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

  
 

 : 7139 سنبله 11  شنبهیک – 64شماره  

آغاز گردیدصالحین یکار کانکریت ریزی سرک گردنۀ شهدا .1  

های گردنۀ شررای ی لررا اعت  ر اار  م  خرر ۀ ی ررر   ک شسرری سررر  شررای ی کار کانکریت ریزی سررر 

 330یر بات به طول  ۀم ر، ش سر  نوآباد باالی حصار   ک کو  4م ر ش ررض  500لا اعت به طول 

شرررار پا  ش سررراز، به ک   ما ک   اادیۀ  شرشپا  ۀگذشررر ه  م برنام ۀم ر، رشم پنجخرررنا 4.5م ر ش ررض 

م ر  430آغام گردیی. قابل ذکر  ست کار کانکریت ریزی سر  گذر ریکا یانه ش سر  آهنگر ن به طول 

 گردد.سوی  یت برنامه  نیی قال آغام گردییه بود رنقریب  ک عل مکم ر، که  م  4.10ش ررض 

 شل مخررک ت ماع ک  ا حیی برطر   ۀبا  ک عل شررین کار کانکریت ریزی سررر  های یاد شرریه، در ناحع

 گردد.مک

 

 کیلو متره سړک،تخنیکې مطالعه او ډیزاین منظور شو  ۴۰د کابل ښار د  .2

ه  شنۍ، د هعو د د ج اور ریعس ښرررراغلک ما ی  شررررر  غنک  ر مخررررر  د ملک  ی رکا و په غونډکي  ي  عر

کعلوم رش سرررررج  د جوړش و  ومجنۍ  ارې عم ا  ه  ش نیز یت    ۴۰النیې جوړه شررررروې شه، د کابل ښرررررار 

 منظورې شوې.

پ عل شرروې ده  د دیادش سررجکونو،  ینعکک م ا  ه  ش نیز یت جوړش و  ارې په نعردی ر  لونکد کد پعل  ش 

 یش شرشس ه به، دیادش سجکونو د جوړش و ر لک  ارې پعل شي. ربخپجی

د   د په  شسنعو شر ی و کي په  ساسي  وګه د سجکونو جوړشل، دکابل ښار د هری سع د یوه  ړ عا ده نو، 

 ړینه ده  ک د  ر جوړییش شړ نیې ید دیز یت جوړ  ش  ینعکک م ا  ه  ر سررررررره  ش دجوړش و پر ماال بایی 

 و څرنګو  ک په پام کد شنعول شي. نفوس  ش د ښاري مقرر  دسع د جغر فعه، 

افتتاح دو سیستم بایو گاز در نواحی سیزدهم و هفتم شهرکابل .3  

یانه های ساز کابل، دش ش حی آممایخک بایوگام  ۀبورد   م پرشژ ۀجرس فر نسوی با ه کاری موسس ۀموسس

م ر مک ب  14ن ود که کار ش حی  شل با ظرفعت ر  در شارکابل بر ی پعخارد رشنی  اقعق ش  وس ه  ر ار 

هف م شارکابل  ک عل ش  یعر ً به باره برد ری  ۀم ر مک ب در ناحع 24ش ش حی دشم با ظرفعت  13 ۀدر ناحع

 نی. سپرده شیه

های  سرررررراز کابل، ر ی م رشی مونریت  نرژی، لرررررررفه جویک  نرژی ش ر ه حل های م  ریت یانه ۀپرشژ

     نرژی   رکز د ش ه  ا مصر  مو د سویت بر ی   سیعت ر  کاهش دهی
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 ېشو ېړبشپ ېچار دویړجو کونوړس دونکویلښن دوو دې ک هیناح وولسمهی په .4

 کونوجسررررر یشنکوعلښرررررن دشش د  وري  هۍ ارش  ښررررر کابل دپه یوش سررررر ه ناحعه کد   یو یپی ر  نه ېمود هڅ  ه

 لټهو شررب  ی ش هز ر دید  بل  ش دش م په  جسرر يځوشنښرر نالررري ی لعسرر دید  وی ،د  ې ار یشړیجود

 دغه.شرررول شسرررپارل  ه دسررر نع ی دیاد سرررجکونه ګ   ش ېجبخرررپی  ر تعموق د ک بریه ۍشرشسررر  په  جسررر

 د  ش وعګ  په لښرررپو الرش وپل و،ع ښررر  د ،ی ر ۍش   پلت م ره ۲۰  ش ۳۰ ۍ،دش  ږ ش م ره ۱۶۰ د  کونهجسررر

 ادشی دد   د  دځو ی نهید  سرررره یشجیبخرررپد   شش، شررراملد پک هم شلړجو ود ویښررر  لی نونوګ د  پاره ک ښررر

 .دی ېجک  هځر منهم  ېاشعآسان  دنړی ید   ه یشنکوع شس د عس د دبلک ې،شو حلې س ونز کيع ر ف  وعس

 دیرس امضا به کابلیایدر اطراف( نما رییتغ) تحولۀ پروژۀ نامموافقت .5

 ما ی د شررت ح ررور در کابل،ی ایدر  طر  « ن ا رعع غ»  اول ۀپرشژۀ مو فق نام گذشرر ه، ۀ اارشررنا رشم

ی شمر   می شرر ار حکومت،عۀ  جر ئ سیعر رایهللا رایهللا  فغانسرر ان،ک  سرر می ج اور سیعرک غن  شررر 

 .یعرس  م ا به کابلک شارش  ی  د ر شک ما  تعم  معرح بعش   ح ی ه،عکابن

 شم رت سرررپرسررت ش سرر ل رششرران ه،عما  شم رت سرررپرسررت کومعق ونیه ا د ک ر انعم که نامهمو فقت تی 

 ادعبن سعرئی ونیعم  ج ل ش کابل در آ  ان سرررفارت رعشرررارژد ف سعکعپ سررر و یکر مسرررکت، شی شرررارسرررام

                    ی،عرس  م ا به آغایانک فرهنگ

 ش بااودی ر سرررررر ا در آ  ان کخررررررور ب روض ک    م که د ردک م بر نهیهز ورشی ونعلعم ۱۸،۰۵۸ مالغ

 .گرددکم پرد یت کابلشاری  ق صاد شک  ج  اری هارسایتیمی اع ح

 ۀیانتعماشرر مج  عی بامسررام شی نوسررام ه چوی هاتعف ا  کابل،ی ایدر  طر  « ن ا رعع غ»  اول ۀپرشژ

  شلعۀ ناح ش رعشیجو ،ک نیر ب  فغانان،ده مناطق درک  عما شی  ق صاد ،ک ج  ار ییشر  بااود ،کلن  

 مناطقی بامسرررام ،کمال  نکخرررا ی شرررور ها تعشررر و  باک فرهنگی هار ثعم  م حفاظت  نی شل، دشم، ش

 عیلنا شک دس  عیلنا دریک حرفهی هاآمومش یۀ ر  قیطر  می  ق صادی هایگاهید جادی  ش ساز شک ر وم

 تی  که  سرررررت ذکر قابل .ردعگکم بر در ر  جنگل  پرشرش ش آمومش مرکز در سرررررام ش سرررررایت با مر ای

 .گرددکم قع  ا ی دعم ۲۰۲۰ دسامارسالک    ۲۰۱۸ سال  گست  م پرشژه

 

 شدی انداز راه 16 ۀیناح دری فیحشرتنظ .6

 کابل،کشررارش   مسرروشالن  شرر ر   باک فع نظ حخررر گذشرر ه، پنجخررناه رشم شررار، نگای شرر ت پا  منظور به

 ش  ط رات شم رت جو نان تعنعم  کار رضا جو نان م ای، ملل بخر  سکان دف ر ساز ش پا  شار  ۀبرنام

 مبا ه جهعن  در که ییگردی  نی م ر ه شررررانزدهم ۀعناح مربوطات در مال باشررررنیگان ش گذری شک  فرهنگ،

 .ییگرد  ن قال شار  م رشنعب به فع نظ استیر ییشسا  وسی شی آشر ج ع پر کنیهی ها

 

 گردداز نصب اشتهارات غیر قانونی در سطح شهر جلوگیری می .7

 



 1397 سنبله 14 لیا سنبله 8                             77بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

3 
 

شارش  ک ست ییمات کل وری  ش اار ت ک پایت های  ن یابا ک در ریا کابل در نظر د رد  ا  گونگک نصب  

 بگعرد.س ح شار ر  به بررسک 

م ذکره جات نظم شرراری، طرم    ل نصررب  شرر اار ت  ن یابا ک ر  آماده سررای ه ش آن ر  به یاطر  ریاسررت

ها در سرر ح شررار کابل، به ک عسررعون مسرر قل  ن یابات فرسرر اده  سررت  ا جات آگاهک جلوگعری  م بک نظ ک

 کانی یی ن رسانعیه شود.

ام رعی قربان، شرر اری  م کانییی ن شررور ی قابل ذکر  سررت که،  نیی قال به باانۀ  اریکک رشم  سرر ق ل ش  ی

ملک  صاشیر شانر  در ش اری  م بلاوردها در س ح شار به لورت غعر قانونک نصب کرده بودنی که ب ی ً 

 .کابل ج ع آشری گردیینی م سوی ریاست ییمات کل وری شارش  ک

دیگردی انداز راهی نینش شهر فرهنگ جیترو در زنان نقش ۀبرنام .8  

خ شار فرهنگ جی رش در منان ف الی رعگ سام شی ه کارعۀ رشحیۀ  قو منظور به ستیر ،کنعن  شک آگاه ا

 در ر ک نعنخ شار فرهنگ جی رش در منان نقش برنامه گذش ه، ۀشنا  اار رشم کابل،کشارش  ۀ رام  ر ااط

 .کردی  نی م ر ه بابر، باغۀ ملک قصر

 ۀبرنامی  ر ررا ش شررارک نو ح منانی ها شررور  کابل،کشررارش   می لفی ها بیش مسرروشالن برنامه تی  در

 .بودنی یهیشرم  ش ر    فغانس ان،ی بر  کای مرۀ م ای االتی ی ها ک   تیدف رح ا  م شار

 جی رش در منان نقش بودن برجسرر هی رش کابل،کشررارش  ۀ رام  ر ااط شک آگاه سیعر ای شر برشررنا آغام، در

 ها یانو ده نظم ش ها لعفام سررای ار در کهیطور ه ان منان: گفت ن وده لرراات ،کنعشررارنخررک را  فرهنگ

 ر  کابلکشررارش   ،یشررار سرراتع مسرر  م  سرر فاده شی شررار نظم  اقق قسرر ت در د رنی،  رمنیه ش بارم نقش

 .رساننیی اری

 فرهنگ جی رش یصرررو  در رامه  فکار ری نو شک فرهنگ ،یهنری ها برنامه ری یش ش ها تعف ا ی رشی ش

ی شور  مخ ر  کار شک ه اهنگ یاطر به  نی ی هک رششن رامه،  ر ااط شک آگاه استیری سو  می شار

 . ییگرد منان بخ ری ه کار یو هان  هی  ، تی   اقق درک نو ح منانی ها

 شار فرهنگ جی رش در منان نقش بودن مونرک  گونگی رش برنامه، تی  کننیگان  ش ر    می   ی د سپس

ی شار فرهنگک   ا  یصو  در من نقش تی قوی بر  شانر  خناادد تعپ ش اتینظر کرده لااتک نعنخ

 .کردنی  بر م   ست با رۀ نییآ نییفر  که ،که اهنگ ش

  ضررررر ر  ونی شررررار فرهنگ تیررا ریم  مک ناشررررک  عما مخررررک تی رش شررررار،ۀ برنامۀ نیین ا  ب ی ً 

 قاال در  طفال پرشرش ش هع رب در تیش  ی نقش ش آب  م  سررررر فادهک  گونگ هو ،ی سرررررام آ وده  ،عپ سررررر 

 .ییگرد مورد تی  در منانیک ه سو شی ه کار یو هان ن وده، لااتک نعنخ شار فرهنگ
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 استیری سو  مک نعنخ شار فرهنگ شی شار  لول کردن مر رات  ر ااط به ا رع  شین ا برنامه تی  در

 .ییگرد  جر  کابلکشارش   ۀرام  ر ااط شک آگاه

  : 1397 سنبله 14چهارشنبه  – 65شماره 

 دارد انیجر دانا دهی ال داراالمانی اتصال سرکی باال کار .1

 یهیگرد آغام کابلک شررارش  ی سررو  م قالی  نی که د نا دهک    د ر المانک   صررا  سررر  سررام ش سررایت کار

 .د رد انیجر مذکور سر  سایت ریم جاتی کنینکاری باال کار ش یهیگرد لع ک  آنی آبرشها سایت بود،

ی ها سرررنگ رشهابا ادهعپ فرش سرررنگ ،یزیررعق بر ر شهی ارعم  شرررکل م ربه 1500 طول به سرررر  تی 

ی زهاعدهلی  نی م یی رشها، ادهعپ  طر   در ک اره نصررب جاده،ی کناری آبرشها پوشررش  ،عموم ئک ن یم

 جیشل نصررب سررکل،یبا ش مو ر ییشسررا حرکت ش رعسرری  نی م یی ،ککع ر فی رهن ا میر  نصررب رش، ادهعپ

 سرر گاهی  ،کفصررل  ااری ها   ت شک ن یمی ها ناال غرس با سرراز سرراحات گسرر رش ها، رجادهعرگی ا ای ها

 .گرددک می سرررام نوی ارعم ۀ جاد  ی یامهاعن   ام ش  ن ظاری هاک  وک نصرررب ش سرررر  بهی مو می ها

 ساز، ساحات جادیش   وس ه ها، مبا ه تیریمی  ونی شار م  ید ییماتۀ ررض بر ر شه کابلک شارش  

 ی،یشسا نگعپارک ار،عسی هاک کر   ش فرششان دست تیریمی ،کفرر شک  للی ها سر  به اف تی دست

 در ش بوده کوشرررا زعن شررراری سرررام اایم به گر،ید مو رد ها ده شک  عما لرررات کن رشل ،کفرهنگ ییمات

ی سررررو  می شررررار  لررررول ن ودن مر رات شی ه کار یو هان ،کنعشررررارنخرررر فرهنگک   ا  جات نه،عمم

 .معابی ی ردستیپا ش اایم مصوشن، شار  ی به ،کم رقی شارها ریسا ماننی  ا بوده انیشار

گرفت قرار نهیکاب دیتائ مورد کابل،ی خیتاری ها باغ مراقبت و حفظۀ مسود طرح .2  

 ج اورکخورسعرئک غن ما ی شر  استیر  ات ،یجارۀ هف  دششناه رشم که هعکابنۀ    اد فوقۀ جلس در

 .قر رگرفت یع ائ مورد کابل،ک یی اری ها باغ مر قات ش حفظۀ مسود طرح ی،یگرد رید   رگ در

 در آغایانک  نکخرررافۀ شررراک ش فرهنگ ش  ط رات شم رت کابل،ک شرررارش   انعم ۀناممو فقت جلسررره تی  در

 سررررررپرسرررررت شک ما  تعم  معرح بعشررررر   ح ی  وسررررری کابل، درک یی اری ها باغ مر قات ش حفظ به ر ب ه

 .قر رگرفت نهعکاب یع ائ مورد جاناه ه هی هاباث  م پس که ییگرد هی ر  جلسه به کابلکشارش  

ی ها ر ثعم حفظ ش اع ح منظور به آن، نگای شررررررت ش برحفظ ر شه کابلک یی اری ها باغ که  سررررررت قر ر

 .گردنیی ی بامسام شی باسام آن میقیی م  ار سا  به م ابق شارکابل،ک فرهنگ شک یی ار

 یلر دوامې چار ولوړجو د کانالټ کو يڼت دې کهیناح اوومه په .3

ې  نیړش موده هڅ د  رې ا رغو و کانالټ کويڼ  دد کهعناح  شمه په ،مویه په تیریمی  شبود   ونوښ شر د

 ی. ر دش م ،ېش ېشو پعل  وري  هۍ ارش  ښ کابل د

 یررهڅ۱۰۰  شک ش   پلت پورېم رشک سررررررررا ن۱۵۰ ر یرررهڅ ۸۰  ررره ،کدش  ږ ش م ره ۲۱۰۰ د کرررانرررال ادیررر

ساسک  ش پایه  په ،سرهک ش  ړ و پورېم رش۱۵۰ ر  ېد  ر  ش ي،عرک رغولد دشکږ ش په کال رش ن د شلن 
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 ژر  ه کونوجسررررر د رهعسررررررب تیریمی  شبو د ،ید به سرررررره یشړیجود  ک  لل پرمخ ې ار سرررررلنه ۲۰ید دمه

 .ششيی وعمین هم یهڅ یشړیجایش

 

 یلر دوام ې چار ولوړجو کونوړس دوو دې کهیناح مهږشپ په .4

ې  نیړش موده هڅ د  سررره دش  يږ ش لوم رعوکی شرراشیو  دونه کجسرر مسررت   چه  ش میامخعد ناحد مرشرر د

 پام  شی شوج بخپید  کارشنهک نج وم  جس وی د  ش وع ښ  د ېش ېشو پعل یو   هۍ ارش  ښکابل د ې ارید 

ک ش   پلت هم ر۱۷ کونهجسرر دغه .شرري رعقد ک ر  لونکي ديرن په  جسرر میامخعد ناحد مرشررپ دد   دهد ک

د پک هم   ولښد غلو وکرځ لعسکیبا د  ش  ویشسا د لی نونه،ګ شړغا  جس د الرش، وپل و،ع ښ  دد   ی ر

 .شي شرغولبه  ځیهد بودجۍ  ه ارش  ښ کابل د شلن  ساسي په بهد اش وکعم وڅ ر  لونکو پهد   دي شامل

 افتی ریتدو هفتم هیناح کیژیاسترات پالن بیترت خاطر بهی مشورت ورکشاپ .5

سال  سناله 12 رشمدششناه ،ک عمای ها امعن به جو بگو ییمات ۀررض ش هاگذری سامی ارعم  منظور به

 .افتی ری یش هف م ةعناح ةسا  5  یژع س ر   پ ن بع ر  یاطر بهک مخور  شرکخاپ ،رش ن

 برگز ر م ای ملل بخر  سکان دف ر  م ه هی بر  شار برنامه ش هف معۀ ناح استیری سو  م که شرکخاپ تی 

 یهیشرم  شررر ر   هعناح آن باشرررنیگان ش ی نعسرررپ مااسرررت گذر، یشک  ،کملی شرررور  نیگانین ا بود، یهیگرد

 . د ش نی  بر م هف م هعناحی ها گذرۀ  وس  ش رشیی دشرن ا یاطر به شانر  خنااد تعپ ش اتینظر

ی دشرن ای های زیر برنامهی رش هف م ةعناح سرررررررپرسررررررت ش م اشن  فخررررررار یشنیفر ،شرکخرررررراپ آغام در

س ر  ۀ سا  پنج پ ن شین آماده ش کابلک شارش   یک  جر  ش قع  ا با: گفت  نی ی هک رششن هعناح تی   یژع 

 رعنم  ه چنان ش گرددک مک  عمای ها امعن به جو بگو ،ییمات ةررضررر شی ارعم  ها گذر ،پ ن تی  شرررین

ش ه مردمک رفاه شک  ج  ار ،ی ق صادک منیگ س حی باال م ات  آن، درک  ها  مخورت ش نظر  بر م که د 

 .کنیک م خ رعبی ه کار ش ک   پ ن تی ی غنامنی در ر  ما

 شی باسررررام ،کابی آدرس یاطر بهی گذ ر ن ره  م  ، موقت سررررنی عی وم ر جسرررر ر ش نات پرشسرررره  می ش

 زعن  انیهعباق گذر 10 قر ر سرررررت که د د یار د ده م لومات رف ه شعپ به آن کار که گذر12ی سرررررامی ارعم 

 .گردد پرشسه تی  شامل

 ر مونعپ م ای ملل بخرررر  سرررکان دف ر  م ه هی بر  شرررار برنامه  مک نیگین ا بهک  عرح بعرای  اا سرررپس 

ک ه اهنگ باک ا عر لی ها پ ن شرینیک  جر  ،کم لوما  بان  تی یش جات در  م   نات شی سررشی ایمز 

 بر سرراس  م  ، سررنی لرریشر قیطر  م ها ی دیجا ش  م   تعمصرروشن شی سررام آدرس هرگذر، نیگانین ا

 ر ً ع ی کهک م لوما ی ها بان  که  فزشد ن وده لاات شارعۀ ناح هری سامی ارعم  ش ی ریپاۀ  وس  ش رشی

 با ر نظام  ی به اف تی دسرررتی بر  ر  شرررار تی  مردم ش کابلک شرررارش   اف هی بع ر   اتعها دف ری سرررو  م

 بهی  وسرر وی ها برنامه  اقق ش بااود ییماتۀ ررضرر مونر، لررورت به ییرو ی آشر ج ع ،یشررار میرن

 .ردعگک م لورت مونر شکل

 آن هعناح 7 بود، یهیگرد آغام قالی  نی که شررارکابل هعناح 17  م نات شی سرررش کار که گفت  د مه دری ش

 . ست یهیگرد لع ک 
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 اتینظر ینعگنجان د شت نظر در با  یژع س ر   پ ن تی یش غرضک گرشپی ها کار شرکخاپ تی  رع ی در

 .افتی  نجام هعناح تی  در هرگذر باشنیگان خنااد تعپ ش

 ک   به که باشرررریک مک مل شحیت حکومتی ها برنامه  مک کی ه هی بر  شررررارۀ برنام که ذکر سررررت قابل

 ک   بهک  ر ضررۀ  د ر شی سررام شررار شم رت کابل،ک شررارش  ک ه اهنگ با م ای ملل  اتعها دف رک کع ین

ی  کنا وژ    م  سرررر فاده با  م   نات شررررامل که شررررودک م برده شعپ کای مرک    لل تعبک  نکخررررافۀ  د رک ما 

  مک  م ک تعمصرررروشن ،یسررررام آدرس ،کپ ن رعغ شک پ نی ها تعملک قعدقعۀ  حصررررائ افتیدر ،یرصررررر

ی شار ییمات ماصولی آشر ج ع قیطر  مک مل ییرو  س ح بردن بلنی ش  م   موقت سنی لیشر قیطر

 .گرددک م قع  ا کابل شار هعناح 20 س ح در که بوده

ی شهری نظمی ب ازی ریجلوگ .6  

 فرششان دستک رقانونعغی ها شکپه غرفه ،یجارۀهف  دششناه رشم دشم، هعناح مسوشالنی هاک بررسک ط

 .ییگرد  ن قال شی آشر ج ع هعناح تی  رشها ادهعپی رش

  ا بوده دش می ر شکل به ما نظارت :گفت رعپام یارنگار به ر ب ه در م ذکرهعۀ ناح سیری   کوم هللا بعنج

 ده فرششرررگاه،ۀ سررراح  ون مزدحم نقاط یصرررو  به رشها ادهعپ ش هاجاده در هاییودسرررر ش هاکنظ کب  م

 .بود معنیو ه نقاط تی  درک نظ کب شاهی گرید هاگذش ه م ل ش گرددی رعجلوگ پرش ن ةکار  ش  فغانان

 

 ږدوله شوهیبهر ول ا راټوله او له ښار څخهیټنه ناولت ۱۲۰۰۰د ښار له ګوټ ګوټ څخه  .7

ټنه ۱۲۰۰۰ ناحعو څیه ګونو ۲۲ښار  ه  وری دریاست  هښارش  ۍ د  نظعفکابل شنۍ نه ر پیییو  دې د  عر

 یاشرش النیې شوی. کد  رسع هښار څیه بار د دشیم ګز  په ه ر ټو هناش  عا 

د کابل ښررارش  ۍ  نظعف ریاسررت د ناش  عاش ر ټو و  ش  عردش و  رڅنډ د نیرش  ښرر عو  ش کانا ونو په پاکو و هم 

ده  ی ه دي  رڅو د  شرښ ونو  شبه په یپل مسعر الړی شک  ش د س ونزش مینعوی ششک، د  په د سي حال کد

غوری  ه  مله  د په  ښرررررر عو کد ناش  عاشی غورځوي په کر  و کر  و غورش هعو دش  و د بکځعنو بک د د

  ښ ي  ش کانا ونه بنییري  د د  نظعف ریاست ید بعا ځلي په یپلو هلوځلو پاکوي.

 

 دیردـگمسـلـکـی اخذ  دانـنـارمـک ذبـجی راـبی تـابـرق امتحان .8

ک  سرراسرری ها سررای  ان کن رشل شی رعنع نج تیریمی ک اودی هابسررت در مسررلکک  کارمنی ن جذب مظور به

  م اان گذشررر هرشم بود، شررریه گذ شررر ه  ر ن به  د ره تی ی سرررو  م  قا ً  که ،کابلکشرررارش   ةگان 22ک نو ح

ۀ  عک ی  ر ا شک شارش  ی بخر منابع سیر ظاهر صلعف  ح ی  ش ر   با طلب شد  ت 300  م شعبک رقاب 

ک لررراا ک ط کابلکشرررارش  ی بخرررر منابع سیعر آغام در.شررری  یذ شرررفا ی ف رررا  ی در  د ره تی  ناتعع  

 بسرررت 35 در شرررفا  کام ً ۀ پرشسررر  ک یط ش کابلکشرررارش    سررر یی م طرم    ل م ابق که د شرررت  ظاار

 در  یصرر  شک سرر گیشررا  سرراس بر  م اان، مر حل ن ودنی سررپر  م ب ی ،ییشررر  تیش جیی رعنع نج ک اود

 ییآ ر ل به یرعجلوگ کمسلک ش کفن  مور ت در کسک گ ش ها ی   م  ا شونیک م  س یی مک یا ی هابست
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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: 

 

 7139 سنبله 9 جمعه 

 

 های هوایی برای عابرین پیاده از سوی شاروالی کابلاعمار و نصب پل .1

های هوایی در سطح شهر، کار و نظر به درخواست مکرر مردم، مبنی برنصب پل منظور ایجاد سهولتشاروالی کابل به
 .های هوایی را با دیزاین جدید آن آغاز کردساخت و نصب پل

 .گرددهای مذکور در نقاط مزدحم شهر اجرا میکه کار ساخت و نصب پل قابل ذکراست

 

 

 

 

 1397 سنبله 10شنبه 

 
 داني شهريپایه زباله ١٠٠٠خریداري و نصب  .1

هاي شهري در نقاط مختلف شهر و ایجاد سهولت براي شهروندان شهر كابل، ریاست عمومی براي مدیریت بهتر زباله
ی شهر ناحیه ٢٢ها در دانيداني كوچك را خریداري نماید. این زبالهپایه زباله ١٠٠٠نظر دارد تا تنظیف شاروالی کابل در 

 .هاي عمومي و ساحات مزدهم شهر نصب خواهد شدکابل در مسیر

و یا  www.npa.gov.afیآید تا اسناد تداركاتي این پروژه را از صفحهعمل ميهاي واجد شرایط تقاضا بهاز تمام شركت
 .دست آورنداز ریاست تداركات شاروالي کابل به

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 1397 سنبله 12شنبه  دو

 

 کابلشاروالی رهبری جلسۀ هیئت. 1

مالی کابل، تحت ریاست احمد شعیب رحیم معین به منظور انسجام امور و تسریع روند کاری، جلسۀ هیئت رهبری شاروالی
 .کابل دایر گردیدو اداری شاروالی

در این جلسه احمد شعیب رحیم معین مالی و اداری، در حالی که پوهنیار شیخ احمد متین مشاور ارشد تخنیکی مقام و 
کابل حاضر بودند، پیرامون حس مسوولیت پذیری در قبال رضایت شهروندان صحبت رییسان مرکزی و نواحی شاروالی

 .بر تعهد هریک از مسووالن این اداره، انگیزه عرضۀ خدمات بیشتر از گذشته خواهد بودنموده گفت: نظر 
کابل، تاکید ورزیده غفلت وظیفوی و سهل انگاری را غیر قابل وی به خاطر تسریع روند کاری بخش های مختلف شاروالی

کابل بر اساس نیازمندی های امروز یقبول دانست.معین مالی و اداری در ادامه گفت که،تمام سیستم های اداری شاروال
 .تنظیم گردیده که با تطبیق آن در چهرۀ شهر و چگونگی عرضۀ خدمات معیاری، شاهد تغییرات مثبتی خواهیم بود

کابل، هریک روی اصل هماهنگی و وحدت نظر در راستای تطبیق متعاقباً مشاور تخنیکی و رئیس دفتر مقام شاروالی
ها هر چه بیشتر به کابل صحبت نمودند وتأکید ورزیدند تا وظایف و مسوولیتاز سوی شاروالیبرنامه های سنجیده شده 

 .وجه احسن آن انجام گردد
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 جریان کار اعمار کانال تنیکوت در ناحیۀ هفتم. 2

شاروالی کابل آغاز های سطح االرضی کار کانال تنیکوت مربوط ناحیۀ هفتم که چندی قبل از سوی منظور مدیریت آببه
 .گردیده بود، جریان دارد

سانتی متر به شکل آهن  150الی  100سانتی متر و با ارتفاع  150الی  80متر با عرض  2100این کانال به طول 
فیصد به پیش رفته که به با ساخت آن  20گردد که تا اکنون کار آن بیش از کانکریت طی سال روان ساخت و ساز می

 .ت آبهای سطحی از تخریب زود هنگام سرک های مرتبط کاسته خواهد شدعالوه برمدیری
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 1397 سنبله 13شنبه  سه

 
 العادۀ کابینه طرح مسودۀ حفظ و مراقبت باغ های تاریخی کابل را تایید کردجلسۀ فوق. 1

دایر گردید، طرح مسودۀ جمهور غنی در ارگ در جلسۀ فوق العادۀ کابنیه که روز دوشنبه هفتۀ جاری، تحت ریاست رئیس
نامه میان شاروالی کابل، وزارت اطالعات و فرهنگ و شبکۀ انکشافی آغاخان در رابطه به حفظ و مراقبت باغ موافقت

های تاریخی در کابل را احمد شعیب رحیم معین مالی و سرپرست شاروالی کابل به جلسه مطرح کرد و پس از بحث های 
 .قرار گرفتهمه جانبه مورد تایید کابینه 

قراراست باغ های تاریخی کابل با مد نظر گرفتن مسودۀ حفظ و مراقبت باغ های تاریخی کابل که آماده گردیده، عالوه 
برحفظ و نگهداشت آن به منظور احیا و حفظ میراث های تاریخی و فرهنگی شهرکابل مطابق به سبک معماری های قدیم 

 .آن بهسازی و بازسازی ی گردد
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 آزمون رقابتی برای جذب کارمندان جدید در ادارۀ شاروالی کابل راه اندازی گردید. 2
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گانه  22های کمبود مدیریت انجینیری و کنترول ساختمان های اساسی نواحی مظور جذب کارمندان جدید در بستبه
تن دواطلب با  300رقابتی بیش از شاروالی کابل که قبالً از سوی این اداره به اعالن گذاشته شده بود، امروز آزمون 

 .اشتراک احمد فیصل ظاهر رییس منابع بشری شاروالی و اعضای کمیتۀ تعیینات این اداره در یک فضای شفاف اخذ شد
در آغاز رییس منابع بشری شاروالی کابل طی صحبتی اظهارداشت که مطابق طرزالعمل استخدام شاروالی کابل و طی 

بست کمبود انجینیری واجدین شرایط بعد از سپری نمودن مراحل امتحان، بر اساس  35 یک پروسۀ کامالً شفاف در
های خالی استخدام می شوند تا از خال ها و سکتگی در امورات فنی و مسلکی جلوگیری به شایستگی وتخصص در بست

 .عمل آید

 

 

 کیلو متر سرک منظور گردید 40مطالعه و دیزاین معیاری . 3

تدارکات ملی، تحت ریاسۀۀت جاللتم ب محمد اشۀۀرف غنی رییس جمهوری اسۀۀالمی افغانسۀۀتان هفتۀ گذشۀۀته جلسۀۀۀ کمیسۀۀیون 
  .کۀۀۀۀیۀۀۀۀلۀۀۀۀو مۀۀۀۀتۀۀۀۀر سۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀرک شۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀهۀۀۀۀر کۀۀۀۀابۀۀۀۀل را مۀۀۀۀنۀۀۀۀظۀۀۀۀور کۀۀۀۀرد 40مۀۀۀۀطۀۀۀۀالۀۀۀۀعۀۀۀۀه و دیۀۀۀۀزایۀۀۀۀن مۀۀۀۀعۀۀۀۀیۀۀۀۀاری 

کیلومتر سۀۀرک های شۀۀهر به صۀۀورت معیاری مطالعۀ تخنیکی و دیزاین کامل گردیده و به سۀۀاخت و سۀۀاز آن  40قراراسۀۀت 
ردد .ساخت و ساز سرک ها به اساس نیاز های مدرن شهری ایجاب به مشورت های فنی و مسلکی داشته از اینرو اقدام گ

الزم اسۀۀت تا مطالعات مطابق به جغرافیا، نفوس و چگونگی قوانین و مقررات شۀۀهری در سۀۀاخت و سۀۀاز آن مد نظر گرفته 
 .شود
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 ریکات تدویر یافتجلسه هماهنگی میان شاروالی کابل ونمایندگان فاب .4

، جلسۀۀه هماهنگی میان مسۀۀووالن 1397سۀۀنبله  13به خاطر مسۀۀایل اسۀۀتمالکی توسۀۀعۀ شۀۀرق میدان هوایی روز سۀۀه شۀۀنبه 
 .شۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀاروالۀۀی کۀۀۀۀابۀۀۀۀل و مۀۀۀۀالۀۀکۀۀیۀۀن مۀۀۀۀالۀۀگۀۀۀۀدام هۀۀۀۀای فۀۀۀۀابۀۀریۀۀکۀۀۀۀه داران، در پۀۀۀۀارک هۀۀۀۀای صۀۀۀۀۀۀۀۀنۀۀعۀۀتۀۀی تۀۀۀۀدویۀۀر یۀۀۀۀافۀۀۀۀت

بعد از اسۀۀتماع نظریات و پیشۀۀنهادات در حالی که در این جلسۀۀه انجینیر محمد یاسۀۀین هالل رییس اسۀۀتمالک شۀۀاروالی کابل 
شیرباز کمین زاده، رییس اتحادیه صنعت کاران افغانستان، انجینیر محمد صدیق نوری رییس ناحیه نهم و انجینیرعبدالتواب 
احمدی رییس ناحیه نزدهم شۀۀۀاروالی کابل نیز حضۀۀۀور داشۀۀۀتند در رابطه به مسۀۀۀایل اسۀۀۀتمالکی سۀۀۀاحات شۀۀۀرق میدان هوایی 

وشۀۀنی انداخته افزود که شۀۀاروالی کابل از متشۀۀبثین و سۀۀرمایه گذران حمایت کرده در بدیل سۀۀاحات اسۀۀتمالکی شۀۀرق میدان ر
هوایی پالن های تفصۀۀۀۀیلی را در مربوطات ناحیه نزدهم آماده کرده اسۀۀۀۀت تا از یک سۀۀۀۀو زمینه فعالیت متشۀۀۀۀبثین و فابریکه 

 .شۀۀۀۀۀۀۀهر براسۀۀۀۀۀۀۀاس معیارهای شۀۀۀۀۀۀۀهری در مرحلۀ اجرا قرارگیردداران مهیا گردیده و از جانب دیگر توسۀۀۀۀۀۀۀعه و رشۀۀۀۀۀۀۀد 
متعاقباً آقای کمین زاده رییس اتحادیه صۀۀۀۀۀنعت کاران افغانسۀۀۀۀۀتان به نماینده گی از فابریکه دران پارک های صۀۀۀۀۀنعتی کابل 

مه نظریات و پیشنهادات خویش را در رابطه به مصوونیت فعالیت صنعت کاران ابراز کرده، خواهان ساخت سرک های خا
و کانال از سۀۀوی شۀۀاروالی کابل در منطقۀ پارک های صۀۀنعتی نیز گردید که از سۀۀوی مسۀۀووالن شۀۀاروالی کابل مطابق به 

 .اولویت بندی مشۀۀۀۀۀۀۀکالت و پالن اصۀۀۀۀۀۀۀل انکشۀۀۀۀۀۀۀاف متوازن زون های مختلف شۀۀۀۀۀۀۀهر وعدۀ هرگونه همکاری داده شۀۀۀۀۀۀۀد
هوایی مالکان و نماینده گان مالگدام ها و فابریکه  قابل ذکراست که در این مذاکره به خاطرپالن توسعوی سمت شرق میدان

دران حمایت شان را از برنامه های توسعوی و رشد شهر کابل که براساس نیاز ها و معیاری های شهری تطبیق می گردد، 
 .نیز اعالم کردند
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B.  :اشتراک در رسانه ها 
 


