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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 93و  38 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 2931 ثور 33 شنبه یک – 33شماره  

 مالقات سرپرست شاروالی کابل با اهالی ناحیه سیزدهم.. 1
 

که د کتر جعفر مهد ی نمایندۀ مردم در اررور ی در حا   ،کابلزی سرررپرسررر اررار    حبیبپوهنیارعبدهللا

ثور  32 یکشررنبهر ز  ،مل    محمد کاظم  حمدی نمایندۀ مردم در اررور ی  تیت  کابل نیح حرررور د اررتند

ها   مشکالت محیط  با  ها   ناحیۀ سیحدهم در مشکالت در خصوص  عمار سرک ر ی حل، سال ر  ن

ضمن  ستماع مشکالت بااندگان  ،، سرپرسر اار     کابلمالقاتین   در.مقر اار     کابل مالقات نمود

های ههای نظام اررهری موثر د نهررته   سررایر برنامناحیۀ یاد اررد ، نقا  ها   هر ناحیه ر  در مصررمیم گیری

سایر خدمات اهری به معرف  گرفرراد   موسعۀ اهرکابل ر  در خصوص ساخر   ساز سرک  .ها   

گانۀ ارررررهر   با مطبی   33با در نظر د ارررررر  کرررررل  نکشرررررا  متو زن نو ح   ، ی خاطرنشررررران کرد که

متعاقباً .خو هد گردیدهای اررار     کابل مشررکالت محیط  هرگکر یک  پ  دیدری در هیند  برطر  برنامه

، مشررکالت محیط  ارران ر  یکا یش براررمردند که در زمینه  ز معد دی  ز  اررتر ک کنندگاند کترمهد ی   

های باقیماندۀ گکر پل های گکر معرفر   سرررکدر قهررمر سرراخر سرررک ،کابلسرروی سرررپرسررر اررار    

سپرد   ،خشش اد عد   اامل پالن هیند د د   سناد مخنیک    ۀمهی کاری گردید    کار عمل  هن پس  ز ۀما    

های سرراخر   سرراز سرررک پالن قابل ذکر سررر که عال   بر عمل  ارردن.ر ی دسررر گرفته اررود ،مد رکات

های جبارخان در های گکر کرررفا، قهرررمر د م قلعۀ سرررلطان، قهرررمر د م د  چون سررررک ،خورد   بحرگ

همچنان کار   یس مید ن  سیحدهم، کار همو رکاری د  سرک  کل  جادۀ اهید مح ری به جادۀ میر ۀناحی

 .ساخر   ساز  د مۀ سرک اهید مح ری به پل کمپن  در سال ر  ن  ز سوی اار     کابل عمل  م  گردد

 .جلسه بورد تنظیم امور ترافیک شهر تدویر یافت. 2
  

هۀ  اهرکابل منظیم بوردجل اار   ریاسر پوهنیارعبدهللا حبیب محر ، مور مر فیش  کابل،  زی سرپرسر 

به کررفر منشرر   ،محمد سررهر ص کرردیق  مشررا ر مقام اررار     ،در  ین جلهررهمشررکیل گردید    هفته گکاررته

گح ر   جر  ت پیشرررررفر کار  د رۀ هسرررران خدمر باتی کوما  سررررازی   متککر  معیین گردید   ر ی بورد 

ش پالن   کتر نیش سرررازی جو ز سررریر   جو ز ر نندگ    کرررد ر هن  ز یش مرجه   حد، مهیۀ  سرررتر می ی

   مقرری کارمند ن جدید در مدیریر مر فیش ،مدیریر مر فیش اهرکابل  ز سوی ارکر بین   ملل  پلنیر

 . مخاذ گردید تزم  مصامیم  کورت گرفراهر کابل بحث 

 ادامه دارداساسی کانال وزیر آباد  مانکار ساخت. 3

ساخر کانال  زیر هباد که  ساس  به ،د  ر  مریکای میلیون 1،،5قبل به  رز    ز چندیکار  اکل پخته    

های فلحی   کتار  های کانکریت  پواررشرر متر اررامل سررلب ،5ما  ۵کیلومتر   عرض  ۷به طول نحدیش به 

د  طر  کانال،  عتبار  ز چهارر ه  پر  ن سرررروم     اررررمال مید ن هو ی  موسرررر  ارررررکر خصرررروکرررر  
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های موسررررررم  نو ح  ح  ناارررررر   ز بار نهای سررررررط ین کانال هص.هغاز گردید ،  د مه د رد سررررررراختمان 

قال م  3   ۴، ،5۵،5۷،55،5 هدر   نت کار سررررررراخت   د ظارم   میم مان هن  ز سررررررویچدوند    های ن

 .م  اودکابل همو ر  نظارت   بررس  متخصصین اار    

 سرک مقابل حوزه یازدهم امنیتی پولیس، قیرریزی گردید.. 4

یازدهم  ۀب  سر ری سندری   قه ناحی    مکتب ب   منیت  پو یس یازدهم ۀمقابل حوز سرک قیرریحیکار 

طول مجموع  .بهر  برد ری سپرد  اد   به مکمیلکه چندی قبل  ز سوی اار     کابل هغاز گردید  بود، 

ر های های د  سرررمر جاد ، سررراخر هصر فر  پیاد متر با عرض د  متر، ارررامل سرررن  32۲ ین سررررک 

 .باادسبح م  ۀپواید    ساح

کار ساختمان سرک وصلی جاده سلطان محمود غزنوی و میرزا عبدالقادر بیدل عنقریب تکمیل می . 5

 گردد.
 نکشرراف   برنامۀ ز  ،سررلطان محمود غحنوی   میرز  عبد  قادر بیدل ۀکار سرراخر   سرراز سرررک  کررل  جاد

پانحدهم، که سرررررال گکارررررته هغاز گردید  بود، در حال  ۀارررررار     کابل، در غرص مید ن هو ی  مربوط ناحی

 311کیلومتر با عرض   سرر   2153طول مجموع  سرررک یاداررد   ،قابل ذکر  سررر که مکمیل ارردن  سررر

ها ههن کانکریت  باتی جویچههایمترپیاد  ر ، هبر های کنارسرک،  عمار پلچش 2323متر، اامل  عمار

ما  کاری موسرر  ارررکر  9زی بر ی  فغانهررتان درمدت کمتر  ز م  بااررد که  ز کمش ما   کررند ز بازسررا

 ز حجم سررندین مر فیش سرراحات مرمب   ،که با سرراخر هن گرددم سرراختمان  هریا رسررو یان سرراخر   سرراز 

  جود خو هد همد ه بر ی بااندگان هن ساحات نیح ب هایکاسته خو هد اد   سهو ر

 .مکروریان اول ادامه دارد در ساحهکار ساختمان پارک تفریحی سعادت  .3

سال گکاته کار عمل   عمار پارک مفریح  سعادت   قه ناحی اانحدهم به  متد د دریای  ۀاار     کابل در 

دسرررررررر گرفر که کار هن پس  ز مدم ، نظر به مشررررررکالم  چون  کابل درسررررررراحۀ مکرریان   ل ر  ر ی

 خوابختانه  ز  ثر مهاع  کمیهیونکه  ود، موجودیر رستور نر، غرفه ها   مومراوی ، به معوی   فتاد  ب

رنو   ، پو یس   همکاری مردم محل،  قد م به برد ارتن مو نه سرد ر    ین اارار     کابل،  وی   مشرترک

پارک  ساخر  ین کنون کار ما  کار هن د بار   ز سرگرفته اد    در نتیجه، مو نه برد اته کهپر ژ  گردید 

 . سرفیصد به پیا رفته  ،1بیا  ز 

متر عرض د رد که به اکل  53متر طول    ،،3مترمربه مهاحر،  ،،،35قابل ذکر سر که  ین پارک 

مدرن با  عمار دیو رهای  حاطوی، ساخر   نصب پل هو ی  باتی سرک مقابل پارک، نصب  سایل بازی 

 .م  گرددها ساخر   ساز بر ی  طفال، سایه بان ها، سن  فر  پیاد  ر ها، ساحات سبح   گل بته

 

 .کار ساخت کانال گوالیی مهتاب قلعه جریان دارد .7

های موسم    های سطح  جادۀ عموم  اهید مح ری در فصل بار ناار     کابل به منظور مدیریر هص

های اهری بر ی بااندگان هن ساحات، چندی قبل کار ساخر کانال گوتی  مهتاص قلعه فر هم ه ری سهو ر

 .هم  کنون جریان د ردر  هغاز کرد    

نال  ندۀ نحدیش 2۵۲طول  ین کا با عرض یش متر بود  که در هی به بهر  برد ری سررررررپرد   مکمیل متر    

 .هیدعمل م  ز مجمه هص جلوگیری به ،با ساخر کانال مککور که اودم 
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  قیرریزی الیه اول سرک هجدهم گذر پروان سوم تکمیل گردید.. 3

هجدهم گکر پر  ن سرروم که چندی قبل  ز سرروی اررار     کابل هغاز گردید  بود، کار سرراخر   سرراز سرررک 

  مکمیل گردید هنگکاته، قیرریحی تیۀ   ل  ۀبعد  ز مکمیل هبر های کناری   زیرساخر هن، هفت

های محئین  بود  متر اررامل سررن  فر  پیاد  ر ها   گلد ن 53متر با عرض  ،23سرررک یاد اررد  به طول 

 .ساس      یش ما  هیند  مکمیل   به بهر  برد ری سپرد  خو هد ادکه به اکل  

 پاک کاری و لوش کشی کانال ٰآریانا در ناحیه دوم .9

که به  ین کانال.کانال هریانا ر   و  کشررر    پاک کاری نمود ،گکارررته هفتۀریاسرررر منظیا ارررار     کابل 

بود، باعث هص خیحی ر ی جادۀ قو ی مرکح  ها  ز سوی برخ  اهر ند ن مهد د گردید علر ریختن زبا ه

کابل عال   بر پاک کاری    و  کشرر  کانال یاد ریاسررر منظیا اررار    به هن م  اررد     سرراحات مرمب 

م   مهد د ر های کناری سرک ها ر  که ناا   ز ریختن زبا ه ها  ز سوی برخ  اهر ند ناد ، سایر هص

ت پرسررونل منظیف  اررهر ر  بیشررتر سرراخته   این کار  کثر ً زحمگردد پاک کاری    و  کشرر  م  نماید که  

 .ها م  گرددهای سطح  ترض  بر ر ی جاد همچنان باعث بلند ادن هص
 
 

 
 

 :9312جوزا  6 چهارشنبه  – 31شماره 
 

رییس جمهور کشور خطاب به کارگران تنظیف شاروالی کابل: احترام گذاشتن به شما وظیفه همه .9
 شهروندان است.مسووالن و 

 

ثورسال ر  ن، با  25جال تمآص محمد  ار  غن  رییس جمهوری  سالم   فغانهتان، اامدا  ر ز د انبه 

کابل در  رگ ریاسرررررر جمهوری،  فطاری نمودند در  ین دید ر غالم معد دی  ز کارگر ن منظیف  ارررررار    

دی معاارررات اررران  ز رییس جمهور یحی  به نمایندگ   ز کارگر ن منظیف  کرررحبر نمود    به خاطر  فح 

کشررور  بر ز قدرد ن  نمود     ز رییس جمهور کشررور خو سررر ما در قهررمر مشررکل ب  سرررپناه  ارران نیح 

وهنیار که پهای   ین کارگر منظیف ، در حا  موجه نمایند متعاقباً رییس جمهورکشرورضرمن  سرتماع کرحبر

کابل نیح حرور د اتند، ط  کحبت   ز زحمات زی سرپرسر   اماری  ز رییهان اار    حبیبعبدهللا

همیشرررد  پرسرررونل منظیف  ارررار     کابل در پاک ندهد ارررتن ارررهر  بر ز رضرررایر   قدرد ن  نمود    به 

خاطرهماد  کردن یش طرح پیشرررررنهادی غرض حل مشرررررکل ب  سررررررپناه  کارگر ن منظیف ، به مهرررررو تن 

گک ری   قدر نمودن  ز زحمات کارگر ن منظیا کابل هد یر د د رییس جمهور غن  گفر:  رج اررررررار    

 اهر، مهو  یر همۀ مهو تن   اهر ند ن م  بااد 

 .جریان کار ساختمان اساسی سرک پروان سوم الی سرای شمالی2

کار ساختمان  ساس  سرک پر  ن سوم     سر ی اما   که سال گکاته  ز سوی ریاسر حفظ، مر قبر   

  زیر  ،  د مه د رد  ین سررررک در سرررال گکارررته بعد  ز مکمیل بدنه سرررازیکار ارررار     کابل هغاز گردید 

،  ز چهارر ه  پر  ن سرروم     چهارر ه  اررهید پنا  در د  خ     ز چهارر ه  اررهید پنا       هن سرراخر

 سر ی اما   در یش خ  قیرریحی گردید 
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های بر ی مدیریر هصها اررررامل، سرررراخر کانال بود  که متر ،3 هن متر   عرض ،331  ین سرررررک طول

ها، منویرجاد    ممام  ر ها، سرررررن  فر  پیاد  ر ها، دهلیحهای مر فیک ، گلد نسرررررطح   ترضررررر    هص

    به بهر  برد ری سررپرد  اررود ط  سررال ر  ن مکمیل کهقر ر  سررر    بود نیازهای یش سرررک معیاری 

موزیه نمر ت رهایشررر     قابل ذکر سرررر که عال   برسررراخر   سررراز خطوط  ین سررررک، کار  سرررتمالک  

 پرد خر قیمر زمین در بدل خانه های  ستمالک اد  مهیر  ین سرک نیح جریان د رد 

 .کار سنگ فرش پیاده روهای پارک زرنگار آغاز گردید.3

تهبه  د مۀ کار بههرررررررازی پارک زرندار،  ، کار سررررررن  فر  پیاد  ر های  ین پارک هغاز هفتۀ گکارررررر

های ماریخ    سرررسرربح اررهر کابل به مرکح اررهر موقعیر د رد یک   ز پارکپارک زرندار که در .گردید

به منظور حفظ   گهررتر  سرراحات سرربح، کار  ،کابلحهرراص م  ر د که  خیر ً ریاسررر سرررسرربحی اررار    

های اررهر به اررکل پاید رظ منظیم سرریهررتم بههررازی   منظیم سرریهررتم هبیاری  ین پارک ر  در کنار سررایر پارک

بههازی  ین پارک اامل چمن کاری، .ر  ر ی دسر گرفر (   سن  فر  پیاد  ر های هنی هبیاری قطر 

های های سررررررند ، پر ر  درختان   گلبتهها   زبا ه د ن سررررررن  فر  پیاد  ر ها، منویر، نصررررررب چوک 

 ز نوع سن  مو ید ت  ،قابل ذکر سر که بر ی باز سازی پیاد  ر های  ین پارک.محئین    مکثیری م  بااد

 ین درحا یهر که اار     کابل کار بازسازی .عمل م  هیده د خل  معدن سن    هو    بدر م   ستفاد  ب

کابل ر   ز سال گکاته هغاز نمود  که قر ر  سر در سال جاری به معد د های عموم  اهر  بههازی پارک

 .دنپارک عموم  در نقاط مختلا اهر مکمیل   به بهر  برد ری سپرد  او 52

 ار ساخت و ساز دو سرک وصلی در ناحیه یازدهم ادامه دارد..ک4

ناکرری   دیدر هن به سررک لسررک مکتب سرید  ۀکار سراخر   سراز د  سررک  کرل  که یک  هن به  د م

هغاز گردید  بود  ،  ز سرروی اررار     کابلگردد کررل م  یازدهم اررهر ۀهومل هح ر   یش اررب،   قه ناحی

 ،53به طول  که هاهیند  قیرریحی   بهر  برد ری سپرد  خو هد اد  ین سرکجریان د اته       یش ما  

های محئین  ر ها، سرررن  فر  پیاد  ر ها   گلد نارررامل سررراخر هص ،متر بود  ،3  ،2های متر   عرض

ر ی ب ی ر  نیحهای دیدرسهو ر ،ها عال   بر منظیم مر فیش ساحات مرمب هن  ساز م  بااد که با ساخر

 به میان خو هد ه رد ن محل بااندگا

 .کار ساخت و ساز سرک اول گذر حاجی چمن جریان دارد.5

که به  کار سرررراخر   سرررراز سرررررک   ل گکر حاج  چمن که چندی قبل هغاز گردید  جریان د رد  ین سرررررک

ر ها، اامل ساخر هص  د اته  متر عرض 53متر طول    ،،3 گردد،چهارر ه  سر ی اما    کل م 

یش ما  هیند  مکمیل   به بهر  برد ری سرررپرد  م    قر ر  سرررر که ط  های محئین  بود   گلد ن پیاد  ر ها

ارررود قابل ذکر سرررر که سررراخر سررررک های  کرررل    فرع  عال   بر  یجاد سرررهو ر های محیط  بر ی 

 در کاها حجم سندین مر فیش موثر   قه م  گردد  ،هر محل نبااندگا

 ه توزیع گردید.تن روزه دار افطاری 222.برای 6

من ر ز  د ر، اررررررامدا  ر ز اررررررنبه هفته جاری، در ناحیۀ   ل اررررررار     کابل  فطاریه موزیه  ،،3بر ی 

گردید  ین  فطاریه که  ز سوی یش من  ز مجارمل  هماد  گردید  بود، موس  محمدهجان رسو   رییس ناحیۀ 

 مور مر فیش اررررهر   پرسررررونل ناحیۀ   ل   ل،  نجینیر عبد  تو ص  حمدی رییس کمیته نظارم  بورد منظیم 
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ها، بحرگترین درس  ز هموز  های  سرررالم  بود  که در  ین ما  موزیه گردید کمش بر ی  فقر    د جوی  هن

 مبارک،  جر   پاد    ی   به نحد خد ی معا   د رد 

 طب  یش خبر دیدر:

خریطه برنج   یش بومل ر غن  بر ی یش من  ز کارگر ن مهررتح  منظیف  ناحیۀ   ل، یش بوری هرد، یش

  طن ما  نیح مهاعدت گردید  ز سوی یش هم

 .کار ساخت و نصب پل هوایی پیاده رو در مقابل لیسه ماللی آغاز گردید.۷

د م، مبن  برنصررررب پل ۀ   نظر به درخو سررررر مکرر  ها   ناحی منظور  یجاد سررررهو ربه اررررار     کابل 

مال  ، کار  ۀ یهرررر مقابل  بااررررندگان محل در مال   بر ی عبور   مر ر ارررراگرد ن مکتب  پیاد  ر  هو ی 

 د انبه گکاته، ر ی دسر گرفر ر ز  ر  عمار   نصب پل هو ی  

قو ی مرکح   باغ بات نیح  ز سررررروی  اتنحدیش کار سررررراخر د  پل دیدر در سررررراح ۀ، درهیندکه گفتنیهرررررر

 .گردداار     کابل هغاز م 

 ت و ساز دو سرک در ناحیه ششمکار ساخ.8

که  ز سرروی ،اررشررم   سرررک چمچه مهررر به طول حد د یش کیلومتر ۀکار سرراخر   سرراز سرررک مقابل ناحی

متر، ارررررامل سررررراخر  5۷های عرض اها ب ین سررررررک.کابل چندی قبل هغاز گردید ، جریان د ردارررررار    

مهرریر بایهررکل ر ن  بود  که به اررکل  های کناری سرررک، خ   ند زی  سررای   ر ها، پیاد  ر ها، گلد نهص

 .گرددم  معیاری ط  چند ما  هیند   ز بودجه اار     کابل ساخر   ساز
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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: 

 

 2931 ثور 61شنبه 

ی دوازدهم از سوی ی احمد شاه بابامینه، واقع ناحیههای دهم و یازدهم پروژهی بالکبعد اسفالت جاده قبل و .1
 !شاروالی کابل

 هایهای نیاز به ساخت در سطح شهر کابل بوده تا سهولتریزی جادهرهبری شاروالی کابل مصمم به اسفالت و کانکریت
 .شهری برتر و معیاری برای شهریان کابل فراهم گردد

 

 

 

 ی اول شاروالی کابلی افطاری ناحیهسفره .6

ی کمک افراد خیر، سبببببفره مناسببببببت ماه مبارک رم بببببان وبه
ی اول پهن و غذای افطاری افطاری روز گذشبببببته در محر ناحیه

 توزیع گردید

 
 

. 
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 9312ثور  33شنبه یک

 

 واتی سالنگاعمار و نصب پل هوایی در جاده. 1

هوایی وات، مبنی برنصب پل ی سالنگو نظر به درخواست مکرر اهالی ناحیهٔ دوم جاده منظور ایجاد سهولتشاروالی کابل به
ی ماللی، کار اعمار و نصببببب پل هوایی در ی جوار لیسببببهبرای عبور و مرور شبببباگردان مکاتب و باشببببنده گان محل در سبببباحه

پیش برده ی دوم بهی سببببالنگ وات روز گذشببببته از سببببوی شبببباروالی کابل تغاز و با نظارت تیم انجنیران و ریاسببببت ناحیهجاده
ی قوای مرکز و باغ باال نیز از سوی شاروالی کابل تغاز ساخت دو پل دیگر در ساحهی نزدیک کار گفتنیست، در تینده.شودمی

 .گرددو نصب می

 

 9312ثور  39دوشنبه 

 

 کار ساخت و ساز سرک اول گذر حاجی چمن جریان دارد .1
جریان  کار ساخت و ساز سرک اول گذر حاجی چمن که منتهی به چوک سرای شمالی می گردد از چندی قبل تغاز گردیده،

متر عرض داشببته که شببامل سبباخت تبروها، پیاده روها و گادان های تزوینی بوده الی  11متر طول و  044این سببرک .دارد
قابل ذکراست که ساخت سرک های وصای و فرعی عالوه بر ایجاد .یک ماه تینده تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود

 .اهش حجم سبببببببنگین ترافیببببک موگر واقع می گرددسبببببببهولببببت هببببای محیطی برای ببببباشبببببببنببببدگببببان هر محببببل در کبببب

 

 



 1931 جوزا  2 الی ثور 27                                  62بولیتن                               بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

8 
 

 1931جوزا  1سه شنبه 

رییس جمهور کشبببببور خطاب به کارگران تنظیو شببببباروالی کابلذ احترام گذاشبببببتن به شبببببما وظیفه هم  مسبببببووالن و  .1

، 1931گور  91جاللتمآب محمد اشرو غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان، شامگاه روز دوشنبه . شهروندان است

در این دیدار که پوهنیار عبدهللا .کابل در ارگ ریاسببببببت جمهوری، افطاری نمودندبا تعدادی از کارگران تنظیفی شبببببباروالی
حبیب زی سرپرست شاروالی کابل و شماری از روسای مرکزی و نواحی شاروالی کابل نیز ح ور داشتند، غالم یحیی به 

به خاطر افزایش معاشات شان از رییس جمهور کشور ابراز قدردانی نموده ان تنظیفی صحبت نموده و نمایندگی از کارگر
متعاقباً رییس جمهور کشببور .و از رییس جمهور کشببور خواسببت تا در قسببمت مشببکل بی سببرپناهی شببان نیز توجه نمایند

اک پ های این کارگر تنظیفی، طی صببحبتی از زحمات همیشببگی پرسببونل تنظیفی شبباروالی کابل در ببمن اسببتماب صببحبت
نگهداشتن شهر ابراز ر ایت و قدردانی نموده و به خاطرتماده کردن یک طرح پیشنهادی غرض حل مشکل بی سرپناهی 

رییس جمهور کشببببور گفتذ ارا گذاری و قدر نمودن از زحمات .کابل هدایت دادکارگران تنظیفی، به مسببببووالن شبببباروالی
ندان می باشبد زیرا زحمات شبما باعگ گردیده اسبت تا این شبما کارگران تنظیو شبهر، مسبوولیت هم  مسبووالن و شبهرو

 .شهر زنده بماند و مردم در شرایط مناسبی زندگی کنند

 

 

کار ساختمان اساسی سرک پروان سوم الی سرای شمالی جریان داردکار ساختمان اساسی سرک پروان سوم الی سرای . 2
در سال گذشته، .شاروالی کابل تغاز گردیده بود، ادامه داردشمالی که سال گذشته از سوی ریاست حفظ، مراقبت و کار 

عالوه بر تکمیل شدن بدنه سازی و زیر ساخت این سرک ، کار قیر ریزی در دو خط از چهارراهی پروان سوم الی 
 2564طول این سرک .چهارراهی شهید پناه، و در یک خط از چهارراهی شهید پناه الی سرای شمالی نیز تکمیل گردید

روها، سنگ فرش پیاده های سطح االر ی و تبها برای مدیریت تبه شامل ساخت کانالمتر بوده ک 54ر و عرض تن مت
ها، تنویرجاده و تمامی نیازهای یک سرک معیاری بوده و قرار است که طی سال روان روها، دهایزهای ترافیکی، گادان

وه برساخت و ساز خطوط این سرک، کار استمالک و توزیع قابل ذکراست که عال. تکمیل و به بهره برداری سپرده شود
 .نمرات رهایشی و پرداخت قیمت زمین در بدل خانه های استمالک شده مسیر این سرک نیز جریان دارد
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کار ساخت و ساز دو سرک وصای که یکی تن به ادام  سرک  کار ساخت و ساز دو سرک وصای در ناحی  یازدهم. 3

گردد، از سوی شاروالی دیگر تن به سرک هوتل هزار و یک شب، واقع ناحی  یازدهم شهر وصل می ناصری ومکتب سیدال
این .کابل تغاز گردیده بود جریان داشته و الی یک ماه تینده کار قیرریزی تن تکمیل و بهره برداری سپرده خواهد شد

های روها، سنگ فرش پیاده روها و گادانمتر بوده، شامل ساخت تب 24و 94های متر و عرض 154ها که به طول سرک
 های دیگری را نیز برای باشندگانها عالوه بر تنظیم ترافیک ساحات مرتبط، سهولتتزوینی می باشد که با ساخت وساز تن

 . محل به میان خواهد تورد

 

 

 

و سرک چمچه مست  کار ساخت و ساز دو سرک در ناحیه ششم جریان داردکار ساخت و ساز سرک محابل ناحیه ششم. 4

این سرک ها به عرض های .به طول حدود یک کیاومتر که از سوی شاروالی کابل چندی قبل تغاز گردیده بود، جریان دارد
متر، شامل ساخت تبروها، پیاده روها، گادان های کناری سرک، خط اندازی وسایط و مسیر بایسکل رانی بوده که به  11

 .بودجه شاروالی کابل ساخت و ساز گردیده و به بهره برداری سپرده خواهد شد شکل معیاری طی چند ماه تینده از

 

 

 

 

 



 1931 جوزا  2 الی ثور 27                                  62بولیتن                               بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

10 
 

 

 ی اولدر ناحیهی کاهش ازدحامتطبیق برنامه. 5

فراهم توری سببببهولت هنگامم تردد شببببهروندان در سببببطح شببببهر، طبق هدایت محام رهبری شبببباروالی کابل، منظور کاهش ازدحام وبه
های رو ها و جادهکاری، تنظیم و دور سببببببباختن موانع از پیادهی اول امنیتی، کار پاکهمکاری پولیس حوزهبهی اول ریاسبببببببت ناحیه

ی اول قابل تطبیق پالن کاری روزانه در سبطح ناحیهاین برنامه مطابق به.ی اول را تغاز و برای دوکاکین خط مح بر رسبم شبدناحیه
 باشدمی

 
 

 

 !ها در شاروالی کابلیابی برای خانمفرصت کار .5

 رابسببببببببت قراردادی خویش ۵تعببداد شبببببببباروالی کببابببل بببه
"Project Manager"  به اعالن بت تزاد  از طریق رقا

بانوان واجد شببببرایط برای معاومات مزید به .سببببپرده اسببببت
 .لبببببببیبببببببنبببببببک زیبببببببر مبببببببراجبببببببعبببببببه نبببببببمبببببببایبببببببنبببببببد

http://www.acbar.org/jobs/28107.jsp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.acbar.org%2Fjobs%2F28107.jsp&h=AT1TefsNWi_tQcNCoON-EOlWr5fAT8efbKv47azI3H2E0m-GgjRrl1L1uvUgUaHSYhJyaksDa2opy9ErJhV6ZqDCP6jHUvn9JVsLFupCFGPm4fmhkC4ZR6_gGzN_5nhA-Nk-1jWCr6jO63F7ypxr6_Vq
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 باغ باال ی قوای مرکز واعمار و نصب پل هوایی در ساحه.1

ی و نظر به درخواسببت مکرر اهالی ناحیٔه دوم، مبنی برنصببب پل هوایی در سبباحه منظور ایجاد سببهولتشبباروالی کابل به
پل هوایی را با دیزاین جدید تغاز و با نظارت تیم انجنیران و  سبببباخت این دوی باغ باال، کار قوای مرکز و دهن نل سبببباحه

ی ماللی مربوط چندی قبل نیز کار سببباخت یک پل هوای دیگر در محابل لیسبببه.شبببودپیش برده میی دوم بهریاسبببت ناحیه
 .ی دوم از سوی شاروالی کابل تغاز گردیدناحیه
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

 مرادیو کلید انجابا  را مصاحبهعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1931 ثور 31روز دوشنبه : رادیو کلید .9

 .صحبت نمود قوانین شاروالی کابل و دریای کابل داده و در مورد

 

C.  ها:  دعوت رسانه  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
ز رادیو اقوانین شاروالی کابل و دریای کابل نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :رادیو کلید .9

 انعکاس یافت. کلید

 


