل تسووولی، که آخریمیروز تقو 14 یاع ن ا 

 .ندیم نمایکابل تسلیاست تدارکات شاروا یر  یو خدمات مشورت یساخ مان

ناد مذکور را از ویمح رم ع قمند م یهمچنان شوووووورکت ها ند اسوووووو  یتدارکات مل ۀت اداریب سوووووووای وان

www.npa.gov.af یا هم از صفحات ان رن یو jobs.af & acbar.org.af ندیا ت نمایدر. 

 .دیبه تما  شو« 1212114132»فونید به شماره تلیجهت معلومات مز

+++ 

 ۀداوطلبی سوووواخت طعام خان ۀکابل از تمام داوطلبان واجد شوووورای  دعوت می نماید تا در پروسووووشوووواروا ی

اش را  نموده « RB-KM – 1397-W-045-NCB »کابل، دارای نمبر تشخیصیهمدیریت ترا یک شهر

http://www.npa.gov.af/
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ج.ا.ا بعد از  ۀخویش را مطابق شرای  شرطنامه، طبق قانون و طرزا عمل تدارکات عام ۀو آ رهای سربس 

 .ه نمایندیروز تقویمی ارا« 21»نشر اع ن ا ی 

و یا  www.npa.gov.afتدارکات ملی  ۀداوطلبان می وانند شوورطنامه و مشووخصووات را از ویب سووایت ادار

کابل رکات شاروا یدرخواست از آمریت تدارکات امور ساخ مانی و خدمات مشورتی ریاست تدا ۀهم ذریع

بعد از ظهر، به دسووت آورده  و آ ر های  1:11صووبح ا ی  0:11از سوواعت « 15»منزل سوووم اتاق شووماره 

خویش را طبق شرای  شرطنامه به روز بیست دوم که آخرین ضرب االجل تسلیمی آ رها میباشد،  ۀسربس 

 داوطلبی اش را  نمایند. ۀتسلیم نموده و در جلس

 .و ان رن ی قابل پذیرش نمی باشدآ رهای دیر رسیده 

لبی معلومات داوط ۀتضمین آ ر پروژه  به شکل تضمین بانکی بوده و شرای  اهلیت مطابق مندرجات صفح

 .میباشد

+++ 

پروژه دیوار احاطه،  یداوطلب ۀد تا در پروسوووینما ی  دعوت میکابل از تمام داوطلبان واجد شووورایشووواروا 

-KM-NCB-W»شماره یاحاطه تعمیر ناحیه هش م، دارا ۀمحا ظ و ک ار و ساخ مان اتاق 22 ۀک اره ناحی

  شوووورطنامه، طبق قانون و یش را مطابق شوووورایخو ۀسووووربسوووو  یاشوووو را  نموده و آ رها «0047-1397

 .ندیه نمایارا یمیروز تقو« 21» یج.ا.ا بعد از نشر اع ن ا  ۀطرزا عمل تدارکات عام

و یا  www.npa.gov.afتدارکات ملی  ۀرا از ویب سووایت ادار وانند شوورطنامه و مشووخصووات یداوطلبان م

ع مانیدرخواسوووووووت از آمر ۀهم ذری تدارکات امور سووووووواخ  تدارکات  یر یو خدمات مشووووووورت یت  اسوووووووت 

بعد از ظهر، به دسوووت  11:41 یصوووبح ا  ۴:41از سووواعت « 15»کابل، منزل سووووم اتاق شوووماره یشووواروا 

ن ضووورب االجل یسوووت دوم که آخری  شووورطنامه به روز بیش را طبق شووورایخو ۀسوووربسووو  یرده  و آ رهاآو

 ند.یاش را  نما یداوطلب ۀم نموده و در جلسیباشد، تسلیآ رها م یمیتسل

 .باشد یرش نمیقابل پذ یده و ان رن یر رسید یآ رها

 یبمعلومات داوطل ۀمندرجات صفحت مطابق ی  اهلیبوده و شرا ین بانکین آ ر پروژه به شکل تضمیتضم

 .باشدیم

 گرددیم لیتکم بیعنقری منیتای چهارراهی ال ها نجارۀ قلعی چهارراه سرکی زیرریق .9

  ۀبدن و آبروها لیتکم از بعد که نجارها،ۀ قلع یچهارراهی ا ی منیتای چهارراه سر  خطوطی زیرریق کار

  سوور  وهشووت سوور  نیا شوودن لیتکم با که اسووت شوودن لیتکم حال در دهیگرد آغاز قبلی چند آن،ی خاک

 .بود میخواهی ترانسدورت وی طیمح ییگس رده راتییتغ شاهد شهرکابل، شمال در گرید

  نیرشوو یب که بوده شووهری نواح مخ لف سوواحاتو هاجادهی زیرتیکانکروی زیرریق ت ش در کابلیشوواروا 

 .دارند قرار سازو ساخت ۀپروس تحت اکنون هم شهر سطحی هاجاده

 

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 : 0932 اسد 01  چهارشنبه – 62شماره 

  

 

 

 

 

 

B.  :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 نوا انجام داده   1335اسد  5روز یکشنبه رادیو نوا:  .0

 صحبت نمود. سرسبزی شهرو در مورد 

ژانس آعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1335 اسد 5روز یکشنبه  :آژانس خبری پژواک .7

 .نمودصحبت مورد پیاده رو های شهر در  خبری پژواک

خبر گزاری افق عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1335اسد  1روز یکشنبه  :خبر گزاری افق .9

 .صحبت نمود برنامه های شاروالی کابلدر مورد  انجام داده و

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D. رسانه ها:  انعکاس کارکردهای شاروالی در 
 انعکاس یافت. سرسبزی شهر از رادیو نواعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :نوارادیو  .0
از رادیو  پیاده رو های شهرنشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :آژانس خبری پژواک .7

 انعکاس یافت. آژانس خبری پژواک

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد برنامه های شاروالی کابل از خبر گزاری افق:  .9

 خبرگزاری افق انعکاس یافت.

 


