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

   

  : 1397 سنبله 21چهارشنبه  – 66شماره 

  ديشه ۀهفت و سوادی جهان روز از ليتجل .1

 عمل به لیتجلی محفلی ط کابلیشاروال نهم ۀیناح در د،یشهۀ هفت و سوادی جهان روز از گذشته، شنبه روز

 .آمد

 وی آموز سخخخخخخوادی جهان روز از لیتجل و سخخخخخخواد ارزش و تیاهم مورد در کی ه  محفل نیا سخخخخخخنن انا 

 نتاند یر با که،یآنان خو  تیاهم و دیشخخخه گاهیجا شخخخهدا، پاک روح به درود با افغانسخخختا ،ی شخخخهدا همچنا 

 ا یج  در شدکه، آور ادی دی با.نمودند صحبت دند،یبنش هیهد       ما هموطنا ی ب ا رای آزاد شیخو خو 

 سواد نهم ۀحوز تیآم  آموزگارا  توسط ا ،یآقا و هاخانم از تن 740 تعداد به  ،1397ی ال 1395ی هاسال

 تن 80 از شیب آنجمله از و ف اگ فتند را نوشتن و خواند  هیناح نیا سطح در شا  همکار مؤسسه وی آموز

 .گ فتند ق ار شیستا مورد که دند،یگ د زین سهیل و مکاتب شامل دروس، شب دیپ جهت آنا 

 ،یآموز سخخخخخخوادی پهلو در شخخخخخخاگ دا  آ  در که نهم ۀیناح دری محلی آموزشخخخخخخ م کز کی ذک اسخخخخخخت، قابل

ی م رای مسلک وی فنی هامهارت گ ید وی دوز دست ،یاطیخ ،یباف نیقال ،ینجار مانند، منتلفی هاح فه

 .است دهیجادگ دیا آموزند

 شوهو ناسته ۍم په اړه لومړنيو فورمونو تنظيلړ دکاری .2

یا په موخه تی ه چهارشخخخخخخنب دکاری یا او ړونت  ۍلومړن خاط  هلړیو فورمونو تنظیم پ يدکار ،ورځ ېچټکت

 په مالي او اداري چاروکې م ستیال ښاروال احمدشعیب رحیم په مش ۍ جوړه شوه. ،ناسته

 ېېپه افغانستا  کې د اروپایي اتحاد ،ریاستونو ریسانو س بی ه کزیچې دکابل ښاروالۍ م  کېدي ناسته په

ب خو پیژندلو په  يبیلوکار بیال دښاروال  م ستیالاستازی هم ګډو  درلود، « ېب نام يښار د»مالتړ دفت  

لړیو د فورمونو تنظم به موږ س ه م سته وکړي ت څو د خلګو رضایت  يویل: د کار ېاړه ټینګار وکړاو و

 ښخخخخخخواو  د ېځواب ویونک ېت السخخخخخخه کړو او ت څنې به ېې ړونتیا هم رامن ته او کابل ښخخخخخخاروالۍ به په یو

 بدله شي. ېکونکي ادار ېچوپړونو وړاند

س ه د دوه اونیو  ۍب خو مسوولینو ته سپارښتنه وکړه ت څو په بشپړه همغږ اړونددکابل ښاروالۍ  نوموړی

فورمونه چمتوکړئ، ت څو د ه ې کړنې  آتوسخخ ه سخخم م اجعینو ته د اج ا ېپه ت څ کې د خپلو دندو کړنالر

او هم به د خلګو له ضخخخایعه کولو څنه مننیوی  وختد   ،فورم له منې هم چوپړونه وړاندې يلپاره ځانګړ

 .شيرضایت ت  السه 

 ديرس امضا بهی همکاری هاتفاهمنامه .3
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 ا یم ،یاداری هایهمکار و م دم وندیپ وی داریب خاط  بهی همکاری هاتفاهمنامه وند،یپ مجتمع ابتکار به

 ۀیاتحادی م کزی شورا و غزنه پنها  ادیبن ،ییسنا میحک کابل،یشاروال کارکنا ی اجتماع انجمنی نهادها

 وی اجتماعی نهادها ندگا ینما ازی شمار حضور با افغانستا ی مل ات یت تاالر در  ا  یاخ افغانستا ، کارکنا 

 کابل،یشاروال کارکنا ی اجتماع انجمن ازی ندگینما به طهور مورشاهیدتیس .دیرس امضا بهی مدنۀ جامع

ۀ جامعۀ بالند و سازنده نقشی رو هاتفاهمنامه نیای امضا که، داشت اظهار  یپام خب نگار بهی صحبتی ط

ی هاشهیاند اساس به وی زبان وی سمت ،یقومی ها شیگ ا از دور م دم سالمی ها مفکوره به وندیپ دری مدن

ی اجتماع شیآسا و رفاه داده، سو و سمت سالمۀ جامع کی ساختار در را م دم متذک ه ینهادها تا بودهی مل

 . آورند ا یم به را

ی سخخندگینو به« یداریب»  عنوا  تحت ات یت شینما ها،تفاهمنامه نیای امضخخایۀ حاشخخ در که، اسخخت ذک  قابل

 گ م اسخخخخخختقبال مورد که دیگ د اج ا زینی ات ملیت اسخخخخخختیر هن مندا  و وندیپ مجتمع سیر ا یژ عبدالواحد

 .ق ارگ فت محفل کنندگا  اشت اک

 کابلوحش باغ دری ابانيخ اتريتی انداز راه .4

 باغ در« ماۀ خان شه ما»  عنوا  تحت رای ابانیخ ات یت  ا  یاخ ، کابلیشاروالۀ عام ارتباط وی آگاه استیر

 م اقبت و غ س خصخخخخو  دری شخخخخه  ف هنگی تعال جهت در کابلیشخخخخاروال.ک دی انداز راه کابل،وحش

          یشخخخخه  مق رات و اصخخخخول آ ،نیمعی جا در هازباله نتنیر شخخخخه وندا ،ی ب ای سخخخخ سخخخخبز دیفوا و نهال

 از گ ،ید جانب از و نموده تیمسخخوول احسخخاس شخخه  قبال در شخخه وندا  تا دینمای م ب گزار را شخخاتینما ،

 .ندینما استفادهی حیتف ی هامکا  در خوبیس گ م

 در است ق ار و دیگ د اج ا روا ۀ هفت در زین بهیحبی عال سهیل شاگ دا ی ب ا ب نامه نیا که ذک است قابل

 .گ دد ب گزار شه هم مکاتب گ ید در نده،یآی روزها

شد برگزاری رونيالب حانير ابوی علمی هاکارنامه و تيشخص از بزرگداشتی الملل نيب ناريسم .5  

 با گذشته ۀپنجشنب روز ،ی ونیالب حا یابوری علمی هاکارنامه و تیشنص از بزرگذاشتی المللنیب ناریسم

 .دیگ د ب گزار ارگۀ خانسالم قص  در افغانستا ی اسالمی جمهور سیرئی غن اش ف محمدی سنن ان

 مقامات ازی شمار حضور با کابلیشاروالی زبانیم به سنبله، 16 جمعه روز که نار،یسم نیا دوم بنش در

ی مصطف بود، ب گزارشده باب  باغ در ازبکستا ، و هندی کشورها از یخارج مهمانا  وی دولتۀ رتبی عال

 در. نمود ق ائت را کابلیشاروالی ادار وی مال نیمع میرح بیشعاحمد امیپ ،یکلتور خدمات سیرئی دیسع

 ازی پاسخخدار ،یشخخه  خدماتۀ ع ضخخ مورد ها ده ب  عالوه کابلیشخخاروال که، اسخخت آمده امیپ نیا ازی قسخخمت

       کشوری نیتار وی ف هنگی ها اثیم و هاارزش

 دانشمند تیشنص کی ثیح به ی ونیالب همچوی هاتیشنص از تا داده ق ار شیخو توجه مح اق در زین را

 . ندیبگ الهام افغانستا ی بعدی ها نسل و جوانا  منطقه، بزرگ تمد  در

 ش قی ها تمد  ب ی وی  گذاریتأث وی  ونیالبی علم تیشنص  امو یپ کنندگا  ازاشت اکی شمار متعاقبا  

 جوانا ی ب ای دهی آگاه را ناریمیسخخخخخ نیا  یتدو هدف و گ فتندخوانش به را شخخخخخا ی علم مقاالت غ ب، و

 .نمودند عنوا  ،ی ونیالبی علم تیشنص خصو  در افغانستا 
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 ر واچول شييرژر قيپه اصلي سړک به ډ ېنينجات م د .6

څه موده وړاندې د کابل  ،اصلي سړک د جوړیدو چارې چې ېد نجات مین کېکابل ښار په اولسمه ناحیه  د

ښخخخخاروالۍ له لوري پیل شخخخخوې وې د للخخخختیو او لومړنیو کارونو چارې یې د بشخخخخپړیدو په حال کې دي او په 

 نږدي راتلونکي کې به پ ې قی  واچول شي.

چې د للخخختیو،  ،درلودلو سخخخ ه مت ه پلن والي په ۳۰او  کیلومت ه اوږدوالي۳،۶یاد سخخخړک د  ،یادونې وړ ده د

الرو  ود سړک روښانتیا، د وسایطو د تې راتې  او د بایسکل ځغلولو لپاره ځانګړو ک ښو او د پلګلدانونو، 

اوګټې اخیسخخختنې ته به  ېکال ت  پایه به یې چارې بشخخخپړ۱۳۹۷پوښخخخل په تیګو باندې پکې شخخخامل دي چې د 

 چمتو شي.

  یهمکار ۀتفاهمنامی امضا .7

 رسخانه، نمای ف هنگ ۀموسخسخ و کابلیشخاروالی کلتور خدمات اسختیر ا یمی ف هنگ وی هن ی هاتفاهمنامه

ی سخخخاز نهینهاد و تیتقو ژهیو بهی هن  وی ف هنگ مشخخخت کی هاب نامه تفاهمنامه، نیا طبق.دیرسخخخ امضخخخا به

 راه و کوتاه فلم سخخاختن نیهمچن وی علمی هاکنف انس و نارهایسخخمی انداز راه زین وی شخخه  سخختیز ف هنگ

 .گ ددیمی عمل جانبه همه صورت بهی مشارکتی ات هایتی انداز

 سیرئی دریحی تق محمد و کابلیشخخخخاروالی کلتور خدمات سیرئی دیسخخخخعی مصخخخخطف دیسخخخخ را تفاهمنامه نیا 

 .نمودند امضا گذشته دوشنبه روز رسانه، نما ۀموسس

 گرددیمی زيرريق بيعنقر اول،ۀ حصيی گوالی ال نجارهاۀ قلع  سرک دوم خط .8

 کار بود، دهیگ د لیتکم قبلی چند که اولۀ حصخخخخخخخیی گوالی ال ها نجارۀ قلع سخخخخخخ ک خط کی یزی ریق

 .گ ددی می زی ریق بیعنق  داشته، ا یج  س ک، نیا دوم خط  ساختیز

ی ها روز در زینی شخخمالی سخخ ا چوکی ال اولۀ حصخخیی گوال سخخ کدوم  خطی زی ریق کار که اسخخت ق ار

 دری شخخخه ی ها سخخخهولت جادیا ب  عالوه مذکوری ها سخخخ ک کار لیتکم با که شخخخود گ فته دسخخختی رو ندهیآ

 .شد میخواه رونما رای مثبت  اتییتغ م تبط ساحات کیت اف نیسنگ حجم ازدحام کاهش قسمت

 

 

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 19 دوشنبه

 

 های هوايی برای عابرين پياده از سوی شاروالی کابلاعمار و نصب پل .1

 

کابل کاروان از سوی شاروالیساز سرک سليم جريان ساخت و  

شودبرداری سپرده میی نزدیک تکمیل و به بهرهی مذکور در آیندهجاده  
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خط دوم سرک قلعۀ نجار ها الی گوالیی  .2
 باشدحصۀ اول آماده قیرریزی می

قیرریزی یک خط سرک قلعۀ نجار ها الی 
گوالیی حصۀ اول که چندی قبل تکمیل گردیده 

دوم این سرک، بود، کار زیرساخت خط 
 .گرددجریان داشته، عنقریب قیرریزی می

قرار است که کار قیرریزی خط دوم سرک 
گوالیی حصۀ اول الی چوک سرای شمالی نیز 
در روز های آینده روی دست گرفته شود که با 

احات تکمیل کار سرک های مذکور عالوه بر ایجاد سهولت های شهری در قسمت کاهش ازدحام حجم سنگین ترافیک س
 .مرتبط تغییرات مثبتی را رونما خواهیم شد
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 1397 سنبله 20شنبه سه 

 
 جریان کار بهسازی سرک های بالک دوم پروژۀ احمدشاه بابا مینه .1

کار بهسازی و کانکریت ریزی سرک های بالک دوم پروژۀ دوم احمد شاه بابا مینه که چندی قبل از سوی پروگرام 
 .فیصد به پیش رفته و کار آن جریان دارد 15آغاز گردیده بود، در مجموع کار این پروژه بیش از انکشافی شاروالی کابل 

کیلومتر شامل ساخت آبروها و گلدان های تزیئنی بوده که  4سرک به طول مجموعی  15این پروژه شامل کانکریت ریزی 
 .شکل پخته واساسی طی سال جاری تکمیل و به بهرده برداری سپرده می شود

 

 

 1397 سنبله 21شنبه  چهار

 

 های پنجم و هفتم در پروژۀ احمد شاه بابا مینه آغاز گردیدقیرریزی الیۀ دوم سرک اصلی بالک. 1

 

بابامینه واقع ناحیۀ دوازدهم که چندی قبل از سوی شاروالی کابل ساخت و ساز سرک اصلی بالک هفتم پروژٔه احمد شاه
 .قیرریزی الیۀ اول آن در هفتۀ جاری قیرریزی الیه دوم این سرک آغاز گردیدآغاز گردیده بود، بعد از تکمیل 

های روها و اعمار گلدانفرش پیادهمتر شامل ساخت آبروها، سنگ ۳۰این سرک به طول یک کیلومتر متر و عرض 
 .تزئینی بوده که الی یک ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد
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 کار اعمار کانال تنیکوت در ناحیۀ هفتمجریان . 2

 

 اعالن کاریابی شاروالی کابل. 3

ریاست منابع بشری شاروالی کابل بست های عوایدی بخش های مرکزی و نواحی خویش را از طریق رقابت آزاد به 
 .سپارداعالن می

 .مراجعه کنید http://www.acbar.org/jobs/jobbycompany/35506.jsp جهت معلومات بیشتر به لینک زیر

http://www.acbar.org/jobs/jobbycompany/35506.jsp
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون عبدالجلیل سلطانی   1397سنبله  17روز شنبه : تلویزیون خورشید .1

 خورشید انجام داده و در مورد نصب بیرق ها در شهر صحبت نمود.

روزنامه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397 سنبله 20 سه شنبهروز : روزنامه کابل .2

 صحبت نمود.سرک های شهر کابل انجام داده و در مورد کابل تایمز 

تلویزیون عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با  1397 سنبله 21شنبه روز چهار :تلویزیون ملی .3

 .صحبت نمود ایستگاه های شهردر مورد  ملی

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در تلویزیون شمشاد  1397 سنبله 21شنبه روز چهار :شمشادتلویزیون  .4

 .صحبت نموداشتراک نموده و در مورد سرک ها و مترو بس 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
نصب بیرق ها در شهر از عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :خورشیدتلویزیون  .1

 انعکاس یافت.تلویزیون خورشید 
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سرک های شهر کابل از روزنامه کابل نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :روزنامه کابل .2

 انعکاس یافت.

ایستگاه های شهر از تلویزیون ملی مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : تلویزیون ملی .3

 انعکاس یافت.

از  سرک ها و مترو بسعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  صحبت هایتلویزیون شمشاد:  .4

 انعکاس یافت. شمشادتلویزیون 

 


