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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 85و  85 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 3173 اسد 11  شنبهیک – 85شماره  

 

 

 

 

 

 

  

  : 1733 اسد 13چهارشنبه  – 83شماره 

 ېشو ېمنظور ېپروژې د سړک اساسي جوړولو چار پډولې د .1

په ورځ د  ېد یکشنب نیټهمه  ۴۱د روان کال د زمري میاشتي په  ېملي تدارکاتو کمیسیون په جلسه کې چ د

شتتوهد د  جوړهپه ارګ کې  ۍافغانستتتان امتتجمه جمتوریس ورستتمشتتر ججرتماش م مد اشتترش  نه په مشتتر

متت د چې د  ېپروژ ېپام کې ده د پډور په. ېشتتو ېمنظور ېپروژي متت د د امتتامتتي جوړورو چار ېپډور

 هتره پلن وارم ۳۳اوږدواري او  کیلومتره ۳شتاوووا  هد ځیدر ېپور ېپروژ ېچتلستتون صرتر ه ه ترپډور

 امامه توګه جوړ شه. پهد یو معیاري م د ټوروځانګ تیاوو په دررودرو مره به  ېرري چ

 دیگردی گذار نامی درواز خانی ول محمد نام به انایآری چهارراهی ال ساعت برجی چهارراهۀ جاد .2

  برجه چتارراهۀ جاد کشتتتورد وطندومتتتس و  واهیآزاد افراده صترمان و رشتتتاد  بهی گذار ارج واطر به

ی ز بیحب  بدهللا اریپوهن کههدرحار گذشتتتتتتهد کشتتتتتنبهیروز ظتر از صبل انادیآره چتارراهه ار متتتتتا س

  نیاراک و وارجه امور وزار ی ادار وه مار نییمع شتتهیاند راحمدینرتت دوکتور کابلدهشتتاروار متترپرمتتس

ی گذار نام« یدرواز وانه م مدورۀ جاد» نام به رمتتتما  ه مرامتتتمه ط داشتتتتندد حضتتتوره دورتۀ رتبه  ار

 .دیگرد

  و وواهانی آزادی هاهصترمان و رشتتتتاد : گفسهصتتتت بته ط کابلهشتتتتاروار متتتترپرمتتتتس مرامتتتت  نیا در

 از دفاع ورتتتو  در هاآن ۀبیشتتتاه ب تجش وه متتتع اثر از رایز شتتتودد گرفته دهیناد دینبا ما وطندومتتتتان

  .امس شده حفاظس افغانتا همه شیآما و  ز  از کشورده مل سینوام
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  تا نددار دیتأک کابلدهشاروار و فرهنگ و اطج ا  وزار  از متشکل مشترد ونیسیکم که ذکرامس صابل

 ما که امتتس الزم و شتتوندی ادآوری نام همان به دیبا گردنددهمی گذار نام رمتتما   کهیه ها چتارراه و هاجاده

 . یاموزیب رشاد  وه آزادگ درس آنتا از نموده شیمتا وود خیتار صترمانان و هاارزش از ها افغان

 وه امان  رر در ارسلطنهبینا و هیرامورحربیوز راموروارجهدیوزی درواز وانه ور م مد که سسیگفتن

متبداد هی ل مبارزه در که بود ما کشوره واصع وواهانیآزاد ازه کی متعمار و ا متق کسب و سیانگل ا   جلا

 .داشس مت  نقش

 دیگرد برجستهی نینش شهر فرهنگ جیترو در زنان نقش .3

  دیشتر نظ  ت قق در زنانۀ مازندی هایریگ  یترم و فعال مت  دیهمکاریۀ روح شدن نهینتاد هدش به

  النمستتوو اشتتتراد با« هنینشتت شتتتر فرهنگ جیترو در زنان نقش» نام ت سۀ برنام گذشتتتهد کشتتنبهی روز

 .دیگردی انداز راه بابر باغۀ ملک صرر در دهنواح زنانی شوراها و کابلهشاروار

  نانز نقش بودن برجستهی رو کابلدهشاروارۀ  ام ارتباط و هآگاه سییر ایاور برشنا برنامهد نیا درآ از

   ققتی رامتا در شان فعال مت  و هایهمکار جلبی برا آنان قیتشو وه نیشترنشه  ار فرهنگ جیترو در

  همان وواهدده م کابلهشتتتاروار: افزود انداوتهه روشتتتن کابلدهشتتتارواری هابرنامه قیتطب وی شتتتتر نظ 

  وی شتر نظ  صسمس در همچنان دارندد ارزنده و بارز نقش وانواده نظ  و لیفام ماوتار در زنان کهیطور

  رهنگف جیترو در آنتا شتریبی همکار وواهان و بوده موثر زین کابلهشارواری شتری ربناهایز از امتفاده

 .دیگردهنینش شتر

  یترش فرهنگه تعاره چگونگ رامونیپ دهفرهنگ امور در کابلهشاروار مقام مشاور  بدارقادرآرزو متعاصبا  

ی شتتتر فرهنگی ایاح به ازین شتتترکابل: گفس نموده صتت بسه نینشتت شتتتر فرهنگ ت قق در زنان نقش و

 در مند رمارس صشرزنان ورو  به و شتروندانیه همسو وی همکار بودهد ریگ زمان شک بدون که دارد

 .دارده امام نقش رامتا نیا

  جیترو ورتتتتو  در  امه افکار ریتنو وه فرهنگ دیهنری هابرنامه ریتدو و هاسیفعار از ادامه دری و

  نقش و نمودهی ادآوری نشرا  وی کلتورودما   امهد ارتباط وه آگاهی هاامسیری مو ازی شتر فرهنگ

  هادمرد از درمس ۀامتفاد ورو  بهی شتر فرهنگ جیترو در وانواده از رونیب و وانواده در را زنان

 .کتترد  تتنتتوان ریتتپتتتذ نتتتا انتتکتتتار ارتتمتتنتتفتتعتتتهد  تتتام ستتتتتتتتتا یتتتتأمتتتتتت ریتتمتتتتتتتتتا وه  تتیتتتتتفتتری هتتتاپتتتارد

  سییری اکبر متتلما کابلدهشتتاروار ستتسیز طیم  وه طیم  صتت س سییره توو سیادر م مد داکتر متت س

  ۀبرنام مستتوولی زمر امتتدهللا افغاند زنانی وبر آژانس ریمد ثاصب رایحم وان  هفت د ۀیناح زنانی شتتورا

ی هاتهبس و هاص بس ۀیارا با بارنوبه افغانستاندی برا کایامرۀ مت د اال یای ها کمک سیدفترحما از شتر

 آروده کدیپجمت اضرار چونی شتر فرهنگ سیر ا  دم ازه ناشه طیم  مشکج ی رو شانده معلومات

  زتمرکه نینشتت شتتتر فرهنگ صبال در اطفال پرورش و هیترب در نیوارد نقش و آش از امتتتفاده هوادی متتاز

 .دندیگردهنینش شتر فرهنگه تعار در زنانیه همسو وی همکار وواهان نموده

 ازه نینشتت شتتتر فرهنگ وی شتتتر اصتتول کردن مرا ا  واطر بهه قیمومتت و اتریت شینما برنامه نیا در

  نیحاضر به فرهنگ و اطج ا  وزار ه قیموم و کابلهشاروار  امه ارتباط وه آگاهی ها امسیری مو

 .دیگرد اجرا زین
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 دیگرد حیتشر اطفال و زنان تیاذ و آزار منع قانون .4

ۀ دوشتتتنب روز کههورکشتتتاپ در  دهاجتما  اصتتتول کردن مرا ا  وی ادار متتتار  فرهنگ ت قق منظور به

  حیتشتتتر اطفال و زنان سیاذ و آزار منع صانون بودد دهیرگردیتدو کابلهشتتتاروار جلستتتا  تاالر در گذشتتتتهد

 .دیگرد

ه نواح وی مرکز ستتتتانییر ازی شتتتتمار کههحار در مقامد دفتر سییر انیژ  بدارواحد ورکشتتتتا  نیا در

ی برا کایامرۀ مت د اال یای هاکمک سیدفترحما از شتتتتتر ۀبرنام  مستتتتووالن همچنان و کابلهشتتتتاروار

:  گفس ودهنم ص بس کابلهشاروار دری کار سیمروونی فضا جادیا رامونیپ داشتندد حضور زین افغانستان

 در زن و مرد صشر همکاران انیمی کار مروون و منامبی فضا جادیا به همواره کابلهشارواری رهبر

 در جندر سیآمر با م تلفدی ها ب ش مستتتووالن که امتتتس الزم و نموده دیتأک اداره نیا م تلفی هاب ش

ه آگت اطفال و زنان سیاذ و آزار منع صانون از همه تا داشتتتتته جانبه همهی همکار هابرنامه همچو ت قق

 .ندینما حاصل

م ورکشا د نیا در   مامت  انیمی همکاریۀ روحیۀ برتقو دهص بته ط کابلهشاروار جندر آمر فردوس تایا

  و زنان سیاذ و آزار منع صانونی بندها کهه معلوماتۀ بستتتتت متعاصبا  . دیورز دیتأک کابلهشتتتتارواری هاب ش

 .دیگرد شکشیپ ورکشا  کنندگان اشترادی برا بودد شده دهیگنجان آن در اطفال

 

 :کابلیشاروال سرپرست .5

کردمیخواه تجربه رای خوبی شهر نظام شده، دیتائی هاپالن و ها طرح شدنی عمل با  

  اریپوهن امتتسیر ت سۀ جلستت رواند ۀهفت دوشتتنبه روز دیاریمع ودما ۀ  رضتت و امور انستتجام منظور به

 .دیرگردیدا کابلهشاروار مرپرمسی ز بیحب  بدهللا

ی هاب ش گرید وه پارس و پجن شترد کیتراف سیریمد کار شرفسیپ کابلهشاروار مرپرمس جلسه نیا در

 دهش نیتدوی هاپجن و ها طرح شدنیه اجرا با کهد کرد واطرنشان نمودههابیارز را کابلهشاروار م تلف

   یوواه تجربه راه ووبی شتر نظام دور چندان نهۀ ندیآ در ادارهد نیاه مسلک وه فن نیمت رری مو از

  و بوده نمونه کی منطقه متتتتطح در کیتراف سیریمدی هاپجن: گفس کابلهشتتتتاروار متتتترپرمتتتتس     .کرد

  و رشد شدد وواهند شتر مطحی هاجادهه کیتراف ست یم وا  نظ  کی صاحب ندهیآ کابلددر شتروندان

  سیهو تا گردده مه  ملی شتر مدرنه ارملل نیبی ارهایمع وه  یتاری هاارزش اماس به شترکابلۀ تومع

 .گردد حفظ شترکابلی داریپا و

دیگرد آغاز شهرکابل دری عمران ۀپروژ نیچندی عمل کار .6  

  انکشتتتاش ۀاداری همکار و کمک به شتتتترکابلد دره  مران ۀپروژ نیچنده  ملی کارها رواندۀ هفته ط

 .دیآ ازگرد ت سیپا زون

  ا مار ۀپروژ و تو  کهی ۀماح در متر لویک ۵۳۶د۲ طول به مرد فرش منگ ا مار شامل هاپروژه نیا

  متترد لومتریک ۲.2 فرش متتنگ نت د ۀیناح مربوط درد شتتش ۀمتتاح در متر ۵۳۳ طول به ریاجم کانال
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  زده دیم هیناح دره برچۀ ماح کانال لومتریک 6.۴2ی ایاح وی بازماز دهبرچ امام دوازده شترد ۀماح

 .باشنده م شترکابل موم ۀیناح در دهمزنگ کانال متر ۴۲۳۳ ا مار وی بازماز

 در مردم مشتتکج  از شتتدهد ادیی هامتترد فرش متتنگ و هاکارکانال شتتدن لیتکم با که امتتس ذکر انیشتتا

 .وواهدشد کامته یریچشمگ طور به مذکور ماحا 

 

 گرددیم لیتکم بیعنقر نهیم نورمحمدشاه دیسی هاسرکی زیرریق .7

  لومتریک ۳.6ه مجمو  طول به نهدیم شتتاه نورم مد دیمتت متتومه ار اولی هامتتردی زیرریص و متتاوس کار

 .گرددهم لیتکم بی نقر بودد دهیگرد آ از کابلهشارواری مو از صبلی چند که هشت یۀ ناح واصع

  ات بوده آنۀ نیمع عادیم به مطابقی متتتاز متتتردی هاپروژه لیتکم بر همواره کابلهشتتتارواری رهبر دیتأک

  .شوند م ردهی بردار بتره بهی زود به و دهیرم اکمالیۀ پا به آنۀ نیمع زمان در کار ت سی ها پروژه

 شد برداشته سبز ساحات ازی قانون ریغی ها غرفه .8

  نیا مکرردی هاهبررمه ط دوازده  ۀیناح امسیر دیجار ۀهفت شنبه کی روز دیشتر نظ  ت قق هدش به

 .برداشس بودد دهیگرد جا به جا مبز ماحا  در که راه صانون ری ی ها  رفه شمار بار

  نیا دکنندهم سیفعار و گذارندهم  رفه شتر م تلف نقاط دره صانون ری  صور  به که شتروندان ازه برو

 .گرفس وواهند صرار هصانون گردیپ مورد نیا از بعد که دهیگردی شتره نظمه ب با ث شان کار

 شوې پیل چارې رغولو پارک تفریحي« نل دهن» باال باغ د .9

 دې کڅ تر په مرامتتتمو  وری د چارې ر ورو پارد  يیتفر نل دهن دې ک باال باغ هیناح مهیدو په ارښتتت د

 په وګول مېیم د او الیمرمت امسیر ونو چوپی کلتور د الدیمرمت امسیری مرمبز یسد یریې ناح مېیدو

 .شوې پیلۍ اون رهیت ونګډ

  متره ۱۳۳۳ د مرمته ماري په دفتر بشر دامکان روملتونوګمل د ولډ امامي په پارد ادی چې دهې ک پام په

ی وریمتتتت د ودیګت په لښتتتتپو الرو پلو د ودلدیښتتتتا اروټک دګ  ان دې چ متتتتره دررودرو په مستتتتاحس  مربع

 د يد شتتاملې پک ه  ندلیک کوهه حلقي وېی اوبو د او وروړجو چمن د ر اره روبو فوتبال د ودیوکهونودیاځ

 ې جوړشه.دوکږاو په کال روان
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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: 

 

 3173 اسد 11 پنجشنبه

 

 تن ناظر در شعبات مختلف مدیریت ترافیک کابل 1۱کار آغاز به .1

ی شاروالی کابل جهت كنترول از تمامي شعبات داخلي مدیریت ترافیک و تن از کارمندان جدیدالتقرر اداره 1١به تعداد 
 .کار کردندهای ترافیك روي جاده آغاز بهپولیس

 :شودتقسیم ميروند كاري افراد مذکور در سه بخش 

  نظارت از روند كاري شعبات داخل ترافیك و برسي شكایت شهروندان -1
 ایجاد اصالحات بنیادي در مدیریت ترافیک -2
 فساد اداري مبارزه علیه -3

هاي داخلی ترافیك و های تماس برای شکایات شهروندان از کارکرد آمریتی نزدیک شمارهقابل یاد آوریست که در آینده
 .هاي روي جاده از سوی شاروالی کابل فعال و به دسترس همشهریان عزیز قرار خواهد گرفتیكتراف
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 1733اسد  12جمعه 

 ریس جمهور کشور: هنگام تطبیق برنامه های اصالحی، باید رضایت مردم نیز در نظر گرفته شود .1

طی دیداری با سرپرست شاروالی  1351اسد  11جمهوری اسالمی افغانستان شام روز چهارشنبه محمد اشرف غنی رئیس 
و روسااای نواحی مختلف شااهر کابل، در خصااو  عراااه خدمات معیاری و بهتر و همچنان احیای هویت باسااتانی کابل، 

زی سااارپرسااات شااااروالی کابل و انجنیر احمد در این دیدار که در قصااار گلخانر ارن انجام شاااد، عبد  حبیب.صاااحبت کرد
به   عبدی، غالمتنظیف و همچنان فقیر  امین، انجینر صااااااافی بهزاد غیاثی رئیس نبی رحیمی و محمدصاااااااادیق نوری 

نمایندگی از روسااای نواحی شااهر کابل صااحبت کردند و در رابطه به اهداف، برنامه ها، توسااعر شااهر، انکشاااف صاانعت، 
در مقابل زورمندان و مدیریت و تنظیم گذاری، مبارزه با فساااااااد اداری، بساااااای  نمودن مردم زایی، جذب ساااااارمایهاشااااااتغال
رئیس .فروشان معلومات دادند و مشکالت و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف با رئیس جمهور شریک ساختنددست

های رؤساااای نواحی، باید جمهور غنی پس از اساااتماع معلومات و پیشااانهادات مسااائوین شااااروالی کابل، گفت که در برنامه
 .شااااااااااان بااایشاااااااااتااار گااارددکاااااباااال ماااناااعاااکاااس شاااااااااود و هاااماااااهااانااا ااای مااایااااان هااامااااهتصاااااااااویااارعاااماااومااای شاااااااااهااار 

جمهورگفت که شاروالی باید محالت تاریخی و ساحات سبز را به گونر درست تشخی  کند و یک تصویر وااح از رئیس
 شدن آن تاکیدهای کابل و جلوگیری از اایعجمهور کشور بر مدیریت درست آبرئیس.ها داشته باشدها و محدودیتظرفیت

 .گیری و همکاااری مردم را مورد توجااه قرار دهاادهااای خویش ساااااااهمکرده، گفاات کااه شاااااااااروالی کاااباال بااایااد در برنااامااه
های بیشااتر داده خواهد شااد. ها، به رؤسااای نواحی صااالحیتجمهورغنی خاطرنشااان کرد که در قانون جدید شاااروالیرئیس

جمهور کشور خطاب به سرپرست شاروالی کابل خیر، رئیسدر ا.ها و پولیس تاکید کردوی بر همکاریبیشتر میان شاروالی
ای هو رؤسااای نواحی، گفت که شااارواین و رؤسااای نواحی باید به مردم خویش پاسااخ و باشااند و به منظور تطبیق برنامه

 .اصالحی شان، راایت کامل مردم را بدست آورند
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 ناحیۀ هشتم های سید نور محمد شاه مینه درجریان اسفالت سرک .2

کیلومتر واقع ناحیر هشتم که  3.5طول مجموعی های اول الی سوم سید نور محمد شاه مینه بهکار ساخت و قیرریزی سرک
سفالت می شاروالی کابل آغاز گردیده بود در حال ا شدچندی قبل از سوی  شاروالی کابل در راس پوهنیار عبد  .با رهبری 

ان ها جریهای سرک سازی در معیاد معینر آن کرده و تالشهمواره تاکید بر ختم پروژهزی، سرپرست شاروالی کابل حبیب
های سرک سازی در حال اجرا از سوی شاروالی کابل در زمان مشخ  آن، به پایر اکمال رسیده و به دارد که اکثر پروژه

 .بهره برداری شهروندان شریف کابل برسد
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 1733اسد  17شنبه 

 خواجه جم ولی آغاز گردیدگذر بهسازی .1

کابل به مساااحت از پروگرام انکشااافی شاااروالی 1351اسااد  13کار بهسااازی گذر خواجه جم ولی واقع ناحیر پنجم، امروز 

کوچه و سرک خورد و بزرن به طول مجموعی  101بهسازی گذر مذکور شامل کانکریت ریزی .هکتار، آغاز گردید 15

 .گرددای آن بوده که طی یک سال کاری به شکل پخته و اساسی ساخت و ساز میکیلومتر و اعمار آبروه 20بیش از 



 1733 اسد 13 الیاسد  11                             37بولیتن                         شاروالی کابلبولتین نشراتی هفته وار 

9 
 

 

 
 



 1733 اسد 13 الیاسد  11                             37بولیتن                         شاروالی کابلبولتین نشراتی هفته وار 

10 
 

 ی پنجمخبر خوش برای باشندگان ناحیه .2

 گرددکلی اسفالت میسرک چهارراهی سپین

کلی اعتبار از سااااارک قرغه الی سااااارک میرویس میدان از برنامر بهبود و موثریت قرار اسااااات سااااارک چهارراهی ساااااپین
شکل اساسی آن اسفالت گردد.مطالعات فنی و دیزاین سرک یاد شده تکمیل گردیده و به مرحلر کابل بهشاروالیترانسپورت 

های ساارکسااازی تحت کار، کابل عالوه بر پروژهگردد.شاااروالیتدارکاتی قرار دارد که کار عملی آن تا دوماهٔ آینده آغاز می
ی ساااااطح شاااااهر، کار مطالعات تخنیکی را جهت دیزاین معیاری نظر به اولویت بندی مشاااااکالت و انکشااااااف متوازن نواح

ها یکی پی دی ری آغاز خواهد ها روی دساات داشااته که نظر به منابع مالی و طی مراحل تدارکاتی آن، کار عملی آنساارک
 شد.

 

 

 

 جریان کار ساخت سرک چهارراهی کمپنی الی پُل کمپنی .7

متر از ساااااوی ریاسااااات حفظ، مراقبت و کار  ۰0ل کمپنی به عرض کار سااااااخت و سااااااز سااااارک چهارراهی کمپنی الی پ
های منظور مدیریت آباین سرک در چهار لین موتررو شامل ساخت آبروهای معیاری به .کابل عمالً جریان داردشاروالی

سال جاری رو، گلدان وسط جاده، تنویر و تمامی نیازهای یک جادۀ معیاری بوده که طی سطح ایرای، سنگ فرش پیاده
قابل ذکراست که از چ ون ی کیفیت و سرعت کار این پروژۀ سرکسازی، تیم .تکمیل و به بهرده برداری سپرده خواهد شد

 .گرددهای این اداره نظارت به عمل می آورند تا به صورت هرچه معیاری این پروژه عملیمدیران پروژه
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 1733اسد  11یکشنبه 

 الی چهارراهی آریانا به نام محمد ولی خان دروازی نام گذاری گردید جادۀ چهارراهی برج ساعت .1

به خاطر ارج گذاری به رشادت و قهرمانی افراد آزادیخواه و وطندوست کشور، طی مراسمی جادۀ چهارراهی برج ساعت 

شاااروالی کابل،  با اشااتراک پوهنیار عبد  حبیب زی ساارپرساات 1351اسااد  11الی چهارراهی آریانا، قبل از ظهر امروز 

دوکتور نصاایراحمد اندیشااه معین مالی و اداری وزارت امور خارجه و اراکین عالی رتبر دولتی رسااماً بنام جادۀ محمد ولی 

در این مراسم سرپرست شاروالی کابل طی صحبتی گفت که رشادت و قهرمانی های آزادی .خان دروازی نام گذاری گردید

یده گرفته شود، زیرا از اثر سعی و تالش بی شایبه آنها در خصو  دفاع از نوامیس ملی خواهان و وطندوستان ما نباید ناد

قابل ذکراست که کمیسیون مشترک متشکل از وزارت اطالعات  .کشور، از عزت و آسایش همه افغانها حفاظت شده است

می ردند، باید به همین نام یاد آوری  و فرهنگ و شااااروالی کابل تاکید دارند، جاده ها و چهارراه هایی که رساااماً نام گذاری

شااااااوند و یزم اساااااات که ما افغان ها از ارزش ها و قهرمانان تارین خود سااااااتایش نموده از آنها درس آزادگی و رشااااااادت 

السلطنه در عصر امانی و یکی از گفتنیست که محمد ولی خان دروازی وزیرامورخارجه، وزیرامورحربیه و نایب.بیاموزیم

 .واقعی کشور ما بود که در مبارزه علیه استبداد و استعمار ان لیس و کسب استقالل نقش مهم داشت خواهانآزادی
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 اصلی سطح شهر کابل یکی پی دیگری های فرعی واسفالت جاده. 2

 های شااهریی خدمات شااهری، همواره در تالش فراهم آوری سااهولتدهنده ی شاااروالی کابل منحیی یک ارگان ارایهاداره
ها های اصلی و فرعی سطح شهر را در سال جاری سرعت بخشیده تا جادهبرای شهریان شریف کابل بوده که اسفالت جاده

 .و ساحات زیادی تحت پروسه اسفالت ریزی قرار گیرد
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 1733اسد  18شنبه دو

 منظوری ساخت اساسی سرک پروژۀ پدوله .1

، تحت ریاساات جاللتم ب محمد اشاارف غنی رییس جمهوری 1351اسااد  11جلساار کمیساایون تدارکات ملی که روز گذشااته 
ی پدوله قراراست سرک پروژه.اسالمی افغانستان در ارن دایر گردید، ساختمان اساسی سرک پروژۀ پدوله را منظور کرد
تمامی  متر شااامل آبروها و 30اعتبار از جوار قصاار چهلسااتون الی پروژۀ پدوله به طول نزدیک به سااه کیلومتر و عرض 

 .شکل اساسی ساخت و ساز می گرددنیاز های یک سرک معیاری به
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 کاراعمار پارک تفریحی دهن نل باغ باال آغاز گردید .2

کار اعمار پارک تفریحی دهن نل باغ بای واقع ناحیر دوم شاااهر طی مراسااامی با اشاااتراک ریس ناحیه دوم، معاون ریاسااات 

قراراست این پارک به .شاروالی کابل و مردم محل در هفته گذشته آغاز گردیدسرسبزی و معاون ریاست خدمات کلتوری 

متر مربع شااامل محوطر آن چون کتاره  1000شااکل اساااساای از طریق کمک مالی دفتر اسااکان بشاار ملل متحد به مساااحت 

ه چاه آب غرض شانی، سنگ فرش پیاده روها، نصب سایه بان ها و چوکی ها، چم کاری برای بازی فوتبال و حفریک حلق

 .آبیاری طی سال روان ساخت و ساز گردد
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 برنامۀ نقش زنان در ترویج فرهنگ شهر نشینی دایر گردید .7

 11به هدف نهادینه شدن روحیر همکاری، سهم فعال و تصمیم گیری های سازندۀ زنان در تحقق نظم شهری، روز گذشته 
نشینی با اشتراک مسووین شاروالی کابل و شوراهای زنان نواحی  ، برنامر نقش زنان در تروی  فرهنگ شهر1351اسد 

در آغاز این برنامه، برشاااااانا اوریا رییس آگاهی وارتباط عامر شاااااااروالی کابل روی .در قصاااااار ملکر باغ بابر، دایر گردید
ال شااان در برجسااته بودن نقش زنان در تروی  فرهنگ عالی شااهرنشااینی و تشااویق آنان، برای جلب همکاری ها و سااهم فع

راسااتای تحقق نظم شااهری و تطبیق برنامه های شاااروالی کابل روشاانی انداخته افزود که شاااروالی کابل می خواهد، همان 
طوریکه زنان در ساااختار فامیل ها و نظم خانواده ها نقش بارز وارزنده دارند همچنان در قساامت نظم شااهری و اسااتفاده از 

متعاقباً .وثر بوده و خواهان همکاری بیشتر آنها در تروی  فرهنگ شهر نشینی گردیدزیربنا های شهری شاروالی کابل نیز م
عبدالقادر آرزو مشااااور مقام شااااروالی کابل در امور فرهن ی پیرامون چ ون ی تعالی فرهنگ شاااهر کابل و نقش زنان در 

شااهری دارد که بدون شااک  تحقق فرهنگ شااهر نشااینی صااحبت همه جانبه نموده گفت که شااهرکابل نیاز به احیای فرهنگ
 .زمان گیر بوده، همکاری و همساااویی شاااهروندان و به خصاااو  قشااارزنان رساااالت مند درین راساااتا نقش اسااااسااای دارد
وی در ادامه به فعالیت ها و تدویر برنامه های هنری، فرهن ی و تنویر افکار عامه در خصو  تروی  فرهنگ شهری از 

خدمات کلتوری و نشرات یاد آوری نموده و نقش زنان را در خانواده و بیرون از سوی ریاست های آگاهی و ارتباط عامه، 
خانواده در تروی  فرهنگ شااهری به خصااو  اسااتفاده درساات از ساارک ها، پارک های تفریحی و تاساایسااات عام المنفعه 

ابل، سلما اکبری سپس داکتر محمد ادریس توخی رییس صحت محیطی و محیط زیست شاروالی ک.انکار نا پذیر عنوان کرد
رییس شاااورای زنان ناحیه هفتم، خانم حمیرا ثاقب مدیر آژانس خبری زنان افغان، اساااد  زمری مساااوول برنامه شاااهر از 
دفترحمایت کمک های ایایت متحدۀ امریکا برای افغانسااتان، هریک با ارایه صااحبت ها و بسااته های معلوماتی شااان روی 

فرهنگ شااهری چون اااارار پالسااتیک، آلوده سااازی هوا، اسااتفاده از آب و نقش مشااکالت محیطی ناشاای از عدم رعایت 
والدین در تربیه و پرورش اطفال در قبال فرهنگ شاااهر نشاااینی تمرکز نموده خواهان همکاری و همساااویی زنان در تعالی 

ی و فرهنگ شهر در این برنامه نمایش تیاتر و موسیقی به خاطر مراعات کردن اصول شهر.فرهنگ شهر نشینی گردیدند
نشااینی از سااوی ریاساات های آگاهی و ارتباط عامه شاااروالی کابل و موساایقی وزارت اطالعات و فرهنگ به حاااارین نیز 

 .اجرا گردید
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 !خیر کابلصبح به .1

 !پوشکش نارنجیخواهران زحمتمادران و
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 1733اسد  1۱شنبه مه 

 

 خان در آیندۀ نزدیکقیریزی قسمت دوم سرک باالی قلعۀ زمان  .1

کار ساختمان اساسی سرک باییی قلعر زمان خان که، از دو استقامت روی دست گرفته شده بود، قیرریزی قسمت اول آن 
 .چناادی قباال تکمیاال گردیااد و قراراسااااااااات کااه کااار قیرریزی بخش دوم این سااااااارک در روز هااای آینااده آغاااز گردد

متر و به عرض  3553متره قلعر زمان خان به طول  ۰0سااارک این سااارک از قسااامت چهارراهی سااامنت خانه الی وساااط 
متر دیوارهای استنادی، به امتداد سرک یاد شده  121۰مترپیاده رو و  1505متر آبرو،  1051متر، شامل اعمار  5اوسط 

 .شودبه شکل پخته و اساسی از پروگرام انکشافی شاروالی کابل تکمیل و به بهره برداری سپرده می
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 چهارراهی مارکیت الی چهارراهی تنظیف تکمیل اسفالت سرک .2

مورد نکمیل و رو، گلدان، فاای سبز، تنویر، خط اندازی و سایر نیازهای سرکی نزدیک ساخت پیادهدر آینده
 .گیردبرداری شهروندان شریف کابل قرار میبهره

 کابلشاروالی#

 زیحبیبعبدهللاپوهنیار#

 شهرسطحهایجادهاسفالت#

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%B7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1?source=feed_text
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در تلویزیون   1351اسد  11روز پنجشنبه : تلویزیون مشرانو جرگه .1

 صحبت نمود. مشرانو جرگه اشتراک نموده و در مورد برنامه های شاروالی کابل

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون   1351 اسد 18دوشنبه روز رشید: تلویزیون خو .2

 خورشید انجام داده و در مورد برداشتن موانع صحبت نمود.

د در مور رادیو کلیدعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1351 اسد 18روز دوشنبه  :رادیو کلید .7

 .صحبت نمود ترافیک

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
شاروالی برنامه های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد صحبت های  :تلویزیون مشرانو جرگه .1

 یافت.انعکاس تلویزیون مشرانو جرگه کابل از 
برداشتن موانع از تلویزیون نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :تلویزیون خورشید .2

 انعکاس یافت. خورشید

 مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد ترافیک از رادیو کلید انعکاس یافت.رادیو کلید:  .7

 


