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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: 

و عناوین  ( مطالب63و  62 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 7139 سنبله 4  شنبهیک – 62شماره  

 آمد عمل به داشتی گرام جوانانی جهان روز از جداگانه، محافلی ط .1

 نام تحت رای محفل کابل،یشاروالی کلتور خدمات استیر جوانان،ی جهان روز از داشتی گرام مناسبت به

  .کردی انداز راه انایآر نمایس در« اند رییتغ رانیمد و صلح رانیسف جوانان،»

 ورزشکاران و کابلیتیوالی شورا ،یخصوصی نهادها ندگانینما ،یدولت نیاراک ازی شمار محفل نیا در

ی کلتور خدمات سییری دیسااااا ی مصااااا ف دیسااااا محفل، آغاز در .بودند دهیورز اشاااااترا  کابلیشااااااروال

ی کارها: گفت نموده صاااااحبت لیتفصااااا به جام ه در جوانان رومندین و موثر نقش رامونیپ کابل،یشااااااروال

 همهی همدل وی همکاریۀ روحیۀ تقو و سالم اجتماع تحقق شهر، داریپا رشد سازها، و ساخت ،یادیبن موثر،

 .زنند رقم را کشوری فردا و امروز توانندی م جوانان و بوده ما جوانان به وابسته

 جوانی بشری روین وتالشی س  اثر از شهر س ح در موثری کارها و هاتیف ال که، کرد خاطرنشانی و

 .ورزدی م تالشی اریم  خدماتۀ عرضی برا همواره نسل نیا و بوده کابلیشاروال

 کی آوردنی برا را جوانان تیاهمی صحبتی ط م ارف، وزارت نیم ی جهان محقق اسدهللا دوکتور مت اقبا  

 افغانستان کرده کسب دانش و علم افغانستان، جوان نسل تا برد توقع دانسته مهم توانا و رومندین سالم، ۀجام 

 .برسانندی ترق عیرفی هاقله به را

 داشتنی برا جوانان ما: گفت نموده صحبت تابشی اجتماع وی صح خدمات ۀموسس سییر ایآر سیو سپس

 .میدهی م ادامه را شیخوی قیتحق وی علم مبارزات مرفه و آزاد مستقل، افغانستان کی

 خاطر به را کشاااور جوانان ،یصاااحبتی ط کابلیتیوالی شاااورا عضاااوی هاشااام هللا بینق دیسااا آن بیت ق به

 که، گفت نموده دعوتی پارچگ کی وی مل وحدت وطن، ساااااز و ساااااختی برای همکار وی ریپذ گریهمد

 افغانستان گرید کنند، دایپ شان کشور ساختن در را شیخوی است دادها و دهند خرج به همت ما جوانان اگر

 .شد نخواهد روبرو مشکالت با

 جوانان بخش سود و ارزندهی کارهای رو فرهنگ، و اطالعات وزارت جوانان نیم  سادات کمال ریاخ در

یی همساو وی همکار شاتریب تالش و دانش و علم کساب با ما جوانان اگر که، افزود کرده صاحبت جام ه در

 همه بردکه توقعی و. داشاات میخواه نفاق ازی عار و هادغدغه از دور ۀجام  کی باشااند، داشااته گریکدی با

 انجام رای توجه درخوری کارها جام ه، شاادنی فرهنگ و عمران راه در  تا داده هم دساات به دساات جوانان

 .دهند

ی کلتور خدمات اسااتیری سااو از پرتالش، و برتر جوانان ازی شااماری برا محفل نیا در که ذکراساات قابل

 .دیگرد اهدا زین ها نامه ریتقد کابلی شاروال
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 :گریخبرد کی طبق

 و باشااااااندگان ان،یفرهنگ نخبگان، اشااااااترا  با کابل،ی فرهنگۀ هفت و جوانانی جهان روز ازی محفلی ط

 .آمد عمل به داشتی گرام نهم، ۀیناح جوانان

ی ها صااحبت شااهرکابلی فرهنگ وی م نوی ها ارزش و جام ه در جوانانۀ سااازند نقشی رو محفل نیا در

 ساااختار در دانش و علم کسااب قیطر از توانندی م جوانان که، دیگرد خاطرنشااان گرفته صااورت جانبه همه

 وی فرهنگی هاراثیم وی افغان لیاصاا فرهنگ تا ندینما تالش و گردند واقع دیمف همسااو و سااالمۀ جام  کی

 .گردد حفظ شهرکابلی خیتار

ی اهدا با زین نهم هیناح استیری سو از متذکرهیۀ ناح پرتالش و برتر جوانان ازی شمار که است ذکر قابل

 .دندیگرد ریتقد و قیتشو ها مانه ریتقد

 

 شد برافراشته کشور استقالل استرداد سالروز نیم 99 مناسبت به ،یمل رقیب نیبزرگتر .2

 مناساابت به ماساات،ی مل تیهو و عزت، غرور، نماد که کشااور،ی مل رقیب نیبزرگتر ،یخاصاا مراساامی ط

 .شد برافراشته خان اکبر محمد ریوز ۀتپ فراز بر کشور، استقالل استرداد سالروز نیم 99

 بار ریزی چگاهیه خیتار طول در افغانسااااتان، ما زیعز کشااااور ساااالحشااااور و وریغ ملت میدانیم کهی طور

ی سااتادگیا متجاوزان برابر در همت و غرور با و رفتهینپذ را اسااتامار و اساات مار و نرفته گانگانیب اسااارت

 آن از همواره و آورده ارمغان به ندهیآی ها نسااااااالی برا رای ساااااارافراز وی آزاد جه،ینت در که اند نموده

 در و گرفت شاادت سیانگل تهاجم برابر در ها امیق ،یروز نیچن در شیپ سااال نه و نود .اند نمودهی پاساادار

 تر  را ما کشور ریناگز و شدند متقبل مان هنیم مبارزانی سو از رای نیسنگ تلفات س،یانگل عساکر جهینت

 .نمودند

 به داشاتی گرامی رسام ریغ وی رسام محافلی ط ما دولت و مردم سااله همه روز نیا از منظور، نیهم به

 .دانندی م مهم کشور خیتار در را روز نیا آورده عمل

 . شدند بلند کابل آسمان در زین رنگ سه به پوقانه هزار ١٠٠٠٠ به نزدیك مراسم نیا در که ذکراست قابل

 دیرگردیدا» CCHF کانگو مرض «   ای دهنده خون تب کنترول و هیوقای آگه ورکشاپ .3

 از اکارا   که « CCHF» کانگو مرض ای دهنده خون تب کنترول و هیوقا خاطر بهی دهی آگاه ورکشااااااا 

 قصااابان صاان  ندگانینمای برا روان، سااال اسااد 27 شاانبه روز ظهر از قبل گردد،یم انتقالی مواشاا قیطر

 ساااااتیز طیمح وی  یمح صاااااحت سییری توخ سیادر محمد ورکشاااااا ، آغاز در .دیگرد ریدا شاااااهرکابل

 ربطیذ ادارات ریساا وی مالدار و زراعت عامه، صاحتی ها وزارت ندگانینما کهی حال در کابل،یشااروال

 که، گفت نموده صااحبت کانگو مرض ای دهنده خون تب ازی ریجلوگ و هیوقا رامونیپ داشااتند، حضااور زین

 گاو،» ها کننده نشااخوار بدن در موجودۀ کنۀ لیوساا به که اسااتی روساایو مرض کی دهنده خون تب مرض

 و دهنده خون تب باعث که نموده تیساارا زین ها انسااان به شااده،  یخفی ماریب ای تب ساابب« بز و گوساافند

 دساااتکش، از ،یمواشااا ذبح هنگام در تا برد توقع شاااهروندان و قصاااابان ازی و.گرددیم انساااان مرگی حت

 پوسااات و ذبح هنگام در همچنان. ندینما اساااتفاده باشاااد دراز آن دامن و نیآسااات کهی محافظت چپن و ماساااک
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ۀ کنا بردن نیب از خااطر باه و دهیاگردی دار خود جادا   دهن دری قصااااااااب کاارد گرفتن از واناات،یح کردن

 .ندینمای پاش دوای وانیح صحت دوکتورانۀ مشور با را، شانی نگهدار محل وانات،یح

 از قصابان،ی ها دست در زخم داشتن صورت در: گفت نموده صحبت عامه صحت وزارت ندهینما مت اقبا  

 واناتیح پخته مین جگر و گوشااااات خوردن از همچنان شاااااود،ی خودار گوشااااات کردن توته و واناتیح ذبح

 .دییننما دور وانیح بدن از برهنه دست با را واناتیحۀ کن چگاهیه و نمودهی خوددار

 ازی ریجلوگ در را قصاااابان خصاااو  به مردم ف التر هرچهی ریگ ساااهم ربطیذ ادارات ندگانینما ریاخ در

 را مناسبی راهکارها کانگو مرض ای خوندهنده تب ازی ریجلوگی برا و دانستند موثر گام امراض، وعیش

 الزم هرچهی ها هیوقا ت،یمصااااااون جهت تا کردندی م رفی  یمحۀ الصااااااح حفظ و طبابت علم لحاظ از

 .گردد نیتأم شهروندان سالمت و گرفته صورت

ی پوساااترها و مواد کابل، قصاااابان صااان  ندگانینما از کیهری برا برنامه، انیجر در که اسااات ذکر قابل

 .دیگرد عیتوز زینی م لومات

 

گرددیمی بهساز زدهمیس ۀیناح در جانسلطانۀ قلع سوم گذر .4  

 مساحت به زدهم،یسیۀ ناح واقع جان سل انۀ قل  سوم گذر کابل،یشاروالی انکشاف پروگرام از است قرار

 18.4ی مجموع طول به ها ساار  و کوچهی زیر تیکانکر شااامل که پروژه نیا. گرددی بهساااز هکتار 70

ی عمل کار کینزدۀ ندیآ در و دارد قرار یتدارکاتۀ مرحل دری کیتخن اسااااانادیۀ ته از ب د گردد،ی م متر لویک

 فصل در مردم مشکالت ،ی یمحی ها سهولت جادیا بر عالوه پروژه، نیا شدن لیتکم با که گرددیم آغاز

 .گرددی م برطرف خا  و گرد از ها فصل گرید در وی ال و گل از زمستان

 

هستندی راض شهروندان کابل،یشاروالی فیتنظی هاتیفعال از .5  

  ،یتنظ اساااتیری ها برنامه شااادنیی اجرا با قربان، دیسااا  دیع امیا در خصاااو  به گذشاااتهۀ هفت کی یط

 به را شاااهروندان تیرضاااا که دیگرد انتقال وی آور جمع موقع بهی مواشااا ذبح ازی ناشااای دیتولی ها زباله

 چندان شااااهر تنظیفي وضاااا یت در قربان، عید امیا جریان در گذشااااته هاي سااااال در م موال   .داشاااات همراه

 ازی ناشاا هاي زباله موقع، به خدمات ۀارای و دقیق ریزي برنامه با امسااال اما گرفت،ی نم صااورتی توجه

 .دیگرد انتقال و آوري جمعی مواش ذبح

 را ها زباله کرده تیمسوول احساس شهر قبال در شهروندان ازی ادیزی شمار دیع امیا در که ذکراست قابل

 .کندی می دان قدر ابراز  یتنظ استیر شان کار نیا از که دادند انتقال شده نییت  نقاط در

شتن با که، ستیهان ادی قابل ش و پرسونل گما  کینزد قربان، دیس  دیع روز سه در  یتنظ استیری نریما

 .شد داده انتقال شهر از رونیب به وی آور جمع شهر مختل  نقاط از زباله تن 5000 به

 

دیگردی انداز راهی فیتنظ مقررات وی کیتراف نیقوانی معرفی برای دهی آگهۀ برنام .6   
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 نیقوانی م رف خاطر به رای دهی آگهۀ برنام اوخر، نیا در کابل،یشااااااروالۀ عام ارتباط وی آگاه اساااااتیر

 به برنامه، نیا در .کردی انداز راه کابل مرساااتون در شاااهرکابلی سااارسااابز وی فیتنظ مقررات وی کیتراف

ی موضوعاتۀ رندیبرگ در که مجالت، و پوسترها ،ییویدیوی ها بسته ن،یمت لمی آگه س ح بردن بلند منظور

 پراکنده ،یساااارساااابز وی فیتنظ لیمسااااا رو، ادهیپ و جاده مقررات و اصااااول وی کیتراف میعالی م رف چون

 .شد گذاشته شینما به بود،  سبز ساحات حفظ همچنان و درختان ق ع ازی ریجلوگ و ها زباله نکردن

 نهینهاد خاطر به هنرمندان ازی شاامار جانب ازی لیتمای ها پارچه برنامه، نیا انیجر در که ذکراساات قابل

 .دیگرد اجرا زین ،یشهر فرهنگ شدن

 گرددیم ساز و ساخت پنجم ۀیناح دری وصل سرک چهار .7

ست قرار سپورت تیموثر و بهبودۀ برنام از پنجمیۀ ناح دری وصل سر  چهار که ا  به کابل،یشاروال تران

 .گردند ساز و  ساختی اساس شکل

 پنجمۀ حوز متصاال ساار  وی تیمسااجدکو ساار  ،یکلنیسااپیی ،گوالیگیب وانید ساار  شااامل ها،ساار  نیا

  و دهیگرد نیزاید جانبه همهی فن م ال ات با  متر لویک 4 به کینزدی مجموع طول به  که باشاااااادی می تیامن

 .گرددی م آغاز کینزدۀ ندیآ در ها آنی عمل کار که دارد قراری تدارکاتۀ مرحل در

 متوازن انکشاف و مشکالتی بند تیاولو به نظر کار، تحتی سرکسازی هاپروژه بر عالوه کابلیشاروال

 به نظر که داشااته دسااتی رو ها ساار ی اریم  نیزاید جهت رای تخنک م ال ات کار شااهر، ساا حی نواح

 .دیگرد خواهد آغازی گریدی پی کی آنها کار آن،ی تدارکات مراحلی ط وی مال منابع

 شوندی م سپردهی بردار بهره به و لیتکم کابل شمالی اصلی ها سرک روان، سال در .8

س ساختمان کار روند،یم شمار به شهری ها سر  نیتر مهم از که کابل، شمالی اصل سر  هشت سا ی ا

 .شوند سپردهی بردار بهرده به و لیتکم روان سالی ط که است وقرار داشته انیجر آنها

ی چهارراهی ال سوم پروان از سر ، ساخت ریز و آبروها لیتکم از ب د که بوده، دوبخش در ها سر  نیا

ی چهااارراهی ال جر لااب از خط، دو در اولیااۀ الی زیرریق جر، لاابی ال  یتنظی چهااارراه از و  یتنظ

 کی« میمرۀ ساایل بازار ساار »  یهوخت خشااتی ال پار یی گوال از و دومیۀ الی زیرریقی لیفام پنجصااد

ی زیرریق زین  آن دوم ساااامت کینزدی ها روز در اساااات قرار و دهیگرد لیتکم اولیۀ الی زیرریق ساااامت،

 .گردد

 ساختمان خاطر به هایچهارراهی ها قسمتی زیرریق کار صرف شده ادی یرهایمس در که ستیادهانی قابل

ی زیریق آباد، ریوز کانالی اساااساا ساااختمان کار لیتکم از ب د هم آن که ماندهیباق آباد، ریوز کانالی اساااساا

  .شوند سپردهی بردار بهره وبه لیتکم روان سالی ط سر  هشت نیا تمام کار که است قرار و گردندیم

  : 1397 سنبله 7چهارشنبه  – 63شماره 

  کردند استقبال محل نیای هاکوچه ساز و ساخت کار ازی قابلبا گذر باشندگان .1
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 کابلیشااااروال یانکشااااف پروگرام از قبلی چند که نهم، ۀیناح دری قابلبا گذری هاکوچه سااااز و سااااخت کار

 .است شده واقع ساحات آن باشندگان استقبال مورد ده،یگرد آغاز

 ساار ی زیر تیکانکر کار از محل مردم که، داشاات اظهار راب ه در نهم ۀیناح سییری نور قیصااد محمد

 .کردند اعالم رای همکار هرگونهۀ وعد پروژه نیا راه سد موانع رفع در و بوده خرسند شانیها

ساس به کابلیشاروال ی هاسر  ساز و ساخت به مصمم ،یجار سال دری نواح متوازن انکشاف دگاهید ا

ی هاسااااهولت جادیا بر عالوه هاآن ساااااز و ساااااخت که باشاااادی م مختل ی نواح دری فرع وی اصاااال مت دد

 .داشت خواهد مابت راتیتأث زین شهرکابلی اقتصادۀ توس  و رشد بر ،ی یمح

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

ظارت زین باشااااااادی م شاااااااان خود مربوط کهیی ها پروژه قیت ب و ته ن  آنی نگهدار و حفظ در و داشاااااا

 .رسانندی اری را کابلیشاروال

 با متر، لویک ده از شااااااتریب طول به بزرگ و خورد ۀکوچ 114 ت داد بهی قابلبا گذر در که ذکراساااااات قابل

 .گردندی م ساز و ساخت سال کی یطی اساس و پخته شکل به آبروها، اعمار شامل مختل ی ها عرض

 

 دیگردی معرف و نییتع کابلیشاروالی شهری ها پالن قیتطب و طرح استیر دیجد سییر .2

 داکتر افغانسااااتان،ی اسااااالمی جمهور اسااااتیر محترم مقامی منظور و کابلیشاااااروال شاااانهادیپ اساااااس به

 گذشته روز و نییت  کابلیشاروالی شهری ها پالن قیت ب و طرح استیر سییر ثیح به  محسن راحمدیبش

 ارشاااد مشااااور نیمت احمد خیشااا اریپوهن کهیحال دری شاااهر خدمات نییم  محبوب هللا حیارمسااایپوهن توساااط

                   .دیگردی م رف همکارانش به  داشتند حضور کابلیشاروالی نواح وی مرکز سانییر و مقامی کیتخن

 پالن قیت ب و طرح استیر: گفت نموده صحبت کابلیشاروالی شهر خدمات نییم  موصوف،ی م رف نیح

 منظم و داریپاۀ توساااا  و رشاااادی تمام که بودهی دیکل و مهم اسااااتیر از یکی کابل،یشاااااروالی شااااهری ها

 خدماتی برا وجوابگوی شاااااهر امور بهتر انساااااجام منظور به و گرددی م تیریمد اداره نیا از شاااااهرکابل

 .بود میخواهی مابت راتییتغ شاهد پست، نیا در محسن داکتری آقا گماشتن با شهروندان،ی برای رسان

 اداره نیا کارگران و کارکنانی برا و خواند جا به و قیدق انتخاب ادشدهی درپست را محسن داکتر نییت ی و

 .نمود آرزو مردم بهی گذار خدمت امر در را دیمز قاتیتوف

 اکمال به کابل پوهنتون در ساختمانی رینیانجۀ رشت در را شیخوی عال التیتحص محسن، احمد ریداکتربش

 ،یصن ت تیریمد و ساختمانی رینیانجۀ رشت در دوکتورا وی ماستریۀ سو به رای عال التیتحص و رسانده

  کابل پوهنتون در سیتدر تجاربی و. اسااات نموده لیتکم زین جاپان کشاااور ناگوبای تکنالوژ توتیانسااات در

 قاتیتحق مرکز سییر ثیح به را  یاخ که داشااااااته زین رای خصااااااوصاااااا وی دولتی نهادها  دری کار وتجارب

 بورد عضو ثیح به ،یجمهور استیر حکم اساس به و کردی م فهیوظی فایا مسکن وی ساز شهر وزارت

 .است کرده کار داراالمان قصری کیتخن
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دیگرد آغاز تیامنۀ پروژی عموم سرک دوم خطی زیرریق .3  

 حفظ، اسااتیری سااو از قبلی چند که دوازدهم،یۀ ناح واقع تیامنۀ پروژی عموم ساار  ساااز و ساااخت کار

 خطی زیرریق ساااار ، نیا خط کی یزیرریق لیتکم از ب د بود، دهیگرد آغاز کابلیشاااااروال کار و مراقبت

 دوخط در متر 1800ی مجموع طول بهی اساس و پخته شکل به سر  نیا .شد گرفته دستی رو آنی دوم

 ۀقل  ساااااار  به رای بگرام ساااااار  که  بوده جاده ریتنو و روها ادهیپ آبروها، شاااااااامل متر 30 عرض با

 .دینمایم وصل خانزمان

 گرددیمی بهساز ازدهمی ۀیناح در( شتل سرک غرب) 5ۀ پروژ گذر .4

 به ازدهمییۀ ناح واقع« شااتل ساار  غرب» 5ۀ پروژ گذر کابل،یشاااروالی انکشاااف پروگرام از اساات قرار

 طول به گذر آنی ها سر  و کوچهی زیر تیکانکر شامل که گرددی بهساز هکتار 56 به کینزد مساحت

 .باشدیم متر لویک 10ی مجموع

ی رو آنی عمل کار کینزدۀ ندیآ در و دارد قراری تدارکاتۀ مرحل دری کیتخن اساااااانادیۀ ته ب داز پروژه نیا

 .شودی م گرفته دست

 فصل در مردم مشکالت ،ی یمحی مت ددی ها سهولت جادیا بر عالوه ،یفرعی ها سر  ساز و ساخت با

 .گرددیم برطرف خا  و گرد از ها فصل گرید در وی ال و گل تیموجود ازی ناش زمستان

 تـرفـگ رارـق رـیقدـت مورد لـابـکیشاروال ارـک و بتـمراق فظ،ـح اسبق سییر .5

یی هدا دیعبدالمج رینیانجی ازکارکردهای محفلی ط ،یجارۀ هفت دوشاانبه روز کابل،یشاااروالی رهبر ئتیه

 .آورد عمل به ریتقد ده،یگرد سااااااوق تقاعد به را  یاخ که کابل،یشاااااااروال کار و مراقبت حفظ، اساااااابق سییر

 موصوفی کارۀ دور از ر،یتقد لوحی اهدا با کابلی شاروالی شهر خدمات نیم  محبوب هللا حیمس اریپوهن

ی آقا ساااااالمی ها رهنمود و تجارب از که، کرد خاطرنشاااااان نمودهی آور ادیی یکوین به کابلی شااااااروال در

 .کرد میخواه استفاده زین ندهیآ در کابلیشاروالی ها برنامه دریی هدا

 اداره نیا در کابل،یشاااااااروال کار تحتی ها پروژه لیتکم تا که سااااااپرد وعدهیی هدا رینیانج حال نیهم در

 .کرد خواهم کاری افتخار

 صرفه قسمت در کار، و مراقبت حفظ، استیر در شیخوی تصدۀ دور دو دریی هدای آقا که ذکراست قابل

 داشااتهۀ مالحظ قابلی ها آورد دساات ،یادار فساااد با مبارزه و بهتر تیفیک با پالن قیت ب مصااارف،یی جو

 .است

باشدی م هیوقا و کنترولحال در شهر، در وانهید سگ مرض .6  

 ظهر، از قبل بجه 11 تا صبح 3 ساعات از روزانه هوم، ملیان ویمه دفتری همکار با شهری فیتنظ پرسونل

 جهینت در که نموده وانهید ساااگ مرض نیواکسااا مختل ی نواح در را ولگردی ها ساااگ قالده صاااد از شیب

 .باشدیم هیوقا و کنترول حال در درشهرکابل، وانهید سگ مرض
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 و است گرفته قرار پوشش تحت هیناح ده شهرکابل، در  اکنون تا وانهید سگ مرض نیواکس روند آغاز از

 کابل شاااااهروندان آن، گزند از تا دیگرد خواهند نیواکسااااا ماندهی باقی نواح ولگردی ها ساااااگ تمام ندهیآ در

 .گردند مصوون اطفال خصوصا  

 .شوندی م برده نیب ازیی شناسا از ب د Tگردندی نمی تداو نیواکس با کهی ها سگ کنترول، نیا انیجر در

 دیگرد آغاز ادهیپ نیعابری برایی هوای ها پل نصب و اعمارکار  .7

 دریی هوای ها پل برنصاابی مبن مردم، مکرر درخواساات به نظر و سااهولت جادیا منظوربه کابلی شاااروال

 با رایی هوای ها پل نصااب و ساااخت کار مرکز،ی قواۀ ساااح در ،یجارۀ هفت شاابنه کی روز شااهر، ساا ح

که  کار  بوده دساااتی رو زین گریدی هوا پل چند سااااخت کار که ذکراسااات قابل. کرد آغاز آن دیجد نیزاید

 .گرددی م آغازعنقریب  شهر مزدحم نقاط در آن نصب

سوم ۀیـاحـن دری فیتنظ شرـحی دازـان راه .8  

 آن واقع لویساا باغ در تات،یهب دفتر ساابز و پا  شااهر ۀبرنامی همکار به دوشاانبه، روز سااوم ۀیناح اسااتیر

 .کردی انداز راه رای فیتنظ حشر هیناح

 هیروی ب شاااکل به که باغ نیا کینزدی اهالی توجه کم به راب ه در متذکره ۀیناح سااارپرساااتی نجف شااامس

ی لویس مسووالنیی اعتنای ب در همچنان و اند داده انتقال محل نیا در رای ساختمانی اضاف مواد و ها زباله

 از را محل نیا تا میدار مییتصم ما که، افزود کردهی تیرضانا ابراز محل، آن نگهداشتن پا  عدم در مرکز

 مکان کی                    به را متذکرهۀ سااااااح مشاااااتر ، پالن کی یط و کردهی کار پا  ها زباله وجود

 ادارات و منازل مقابل به مربوط ساااحات نگهداشااتن پا  و حفظی و. میساااز مبدل کاافات ازی عار و ساابز

 .کرد عنوان مسووالن و مردمی اخالق مشتر ۀ بیوج ها،زباله وجود از را

 و سارسابز ها گذشاته در که گرددی م محساوب زین شاهری خیتاری ها باغ ازی کی لویسا باغ ذکراسات، قابل

 . شدیم محسوب محل نیا نیساکنی برای حیتفر مکان و  بود خرم

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: 

 

 7139 سنبله 6 شنبهیک

 

 تعیین و معرفی رییس جدید ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری شاروالی کابل .1

حیث رییی جدید محتر  ریاسااات جمروری، داکتر بشااایراحمد محسااان بهبر اساااای پیشااانراد شااااروالی کابل ومن وری م ا  
ریاساااات طرح و تطبیق پان های شاااارری شاااااروالی کابل تپیین و توسااااط پوهنیارمساااای  ه محبوب مپین خدمات شاااارری 

داکتربشااایر احمد محسااان دورال تحصااایات عالی خویع را از رشااات  انجینیری .شااااروالی کابل به هماارانع مپرفی گردید
بدست آورد و همچنان موصوف تحصیات عالی به سوی  ماستری و دوکتورا را  1381ختمان از پوهنتون کابل در سال سا

 .در رشااااااات  انجینیری سااااااااختمان و مدیریت صااااااانپتی از انساااااااتیتوت تانالوتی ناگوبا کشاااااااور جاپان نیز بدسااااااات دارد
خصوصی را نیز داشته که اخیراً به حیث رییی  وی تجارب تدریی در پوهنتون کابل وتجارب کاری در نراد های دولتی و

کرد و براسااای حا  ریاساات جمروری به حیث عوااو بورد مرکز تح ی ات وزارت شاارر سااازی و مسااان ایفای و یفه می
 .تخنیای قصر داراالمان کار کرده است
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 په پنځمه ناحیه کې به څلور نښلیدونکي سړکونه ورغول شي .2

په پا  کې ده چې په پنځمه ناحیه کې څلور نښلیدوناي سړکونه د کابل ښاروالۍ د ترانسپورت ښه والي برنامي له الري په 
بیګي سړک،سپین کلی ګوالیی سړک،د کویټی جومات اساسي ډول ورغول شي،یاد سړکونه عبارت دي له د دیوان 

کیلومتره اوږدوالي درلودلو سره له فني څیړنو وروسته ۴سړک،او د پنځمي امنیتي حوزی سره نښتی سړک چې له شاوخوا 
 .په اساسي ډول ډیزاین شوی او د تدارکاتو په لړۍ کې دی چې عملي کار به یې نږدی راتلوناي کې پیل شي

سړکونو جوړولو پروتو ترڅنګ چي د کار الندې دي د ستونزو د لومړیتوبو او د ناحیو یو شان ودي کابل ښاروالۍ د 
ورکولو پر بنسټ د سړکونو د مپیاري ډیزاین په خاطر د فني څیړنو کار پیل کړی چې د مالي سرچینو او تدارکاتي لړیو 

 .تر بشپړیدو وروسته به یې کار پرلپسي پیل شي

 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1094595423940227/1954858697913891/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/a.1094595423940227/1954858697913891/?type=3
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 1397 سنبله 7شنبه دو

 رییس حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل تقاعد کرد .1
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 .طی محفلی انجینیر عبدالمجید هدایی رییی حف ، مراقبت و کار شاروالی کابل ن ر به تامیل دورال خدمت، ت اعد کرد
ف در شاروالی پوهنیار مسی  ه محبوب مپین خدمات شرری شاروالی کابل با اهدای لوح ت دیر از دورال کاری موصو

کابل به نیاویی یاد آوری نموده خاطرنشان کرد که از تجارب و رهنمود های سال  آقای هدایی در برنامه های شاروالی 
 .کابل در آینده نیز استفاده اع می خواهی  کرد

تخاری کار خواه  در این اداره اف در همین حال انجینیر هدایی وعده سپرد که تا تامیل پروه های تحت کار شاروالی کابل
 .کرد

قابل ذکراست که آقای هدایی در دو دورال تصدی خویع به ریاست حف ، مراقبت و کار، در قسمت صرفه جویی مصارف، 
 .تطبیق کار با کیفیت برتر و مبارزه با فساد اداری دست آورد های قابل ماح   از خود نشان داده است

 

 

 

 

 

 



 1397 سنبله 7 لیا سنبله 1                             76بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

11 
 

 1397 سنبله 8شنبه سه 

 

  باشددیوانه در شهر در حال کنترول و وقایه میمرض سگ . 1

روزانه پرسونل تن یفی شرر با همااری دفتر مریو انیمل هو ، بیع از صد قاده سگ های ولگرد را در نواحی مختلف 
 .واکسین مرض سگ دیوانه کرده که این مرض در حال کنترول و وقایه می باشد

اکنون در شرر کابل، ده ناحیه تحت پوشع قرار گرفته است و در آینده تما  از آغاز روند واکسین مرض سگ دیوانه تا 
سگ های ولگرد نواحی باقی مانده در م ابل مرض سگ دیوانه واکسین خواهند گردید تا از گزند آن، شرروندان کابل 

 .خصوصاً اطفال مصوون گردند
 .از شناسایی از بین برده می شود در جریان این کنترول، سگ های که با واکسین تداوی نمی گردند بپد

 

 

 

 ی پروژه تحول)تغییر نما( اطراف دریای کابل به امضا رسیدنامهموافقت. 2

جمروری اسامی افغانستان برگزار گردید، در پایان جلس  امروزی کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیی
 .اموا رسید نام  پروتال تحول )تغییر نما( اطراف دریای کابل بهمواف ت

مل سرپرست وزارت شررسازی و نامه که میان داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، روشان ولیاین مواف ت
مسان، کریستوف پیایی شارتدافیر سفارت آلمان در کابل و اجمل میوندی رئیی بنیاد فرهنگی آغاخان به اموا رسید، 

های اجتماعی و باعوض آلمان در راستای بربود و احیای زیرساختمیلیون یورو هزینه دارد که از کمک ۱۸،۰۵۸
 .گرددمیادی تطبیق می ۲۰۲۰الی دسامبر  ۲۰۱۸باشد و این پروته از اگست اقتصادی شرر کابل، می

خانه صنپتی، بربود های همچون نوسازی و بازسازی مجتمع ماشینپروتال تحول )تغییر نما( اطراف دریای کابل، فپالیت
شیر و ناحی  اول و دو  چنداول، حفا ت از افغانان، اندرابی، جوییط اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق دهشرا

های اقتصادی از های فرهنگی با شمولیت شوراهای اناشاف محلی، بازسازی مناطق عمومی و سبز و ایجاد دیدگاهمیراث
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ساز در مرکز آموزع و پرورع جنگلک و مرتبط با ساخت یی در صنایع دستی و صنایع های حرفهطریق ارائه آموزع
 .گیردرا در بر می

 

 

B.  :اشتراک در رسانه ها 

  داشته است:نطی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل حوور 

 

 


