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

  
 

 : 7311  ثور  31 چهارشنبه  – 10شماره  - 

 جلسه تدابیری تطبیق برنامه های طرح کاهش ازدحام تدویر یافت.. 1
 

طرح کاهش ازدحام و فعالیت هایی که باعث بی نظمی های ترافیکی  جلسه مشترک تدابیری به خاطر تطبیق طرزالعمل های

 ، در مقر ناحیه اول تدویر یافت.1۹۳۱ثور  1۱در سطح شهر گردیده اند، روز چهارشنبه 

 
 جلسه بورد تنظیم امور خدماتی ترافیک شهر کابل دایر گردید.. 2
  

ی، جلسه بورد تنظیم امور خدماتی به هدف تنظیم امور خدمات ترافیک شهر و تحقق نظام مدیریت شهر

ترافیک شهر تحت ریاست پوهنیار عبدهللا حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، بعد از ظهر دیروز با اشتراک 

آسمایی، مدیریت ترافیک شارولی کابل و جمعی از  101نماینده گان وزارت ترانسپورت، قوماندانی زون 

کابل، در مقعر این اداره دایر گردید. در این جلسه روی مشاورین، انجنیران و متخصص ترافیک شاروالی 

تن در مدیریت ترافیک، پیشرفت کار اداره آسان خدمت که باالی  ۹00موضوعات مختلف چون استخدام 

جواز سیر و جواز راننده گی کار میکند، جریمه تخلفات ترافیکی، چگونگی کار کوتاه سازی و الکترونیک 

رافیکی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نتیجه تصامیم الزم اتخاذ کرد کمیته نظارت امورات ت

گردید. در اخیر سرپرست شاروالی کابل یک بار دیگر روی اصل هماهنگی میان بخش های مربوطه تاکید 

ورزیده و خاطر نشان ساخت تا همه در تحقق نظام مدیریت ترافیک شهر کابل بیشتر از پیش سعی و تالش 

 نماییم.

 
 سرپرست شاروالی کابل از کار پروژه سرک پدوله نظارت نمود.. 3
 

پوهنیار عبدهللا حبیب زی سرررپرسررت شرراروالی کابل، روز چهار شررنبه گ شررته، از چگونگی کار های انجام 

یافته در خصوص رفع موانع پروژه سرک سازی اعتبار از جوار قصر چهلستون الی پروژه پدوله نظارت 

شرراروالی کابل حین نظارت، به خاطر آماده گی های الزم در جهت تطبیق دییاین به عمل آورد. سرررپرسررت 

سررررک یاد شرررده و سررررعت کار، در ارتباط به توزیع زمین عوی خانه های تحت اسرررتمالک این سررررک به 

متر و با طول  ۹0مسررووالن مربوط هدایت داد. قرار اسررت که این سرررک مطابق به ماسررتر پالن، به عری 

شکل اساسی از سوی شاروالی کابل طی سال جاری ساخت و ساز گردد. این در حالیست که، کیلومتر به  ۹

شاروالی کابل نظر به ماستر پالن شهری به خاطر احداث سرک های توسعه یی، نسبت عدم رعایت قوانین 

و مقررات شررهری از سرروی برخی شررهروندان، با بعالرری مشررکالت روبرو اسررت که این کار بعالررا باعث 

 ر اجرایی شدن پروژه های سرکسازی نیی می گردد.تاخیر د

 

 
 جلسه هماهنگی ادارات ذیربط، روی دیزاین پروژه های جدید سرکسازی دایر گردید.. 4
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ثور سررال روان، میان شرراروالی کابل، وزارت امور شررهرسررازی، اقتصرراد،  ۵در جلسرره که روز چهارشررنبه 

ل بترافیک کابل، شررررکت اف ان تیلی کام و ریاسرررت کاترانسرررپورت، اداره انکشررراف زون پایتخت، مدیریت 

شاروالی کابل تدویر گردیده بود، چگونگی دییاین جدید  سپورت  برشنا در دفتر پروژه بهبود وموثریت تران

هدف از تدویر این جلسرره، شررریک سرراختن سرررک های چهارراهی ترافیک الی بادام باب به بحث گرفته شررد.

تدابیر ایمینی در قبال جلوگیری از صدمه و رسانیدن و یا  ی مناسب به منظوریافته ها و در یافت راه حل ها

ت ییر مکان شبکات عامه خدمات شهری و همچنان کاهش اثرات منفی محیط زیستی در مرحله دییاین و یا 

قبل از آغاز تطبیق پروژه بوده و الزم دانسررررته شررررد که با سررررایر ادارات ذیربط شررررریک سرررراخته شررررود تا از 

 ت و مشوره های سودمند شان در غنامندی دییاین و تطبیق پروژه م کور استفاده به عمل آید. نظریا

 

 اشتراک اهالی ناحیه دوازدهم در حشر تنظیفی. 5

حشر تنظیفی که روز پنجشنبه گ شته از سوی ریاست ناحیه دوازدهم در پروژه احمد شاه بابا مینه راه اندازی 

گان آن ناحیه در صفایی و پاکی محالت شان اشتراک ورزیده و از این  گردیده بود، صدها تن از باشنده

حرکت اعالم حمایت کردند. به گفته برخی از اشتراک کنندگان حشر م کور، اهالی ناحیه دوازدهم با روحیه 

همکاری دوشا دوش با ناحیه مربوطه شان، آماده هر نوع فعالیت در پاکی و نظافت محالت شان می باشند. 

ان زمری کوچی رییس ناحیه دوازدهم طی صحبتی گفت: اهالی این ناحیه در قسمت جلوگیری از هم چن

تخلفات ساختمانی، جلوگیری از غصب ساحات سبی و دیگر موارد مدیریت نظام شهری، با ما همکاری 

 دارند.

 قیرریزی خطوط فرعی سرک نساجی بگرامی آغاز گردید. کار .6

به ادامه کار سرک ساختمان اساسی سرک نساجی بگرامی، روز گ شته کار قیررییی خطوط فرعی این 

سرک از سوی ریاست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل آغاز گردید. این سرک به طول یک کیلومتر در 

به منظور کیلومتر و کانال های وصلی دیگر  ۹خط موتر رو، با ساخت یک کانال بیرگ آب گیر به طول  4

پیاده رو، گلدان وسط جاده در حال تکمیل شدن است. قابل ذکر است مدیریت آب های سطحی، سنگ فرش 

که کار ساخت و ساز سرک های پروان سوم الی سرای شمالی و شصت متره قلعه زمان خان نیی توسط این 

جاری به اتمام خواهد رسید. ریاست همیمان جریان دارد. گفته میشود که پروژه های زیر کار تا پایان سال 

قابل یاد دهانی است، سرک های که پس از این ساخته می شوند، در دییاین های آن تمام نیازمندی های یک 

، زیرا کار های که در دو سال جاده معیاری در نظر گرفته شده و مطابق به سرک های شهر ساخته می شود

دن آنها و از سوی هم سهولت هایی را که برای شهروندان به اخیر در شهر انجام یافته با توجه به معیاری بو

ارم ان آورده است با استقبال مردم مواجه گردید. چنانچه در تداوم تحسین و تقدیر از کار کرد های شاروالی 

کابل در سال های پسین، در آخرین مورد باشنده گان نواحی زون شرق کابل در یک گرد همایی بیرگ با 

ر کرد های شاروالی کابل، رهبری این اداره مورد تقدیر و تحسین قرار داده و از تطبیق پروژه یاد کرد از کا

های شاروالی کابل حمایت نموده، همکاری شان را ابراز نمودند. شاروالی کابل که روی زیربنا های شهری 

کردن  ملیبه خصوص ترانسپورت و سرک بر مقتالای عصر و شهر مدرن و پیشرفته تمرکی کرده است، ع

 ما را به شهر پایدار نایل سازد. این پروژه ها می تواند

 

 تدویر ورکشاپ آموزش هنر رهبری .7

رهبری شاروالی کابل به منظور ارتقای ظرفیت منسوبین این اداره، ورکشاپ سه روزه هنر رهبری را از 

برای شماری از رییسان مرکیی و نواحی و کارکنان شاروالی کابل در باب بابر  1۹۳۱ثور  ۴الی  ۱تاریخ 

امریکایی راه شافی شاه برگیار کرد. هدف از برگیاری این ورکشاپ که از طریق آموزگاران موسسه انک

از هنر رهبری مدرن در سیستم مدیریتی شاروالی کابل گفته شده است، و استفاده ابریشم ارایه گردید، آگهی 

تا چگونگی فعالیت بخش های مختلف شاروالی کابل، بیشتر از پیش کارا و موثر گردد و خدمات برای 
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الی  ۳ست که دور اول این ورکشاپ به تاریخ شهروندان بصورت هر چه معیاری تر ارایه گردد. قابل ذکر ا

حوت سال گ شته برگیار گردیده بود و در آن موضوعات برنامه رییی، هدف گ اری، اعتماد سازی،  1۱

ارزش ها و انالباط کلیدی آموزش داده شده بود. در این ورکشاپ موضوعات حل منازعه، عفو و بخشش، 

وغیره مسایل برای اشتراک کننده گان آموزش داده شد، در  احترام گ اشتن به تفاوت ها، ارتباطات موثر

 اخیر ورکشاپ، تصدیقنامه های دور نهایی ورکشاپ آموزشی یاد شده به اشتراک کننده گن توزیع گردید.

 

 با قوانین و مقررات شهری آشنا شویم. 8

 اعمار بالک ها: –طرزالعمل تنظیم مجدد شهری و انکشاف مجدد شهری ماده سی و سوم 

در حصه اعمار بالک ها در طریقه دوم ) انکشاف مجدد شهری به رویت ارزش گ اری زمین( موارد ذیل باید در نظر گرفته 

 شوند:

سهمیه  در صورتی که بالک ها را سکتور خصوصی اعمار نماید طبق پروتوکول عقد شده میان سکتور و شاروالی، -1

 رای آنها توزیع گردد.اپارتمان های مستحقین ساحه به قیمت تمام شد ب

در صورتی که بالک ها توسط شاروالی اعمار گردد نیی سهمیه اپارتمان های مستحقین ساحه نیی به قیمت تمام شد برای  -۱

 آنها توزیع می گردد.

ن با درنظر داشت تفاوت قیمت زمین شخص، نظر به نرخ روز از آن گرفته شده و در بدل آن برای مالک زمین اپارتما -۹

نظر به نرخ روز داده شود. در صورتی که قیمت زمین کمتر از قیمت اپارتمان باشد بقیه مبلغ پول اپارتمان در صورت نداشتن 

توانایی اقتصادی الزم در اقساط از شخص م کور توسط شاروالی کابل گرفته می شود. در صورتی که اقساط در مدت معینه 

وضع می گردد. اگر قیمت زمین بیش تر از قیمت اپارتمان باشد پول اضافی آن به پرداخت نگردد طبق الیحه جریمه باالی آن 

 مالک زمین از طریق شاروالی کابل بعد از طی مراحل اصولی استمالک پرداخت می گردد.
 
 

 
 

 

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: 

 

 7311 ثور 13پنجشنبه 

 !کابل شاروالی در استخدام اگاهی .1

 آوری فراهم منظوربااااه کاااااباااال شااااااااااااروالی

  دارد نظر در بانوان، برای کاری هایفرصت

  کارکنان از تن 1666 حدود جاری سال در تا

 احداث، سااااروی، امور هایبخش در را خانم

  از نظارت ها،پارک ها،جاده مراقبت و حفظ

  طوربه عواید آوری جمع و تنظیف ترافیک،

  اداری شاااافاف یپروسااااه طریق از قراردادی

ید اساااااااتخدام  کار شااااااارایط واجد بانوان.نما

  ایمیل به راخویش ساااااااوان  خلص توانندمی

  careers.km2018@gmail.com آدرس

 شااماره به بیشااتر معلومات جهت یا و بفرسااتند

 .بگیرند تماس 61۴۴31۴161
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 3117 ثور 31 شنبه

 

 کابل شهر هفتم ناحیۀ در ساحۀ کاریپاک بعد و قبل هایعکس .1

 اسااات شاااده باعاااث کابااال شااااروالی تنظیاااف عماااومی ریاسااات تنظیفااای پرساااونل و تجهیااازات وساااایط، کمباااود

 بااه اخیاارا   کاباال شاااروالی بمانااد، باااقی شااهر مختلااف نقاااط در روز در شااد  تولیااد هایزبالااه از قساامتی کااه

 جدیاااد، وساااایط فعالااات باااه آغااااز باااا کاااه اسااات نماااوده خریاااداری تنظیفااای جدیاااد وساااایط عاااراده 06 تعاااداد

 .آمد خواهد میانبه نزدیک آیند  در کابل شهر سیمای در تنظیفی گسترد  تغییرات

 

 

 دارد ادامه مریم لیسۀ شرق پارک اعمار کار .2

  ناحیه واقع مریم لیساااااۀ شااااار  پارک اعمار کار

  برنامه ساااوی از قبل چندی که کابل شاااهر یازدهم

  د،بو گردیده آغاز کابل شاروالی سبز و پاک شهر

  پیش آن کار فیصاااد 46 از بیش و داشاااته جریان

  صاااااورت به پارک این اسااااات قرار.اسااااات رفته

  بهره به و تکمیل جاری ساااال جریان در معیاری

  سبز ساحات از ما شهریان تا شود سپرده برداری

  برخوردار بیشاااااااتری تفریحی اماااااکن وهمچنااااان

 13 سااز و سااخت بر عالوه کابل شااروالی.شاوند

 و محیطی های سااهولت خاطر به دیگری متعدد های ریزی برنامه و مطالعه حال در ،1311 ختم الی پارک

  ات شااد خواهند تطبیق دیگری پی یکی اداره این های برنامه و بوده کابل شااهروندان برای سااالم محیط تامین

  طمحی یک بتوانیم دیگر جانب از و گردیده تضااامین پایدار بگونۀ شاااهر این فرهنگی و اجتماعی های ارزش

شته بهتر  به نزدیک ساحۀ مریم لیسه شر  پارک که ذکراست قابل.شویم مستفید آلودگی بدون هوای از و دا

 و هابان سااایه نصااب روها، پیاده ساانگفرش احاطوی، های دیوار شااامل نموده، احتوا را مترمربع هزار 15

 برای آبیاری منظم سااایساااتم تزئینی، های گلبته و ها نهال غرس اطفال، برای بازی وساااایل نصاااب ها،چوکی

 باشد می دارا را معیاری پارک یک نیازهای سایر و سرسبزی
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 دارد جریان یازدهم ناحیه اداری سوم منزل اعمار کار .1

 عرضاااااۀ و کارکنان کاری مصااااائونیت منظور به

  بدینساو چندی از کابل، شااهریان برای بهتر خدمات

  یازدهم ناحیه اداری دفتر ساااااوم منزل اعمار کار

  اطا  شده یاد منزل در.دارد جریان و گردیده آغاز

 رفع و شاااناساااایی خاطر به جلساااات اطا  رییس،

 دهلیز خانه، چای اداری، اطا  ساااحوی، مشااکالت

شناب و ساسی شکل به که است نظر مد ت   ساخته ا

 اداری دفاتر تاساااایس که ذکراساااات قابل.شااااود می

  منظور به دایمی و مشاااااخص آدرس ایجاد بخاطر

  از مراجعین برای تساااااااهیالت و امور انساااااااجاام

 و رود می بحساااب نواحی از یک هر ضااروریات

  ازهاینی سایر و نفوس جغرافیا، مطابق را نواحی دفاتر تجهیز و توسعه منظم، پالن یک روی کابل شاروالی

 .دارد رویدست هرناحیه

 

  آن اطراف و سوختهپل های سرک گیریداغ و ترمیم .4

  هایجاده و سوختهپُل ساحات گیریداغ و ترمیم کار

 شده تخریب قسما   زمان گذشت از بعد که آن اطراف

  شاروالی کار و مراقبت حفظ، ریاست سوی از بود

 کار و مراقبت حفظ، ریاسااااااات.دارد جریان کابل

  گردیده تخریب قساااما   که های جاده کابل، شااااروالی

  متی توساااط ساااپس و کرده شاااناساااایی ابتدا را باشاااد

  ترمیم آن، معیاااااری صاااااااورتبااااه خویش تخنیکی

 .کندمی
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  هایآب مدیریت منظوربه کابل شاااااااااروالی یاداره .5

  موسمی هایباران فصل در پایتخت هایجاده سطحی

 و هاکانال ها،آبرو تمامی ساااارما فصاااال آغاز از قبل

  تنظیف عمومی ریاست توسط را شهر سط  زابرهای

  اساااتقبال به تمام هرچه آمادگی با و کاریکپا خویش

  بعضااای در اما.رودمی هاگیبارندهو سااارما فصااال از

  شهروندان از بعضی پرواییبی و همکاری عدم موارد

  ا،هجاده آبرو در پالستیکی هایزباله انداختن همانا که

  عموم برای شااااااهری مشااااااکالت آمدن میانبه باعث

  شاااااااهریان امروز عصااااااار.گرددمی کابل شاااااااهریان

  مساااایر در شااااانمنازل به بازگشاااات هنگام عزیزمان

  دچار میدان میرویس پُل الی مامورین یکارته ساارک

 رد فورا   تنظیف یاداره که شااادند ترافیکی مشاااکالت

  سااااااااختن دور و آمده میانبه مشاااااااکالت حل تالش

  بود، گردیده مذکور کانال بندش باعث که هایزباله

  کوتاهی مدت از بعد مذکور یجاده و شااده عمل وارد

 از کابل شااااااروالی یاداره.گردید باز ترافیک بروی

  مذکور سرک کانال بندش از ناشی آمده میانبه ازدحام

  گردید، کابل شاااریف شاااهریان وقت ضااایا  باعث که

 .باشدمی متاسف

 

 

 3117 ثور 30شنبه یک

 هفتم ناحیۀ مربوطات در نهال اصله 766 غرس .3

 اقع و ریشااااخور و فتوح قلعۀ ساااااحات در

 و پاک شااااهر برنامه سااااوی از هفتم ناحیۀ

  اصاااله 166 از بیش کابل شااااروالی سااابز

  از.گردید غرس گذشاااااااته روز ناجو نهال

 هب نزدیک اکنون تا شانی نهال کمپاین آغاز

  از النو  مختلف نهال اصله هزار صد یک

  شهرپاک برنامۀ سرسبزی، ریاست سوی

  نهادهای سااااااایر و هبیتات دفتر ساااااابز و

  شهر سط  در خصوصی و دولتی مختلف

 هک درحالیست این.است گردیده غرس کابل

  نهال پرورش و حفظ برای کابل شااااروالی

 چون هایی برنامه شااااااده غرس تازه های
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  همچنان و ها نهال شدن ضایع از تا دارد دست روی را عمیق های چاه حفر و یی قطره آبیاری سیستم تنظیم

 .گردد مبدل شگوفا و شهرسرسبز یک به کابل شهر دیگر جانب از و گردیده جلوگیری آب منابع

  سقف یک زیر شاروالی چهارم ناحیه   اداری دفاتر .2

  وری،بهره افزایش برای اساات تالش در کابل شاااروالی ادار 

  همکاری روحیۀ ایجاد و شااهریان برای سااهولت آوری فراهم

  حطر یک از استفاده مزایای داشت نظر در با خویش کارکنان

  ویژ  کاری فضایی دارد نظر در ،(سقف یک زیر) باز اداری

  اب کابل شاروالی رهبری.کند فراهم خویش اداری توسعه برای

  فضااااای ایجاد به متعهد اداره این اداری دفاتر ساااااختن مبدل

 و هاایده گذاریاشاااااااتراک کارمندان، بین بیشاااااااتر همکاری

 .باشدمی گوییپاسخ افزایش و یکدیگر با نظریات

 

 

 

  بزودی( جر لب) مسلح قوای چهارراهی استقامت به فامیلی پنجصد چهارراهی سرک قیرریزی کار .1

  گردد می آغاز

 اتصااالی های ساارک اساااساای ساااختمان کار ادامه به

 لیا پارک گوالیی و فامیلی پنجصد الی سوم پروان

  کیلومتر 5،147 مجموعی طول به هوختیف خشاات

  موثریاات بهبود برنااامااۀ طریق از قباال چناادی کااه

  ود،ب گردیده آغاز کابل شاروالی شهری ترانسپورت

 به فیصااد 06 به نزدیک پروژه این کار مجمو  در

 ایه سرک قیرریزی کار که است قرار و رفته پیش

 به فامیلی پنجصااااد چهارراهی قساااامت از شااااده یاد

  آغاز بزودی مسااااااال  قوای چهارراهی اساااااااتقامت

 و متر 36 متر، 30 های عرض با سرکها این.گردد

  روها، پیاده آبروها، ساااخت شااامل که بوده متر 26

  یمعال نصب رانی، بایسکل خطوط روها، پیاده برای ترافیکی دهلیزهای تنویرسرک، نهال، غرس و ها گلدان

 .میباشند عابرین و وسایط برای ترافیکی ایمینی تاسیسات احداث و ها ایستگاه ترافیکی،

 

 

 
 

 

 3117ثور  37دوشنبه 
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 دانیزباله 2666و وسایط عراده 06 خریداری .3

 در هازباله مدیریت عرصه   در تحول سال جاری، سال

 کابل شهر سط 

  سط در هازباله بهتر مدیریت منظوربه کابل شاروالی

 عراده 06 خریداری و تدارک یپروسااااه کابل، شااااهر

  چندی را جدید دانیزباله 2666 و برزباله جدید وسایط

  كابل وارد قبل روز چند وسااایط عراده 16 و آغاز قبل

  تا دانیزباله 2666 با همراه دیگر عراده   56 و گردید

  تنظیف ریاساااات دسااااترسبه روان سااااال جوزا ماه ختم

  عتوزیو فعالیت آغاز با. گیردمي قرار کابل شااااااروالی

  ناحیه   22 در دانيزباله پایه 2666 و وسایط عراده 06

  مدیریت عرصااااااه   در گسااااااترده تغیرات کابل، شااااااهر

 .گرددمي رونما کابل شهر هایزباله

 

 

 دوم ناحیه در محیطی مشکالت رفع بندی اولویت روی مشورتی نشست .2

  نشاااااسااااات در کابل شااااااروالی رهبری

 ،1311 ثور 15 شنبه روز که مشورتی

  ناحیه در مردم نمایندگان و بزرگان با

 در محیطی مشااکالت روی داشاات، دوم

 و ها ساارک ساااز و ساااخت خصااوص

  در.نمود بحث ها برنامه بندی اولویت

  متین احمد شاااایخ پوهنیار نشااااساااات این

  کنند  وارساای و تخنیکی ارشااد مشاااور

  کابل شاااااااروالی ترانسااااااپورت معینیت

  پیشاانهادات و مشااکالت اسااتما  ضاامن

  روحیۀ پیرامون دوم، ناحیه باشاااااندگان

 در شاااااهروندان موثر نقش و همکاری

بل شاااااااااروالی هاای ریزی برنااماه   کاا

  امکانات به نظر: گفت نموده صااااحبت

  مطالعات و دیزاین با ها سرک از بسیاری مختلف، نواحی در متوازن انکشاف و کابل شاروالی داشته دست

 می داده محیطی مشااکالت رفع به اولویت آن، در و شااد خواهد ساااز و ساااخت شااهری مدرن مساالکی و فنی

 هب بستگی بیشتر هرچه خدمات عرضه خصوص در کابل شاروالی های ریزی برنامه: کرد تصری  وی.شود

  مطابق شان عواید گردآوری در که نواحی دارد، نواحی باشندگان سوی از شهری خدمات محصول پرداخت

  خواهد داده سرعت خدمات سایر عرضۀ و ها سرک ساخت آنجا در باشند، داشته موفقیت شده تعین پالن به
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 و حمایت اعالم ضااامن زیربنایی، و المنفعه عام پروژهای موانع رفع خاطر به کنندگان اشاااتراک ساااپس.شاااد

  رهبری سااوی از که نمودند مطرح را شااان پیشاانهادات و نظریات کابل، شاااروالی های برنامه از پیشااتیبانی

 .دش داده همکاری وعد  آنها، نظریات گرفتن نظر در و محیطی مشکالت به رسیدگی خاطر به کابل شاروالی

 

 3117 ثور 31شنبه سه 

 

 کابل وحشباغ جوان شیرهای .3

  بازسازی گذشته هایسال در که کابل وحشباغ

  در آن گانکننده بازدید تعداد اکنون اساااات شااااده

 عادی روزهای در نفر، میلیون یک حدود سااال

  16 تا رخصااتی روزهای در و نفر هزار دو تا

  26 سااااالنه که باغ این. رسااادمی نیز نفر هزار

  از برآن عالوه دارد، درآمااااد افغااااانی میلیون

 نیز کابل شااااروالی میلیونی 7 از بیش یبودجه

 باغ سرسبزی و حیوانات خوراک و خورد برای

  13۴0 سااال در کابل وحشباغ.شااودمی اسااتفاده

 ایجاد کابل دهمزنگ در ظاهرشاااه محمد توسااط

 که داشت حیوان نو  12 حدود اوایل در که شد

 یگانه هایباغ از یکی و رساااایدمی قلم 166 به

 .بود آسیا سط  در

 

  سیزدهم ناحیۀ باشندگان برای خبرخوش .2
 (برچی دشت) سیزدهم ناحیۀ در جبارخان هایداش دوم قسمت ریزیکانکریت
  هایساااهولت آوری فراهم منظوربه کابل شااااروالی

  ناحیۀ) برچی دشاات محترم باشااندگان برای شااهری

  را جبارخان هایداش گذر نخست قسمت ،(سیزدهم

  برداریبهره به و ریزیکانکریت گذشااااااته سااااااال

 گذر دوم قسااااااامت ریزیکانکریت کار ساااااااپرد،

 شاااااامل که سااااایزدهم ناحیۀ در جبارخان هایداش

 و خورد هایکوچه و سااارک 11۱ ریزیکانکریت

  کیلومتر، 13،7۱ مجموعی طولبه باشدمی بزرگ

  خصااوصاای شاارکت با هاپلچک و آبروها ساااخت با

 کار نزدیک آیند  در که نموده قرارداد به داخلی

 .گرددمی آغاز آن، عملی
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 گردید آغاز چهارم ناحیۀ در سرک 6 قیرریزی کار .1

  به متصاااااااال چهارم ناحیه در سااااااارک 0 قیرریزی کار

 آغاز 1311 ثور 17 شااانبه ساااه امروز تایمنی چهارراهی

  بود، گردیده آغاز قبل چندی از که مذکور پروژ  .گردید

  طول به آن سااااااااازی بدنه و آبروها کار تکمیل از بعد

  تا متر 1555 عرض با و کیلومتر یک از بیش مجموعی

  ردهسپ برداری بهره به و رسیده اکمال پایۀ به آینده ماه یک

 این ساااز و ساااخت امور چگونگی از گفتنیساات،. شااود می

  روزمره کابل شاااااااروالی پروژ  مدیران تیم ، هاساااااارک

  بر پروژه کار کیفیت تا آورند می عمل به جدی نظارت

 .گردد انجام سازی سرک استندردهای و معیارها اساس

 

 

 3117ثور  31چهار شنبه 

 مرکز قوای به هاایستگاه انتقال پی در شهر مرکز در ازدحام کاهش  .1

  مرکز در ازدحام کاهش منظوربه کابل شاااروالی

 برای شاااهری هایساااهولت آوری فراهم و شاااهر

 قبل چندی شهر، مرکز در تردد هنگام شهروندان

 یساحه از را مختلف هایخط مسافربری وسایط

  ثباع امر این که منتقل مرکز قوای به افغانان ده

 یساحه شهر مرکز در مانندی بی ازدحام کاهش

  قالانت برای آوریست یاد قابل.است شده افغانان ده

 به افغانان ده یسااااااااحه از عزیز شاااااااهروندان

  صااااورتبه بس ملی 16 مرکز، قوای پارکینگ

 نفر فی آن تکت قیمت که کنندمی فعالیت دورانی

  کاهش یبرنامه دوم یمرحله.باشاااادمی افغانی 2

  نگهداشااااااات حفظ، با مختلف نواحی در ازدحام

 آغاز مجددا   شااده، کاریپاک ساااحات از برساایو

 .شودمی شامل را نواحی تمامی که گرددمی

  کارکنانو کارمندان خروج هنگام و" صااب " دفاترشااان به کارکنان و کارمندان ورود هنگام از هاعکس: نوت

 .است شده گرفته" عصر" شان دفاتر از
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 23 ناحیۀ در گزک سرک ساخت کار جریان .2

  از 21 ناحیۀ در گزک واقع سااارک کیلومتر 3 سااااخت کار

  زا قسامتی اسافالت و آغاز گذشاته ساال کابل شااروالی ساوی

 شااد، سااپرده برداری بهره به و تکمیل گذشااته سااال در جاده

  مانده باقی خاکی طبقات ساااااخت و کاریهموار کار اکنون

  ساااخت با.دارد جریان کابل شاااروالی سااوی از مذکور جاد 

 از بیرون به هازباله انتقال روند تسریع کنار در مذکور جاد 

  مذکور سرک مسیر گانباشنده از زیادی شماری برای شهر،

 .گرددمی فراهم سهولت

 

 

 

 

  بانک عزیزی سوی از نهال اصله 6666 مساعدت .3

  نهال این. گرفت سهم کابل شهر شگوفایی و سرسبزی در نهال، اصله 0666 ت مساعد با بانک عزیزی

 داراالمان الی سااوخته پل ساارک مساایر درگلدان ،1311 ثور 17 گذشااته روز مشااترک کار یک طی ها

  نمایندگان که حالی در کابل شاااروالی اداری و مالی معین رحیم شااعیب احمد حال همین در.گردید غرس

 این از قدردانی ضاامن داشااتند، حضااور محل بزرگان از شااماری و شااشاام ناحیه مسااووالن عزیزی، بانک

 از ما آرزوی: گفت صااااحبتی طی شااااهر، شااااگوفایی و ساااارساااابزی قساااامت در بانک عزیزی همکاری

  ساختن تبدیل همانا که ما اهدف تحقق در شان مساعی تشریک و شهری فرهنگ رعایت کابل شهروندان

شد می است، مرفه و شهرمعیاری یک به کابل شهر   شهر و ورزیم تالش داده هم بدست دست همه تا با

سازیم گذشته از بهتر ماست همۀ مشترک خانۀ که را خود   درمورد یافته انجام های کار جریان از وی. ب

 شاروالی سوی از شهر در خدماتی مورد ها ده عرضۀ و ها سرک ساز و ساخت شهر، پاکی و سرسبزی

 الزم های آمادگی شاااده غرس تازه های نهال پرورش و حفظ خاطر به که افزود انداخته روشااانی کابل
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  پل ساارک مساایر در( یی قطره)پایدار آبیاری منظم ساایسااتم ایجاد و آب های چاه حفر چون کابل شاااروالی

 هب پیوند در محل مردم تا برد توقع وهمچنان باشد می دست روی شهر نقاط دیگر و داراالمان الی سوخته

  با شااده یاد ساارک وسااطی گلدان های نهال حفظ و ساارساابزی گسااترش در شااان همیشااگی های همکاری

  ریاساات سااوی از که ذکراساات قابل. باشااند داشااته همسااویی و همیاری کابل شاااروالی ساارساابزی ریاساات

  سال رد کابل شاروالی شانی نهال کمپاین به پیوند در هبیتات دفتر سبز و پاک شهر برنامه و سرسبزی

 .است گردیده غرس نیز دیگر نهال اصله 0166 داراالمان الی سوخته پل سرک مسیر در جاری،
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

آژانس مصاحبه را با عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1311 ثور 1۱روز شنبه  :آژانس خبری پژواک .3

 .صحبت نمود خبری پژواک انجام داده و در مورد ساختمان های شهر

روزنامه با  را مصاحبهعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1311 ثور 15روز شنبه : روزنامه هشت صبح .2

 .صحبت نمودهشت صب  انجام داده و در مورد اشاره های ترافیکی 

مصاحبه را با رادیو شیبه انجام  سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل عبدالجلیل 1311 ثور 10روز یکشنبه : رادیو شیبه .1

 نمود.داده و در مورد آب های صحی صحبت 

 رادیو بی بیبا  را رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه عبدالجلیل سلطانی  1311 ثور 11روز دوشنبه : رادیو بی بی سی .4

 صحبت نمود.سی انجام داده و برنامه های شاروالی کابل 

در برنامه مجله صب  عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1311ثور  17روز چهارشنبه تلویزیون یک:  .1

 تلویزیون یک اشتراک نموده و به سواالت شهروندان پاسخ ارایه نمود.

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
آژانس از  ساختمان های شهرعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :آژانس خبری پژواک .3

 انعکاس یافت. خبری پژواک
مورد اشاره های ترافیکی از روزنامه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در  مصاحبه :روزنامه هشت صبح .2

 انعکاس یافت. هشت صب 

انعکاس  آب های صحی از رادیو شیبهعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه: رادیو شیبه .1

 یافت.

برنامه های شاروالی کابل از رادیو مورد مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در : رادیو بی بی سی .4

 انعکاس یافت.بی بی سی 

ارتباط به پاسخ به سواالت شهروندان از یس نشرات شاروالی کابل در عبدالجلیل سلطانی ری صحبت هایتلویزیون یک:  .1

 انعکاس یافت. تلویزیون یک

 


