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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: 
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( مطالب و عناوین ذیل 91 شماره نشریه پامیر )شماره یکدر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 7631 ثور 63 شنبه یک – 37شماره  

 .سرپرست شاروالی کابل، از جریان کار ساختمان چوک کمپنی دیدن نمود. 1
 

پوهنیار عبدهللا حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، روز جمعه گذشته از چگونگی کار های انجام یافته در 

پروژه سرررررز سررررازی چوز کمپنی الی پل کمپنی که، کار ای از چندی بدینیررررو از سرررروی ریاسررررت ح  ، و 

 ظارت به خاطرشاروالی کابل آغاز گردیده دیدی به عمل آورد. سرپرست شاروالی کابل حین نمراقبت کار 

صرو  کار های این پروژه چوی ایجاد شر ت های کاری به میروومی مربوطه کی یت و سررعت کار، در خ

هدایت مزم داده و تاکید ورزید که کار این پروژه با نظارت تیم مدیرای پروژه های این اداره، به سرررررررعت 

 پیش برود.

 

 .ته شدمسایل استمالکی سرک توسعه یی تانک لوگر به بحث گرف. 2
  

پوهنیار عبدهللا حبیب زی سرررپرسررت شرراروالی کابل، ه ته گذشررته طی نورریررتی، چگونگی میررایل اسررتم کی 

جایداد های تحت استم ز سرز توسعه یی تانک لوگر الی ساحه چهل دخترای را که قرار است کار عملی 

داد های تحت استم ز آی در آینده نزدیک آغاز گردد، با بزرگای، محاسن سپیدای، نماینده گای و مالکای جای

مییر این سرز، یک بار دیگر در میای گذاشت. در آغاز، سرپرست شاروالی کابل روی ارزش سرز یاد 

شررده به ت صرریل  ررحبت نموده یاد آور گردد کهس این سرررز در امتداد جنو  شررهر در کاهش ازدحام، رشررد 

با  ارد که شاروالی کابل توانیته استاقتصاد و بلند رفتن سطح زنده گی باشند گای آی ساحات نقش اساسی د

ستم ز جایداد های  مطالعات همه جانبه فنی و میلکی، مراحل سروی، دیزاین و آمادگی های مزم برای ا

تحت استم ز این سرز را با سنجش های علمی و قانونی روی دست گیرد. سرپرست شاروالی کابل در 

های شررای ملکیتده و از تلف نورردی حش شررهروندانی که زمینه نقاط اسررتم کی میرریر این سرررز معلومات دا

گیرد اطمینای داده، خاطر نوررای سرراخت که شرراروالی کابل در جهت تطبیش تحت پروسررا اسررتم ز قرار می

درست پروسا استم ز پ ی های عملیاتی را روی دست گرفته تا مطابش قانوی، کارعملی ساختمای اساسی 

را جهت  از اشررتراز کنندگای این نورریررت، سرروامت و پیوررنهادات شررایاین سرررز آغاز گردد.سررپد تعدادی 

روشن شدی پروسا استم ز و چگونگی ساختمای این سرز مطرح نمودند که از جانب رهبری شاروالی 

شاروالی کابل یک بار دیگر روی کار حجم گیری و خط  سرپرست  شد.در اخیر  سخ های مزم داده  کابل پا

است تا چند روز آینده آغاز گردد، تمرکز نمود که طرف قناعت اشتراز کنندگای اندازی این سرز که قرار 

 این نویت واقع گردید.

 

 اصله نهال از سوی عزیزی بانک 0666مساعدت . 3
 

ا له نهال، در سرسبزی و شگوفایی شهر کابل سهم گرفت.این نهال ها  0666عزیزی بانک با میاعدت 

طی یک کار موترز، روز سه شنبه گذشته، در گلدای مییر سرز پل سوخته الی داراممای غرس گردید. 

  هناحی میوومی عزیزی، بانک نمایندگای که حالی در کابل شاروالی اداری و مالی معین رحیم شعیب احمد

شتند، حضور محل بزرگای از شماری و شوم  قیمت در بانک عزیزی همکاری این از قدردانی ضمن دا

  و شررهری فرهنگ رعایت کابل شررهروندای از ما آرزویس گ ت  ررحبتی طی شررهر، شررگوفایی و سرررسرربزی

 ت،اس مرفه و شهرمعیاری یک به کابل شهر ساختن تبدیل همانا که ما اهدف تحقش در شای میاعی توریک
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 از بهتر ماسررت هما موررترز خانا که را خود شررهر و ورزیم ت ش داده هم بدسررت دسررت همه تا باشررد می

مو ررود در مورد کار های انجام یافته درقیررمت سرررسرربزی و پاکی شررهر، سرراخت و سرراز  .بیررازیم گذشررته

خاطر ح   و پرورش  ها مورد خدماتی دیگر در شررهر، روشررنی انداخته افزود که، بهها و عرضررا دهسرررز

های آ  و ایجاد سرررررییرررررتم منظم های تازه غرس شرررررده آمادگی های مزم شررررراروالی کابل چوی ح ر چاهنهال

در مییر سرز پل سوخته الی داراممای و دیگر نقاط شهر روی دست می باشد و « ییقطره»آبیاری پایدار

ی شای در گیترش سرسبزی و ح   نهال چنای توقع برد تا مردم محل در پیوند به همکاری های همیوگهم

 های گلدای وسطی سرز یاد شده با ریاست سرسبزی شاروالی کابل همیاری و همیویی داشته باشند.

قابل ذکراست که ریاست سرسبزی و برناما شهر پاز و سبز دفتر هبیتات، در سال جاری در مییر سرز 

 ر را نیز غرس نموده است.ا له نهال دیگ 0066پل سوخته الی داراممای  به تعداد

 

 .مشکالت محیطی ناحیه سوم به بحث گرفته شد.. 4
 

  ناحیه در مردم نمایندگای و بزرگای با ،7930 ثور 22 روز گذشته که ای جلیه در کابل شاروالی رهبری

 بحث ها برنامه بندی اولویت و ها سررز سراز و سراخت خصرو  در محیطی مورک ت روی داشرت سروم

  ترانیررپورت معینیت کنندۀ وارسرری و تخنیکی ارشررد مورراور متین احمد شرریخ پوهنیار جلیرره، این در.نمود

  و همکاری روحیا تقویا روی سرروم، ناحیه باشررندگای پیوررنهادات و موررک ت اسررتماد ضررمن کابل شرراروالی

  هب نظرس گ ت نموده  حبت کابل شاروالی های ریزی برنامه و تصامیم در شهروندای نقش خواندی موثر

 رزس از بییاری شهرکابل، مختلف نواحی در متوازی انکواف ا ل و کابل شاروالی داشته دست امکانات

 در که شد خواهد ساز و شهری ساخت مدری جانبا همه میلکی و فنی مطالعات از بعد جدید دیزاین با ها

 خدمات عرضررا که کرد اضررافه وی.شررود می داده نواحی از هرگذر در محیطی موررک ت اولویت رفع آی،

 باشررد، می نواحی باشررندگای سرروی از شررهری خدمات محصررول پرداخت به وابیررته کابل شرراروالی معیاری

  عرضررا آنجا در باشررند، داشررته موفقیت شررده تعین پ ی به مطابش اداره این عواید آوری جمع در که نواحی

 .شد خواهد انجام سرعت به خدمات سایر

 

 

 در حشر تنظیفیاشتراک اهالی ناحیه دوازدهم . 5
 

، 7930ثور  26به منظور معیاری سازی گذر های و چگونگی عرضه خدمات شهری، روز پنجونبه 

در این ورکواپ که از ساله ناحیه نهم تدویر یافت. 5یک ورکواپ موورتی به خاطر ترتیب پ ی استراتیژ

سوی ریاست ناحیه نهم و برنامه شهر برای همه، برگزار گردیده بود، وک ی گذر، محاسن سپیدای و باشندگای 

 آی ناحیه، نظریات و پیونهادات شای را به خاطر دورنمای رشد و توسعه گذر های ناحیه نهم ارایه داشتند.

م، روی برنامه ریزی های دورنمای شاروالی کابل و در آغاز ورکواپ، محمد دیش نوری ریید ناحیه نه

آماده شدی پ ی پنج ساله استراتیژیک این ناحیه روشنی انداخته گ تس با تطبیش و اجرایی شدی این پ ی، گذر 

ها معیاری و عرضه خدمات جوابگو به نیاز های محیطی می گردد و همچنای بامی سطح زندگی اقتصادی، 

تأثیر مثبت داشته که ابراز نظر و موورت اهالی در آی، ما را در غنامندی این پ ی  اجتماعی و رفاهی مردم

کمک و همکاری بیوتر می کند. وی هم چنای از بهیازی و معیاری سازی گذرهای پکتیا کوت، قابل بای و 

 یکه توت در آیندۀ نزدیک خبر داد.
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مزایای سررروی و ثبت ام ز در جهت  سررپد سررید سررعدهللا وها  میرروول برناما شررهر برای همه، پیراموی

های عملیاتی با هماهنگی نمایندگای هرگذر، آدرس سررررررازی و تدوین بانک معلوماتی، اجرایی شرررررردی پ ی

مصوونیت ام ز و جایدادها از طریش  دور سند ام ز، رشد و توسعا پایدار و معیاری سازی هر ناحیا 

راً از سروی دفتر هبیتات ترتیب یافته شراروالی کابل و های معلوماتی که اخیشرهر  رحبت نموده گ تس بانک

مردم این شرررهر را برای دسرررت یافتن به یک نظام بهتر مدری شرررهری، جمع آوری عواید به  رررورت موثر، 

کنررد.در اخیر این یی برره شررررررکررل موثر کمررک میهررای توسررررررعررهعرضررررررررا خرردمررات بهتر و تحقش برنررامرره

یژیک با در نظر داشت گنجانیدی نظریات و پیونهادات ورکواپ،کارهای گروپی غرض تدوین پ ی استرات

های باشرررررندگای هرگذر در این ناحیه انجام یافت.قابل ذکراسرررررت که برناما شرررررهر برای همه، یکی از برنامه

حکومت وحدت ملی می باشررررررد که به کمک تخنیکی دفتر هبیتات ملل متحد با هماهنگی شرررررراروالی کابل، 

ه کمک مالی ادارۀ انکوررافی بین المللی امریکا پیش برده می شررود که وزارت شررهرسررازی و ادارۀ اراضرری ب

ی عصررری، دریافت احصررا یا دقیش ملکیت های پ نی و غیر پ نی، شررامل ثبت ام ز با اسررت اده از تکنالوژص

آدرس سرررازی، مصررروونیت ام کی از طریش  ررردور سرررند موقت ام ز و بلند بردی سرررطح عواید ملی از 

 گردد.ناحیا شهرکابل تطبیش می 26ول خدمات شهری بوده که در سطح طریش جمع آوری محص

 

 .سرک در ناحیه چهارم آغاز گردید 0قیرریزی  کار .0

سرز در ناحیه چهارم متصل به چهارراهی تایمنی بعد از تکمیل کار آبرو ها و بدنه سازی  0کار قیرریزی 

مذکور به طول مجموعی بیش از یک کیلومتر و ثور سال روای آغاز گردید. پروژه  71آی، روز سه شنبه 

متر شامل ساخت آبرو ها بوده و قرار است تا یک ماه آینده به پایه اکمال رسیده و به بهره  7555با عرض 

 برداری سپرده شود.

 

 کمپاین آگهی دهی تحت عنوان ) از خود شروع می کنم( در ناحیه اول راه اندازی گردید. .7

فرهنگ عالی شهری و ایجاد محیط زییت سالم، روز چهارشنبه گذشته، کمپاین آگهی دهی به هدف ترویج 

تحت عنوای ) از خود شرود میکنم( از سوی ریاست آگاهی و ارتباط عامه شاروالی کابل در ناحیه اول راه 

م با اندازی شد. هدف از راه اندازی کمپاین ) از خود شرود می کنم ( ایجاد روحیه همکاری میای مرد

شاروالی کابل، شناسایی میوولیت های شهروندی، مراعات کردی ح   الصحه محیطی و پرداخت به موقع 

محصول خدمات شهری که منبع تمویل پروژه های عام المن عه و عرضه بهتر خدمات شهری می باشد، تا 

 مردم و میوومی در قبال شهر شای احیاس میوولیت داشته باشند.

 

 گشایش یافت  نمایشگاه کتاب. 1

  هیئت سوی از غازی لیسۀ در کتاب نمایشگاه گذشته، چهارشنبه خوانی، کتاب هفتۀ و قلم روز مناسبت به

  خصتتتوصتتتی و دولتی ادارات فرهنگی مختلف نهادهای اشتتتترا  با فرهنگ و اطالعات وزارت رهبری

یش از ده نمایشگاه ببه گفته مصطفی سعیدی رییس خدمات کلتوری شاروالی کابل، در این . یافت گشایش

هزار عنوان کتاب از ستتی ناشتتر و موستتستته چاه کتب بیهای به نمایش گذاشتتته شتتده و یک هفته به روی 

عالقمندان باز می باشد کتاب گنجینه غنی و پر بهای است که از فرهنگ جامعه می گردد، با دریغ که در 

گردیده استتتتتتت، ایجاد نمایشتتتتتتگاه نیز کمرنگ  دهه های جنگ، بحران و مهاجرت ها فرهنگ کتاب خوانی

های کتاب که به همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ و سایر نهاد های همکار گشایش می یابد، می تواند 

روزنه خوبی باشتتد برای فرهنگ مطالعه و تشتتویق ناشتتران. خبرنگار پامیر که در این نمایشتتگاه شتترکت 

ه گان این نمایشتتتگاه به خصتتتوج نستتتل جوان ورزیده بود، گفت و شتتتنودی را با یک تعداد از شتتترکت کنند

مطالعه و  داشتتتتته که همه با استتتتتابال از گشتتتتایش همچو نمایشتتتتگاه ها دن را گام موثری در تروی  فرهنگ
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کتاب خوانی عنوان کردند. شتتاروالی کابل در پهلوی این که به عر تته خدمات بهتر و عملی کردن ستتایر 

ای فرهنگی را نیز در محراق توجه قرار داده که در سال برنامه های شهری می پردازند، توجه به کار ه

های اخیر در این زمینه با ایجاد فرصت های خوب برای برگزاری نمایشگاه های فرهنگی را با برگزاری 

محافل و مجالس انجام داده و در نظر دارند تا دامنه فعالیت های خویش را در عرصتتتتتته های فرهنگی نیز 

  توسعه و انکشاف دهد.
 
 
 

 

 

همچنان شاروالی کابل در جریان هفته گذشته به نشر مطالب از طریق  نشرات الکترونیکی از طریق صفحه فیسبوک: - 2
 صفحه فیسبو  پرداخته است که شرح عناوین دن قرار ذیل است: 

 

 7631 ثور 66 جمعه

 هایجاده کف از غبار شب، ِدل در. 1

 .زدایندمی کابل، یخسته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6317ثور  66شنبه 
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 وکړه لیدنه څخه بهیر له جوړېدو د سرک کمپنۍ د ښاروال سرپرست کابل د .6
 

 

 

 هپ جمعې د زیحبیب عبدهللا پوهنیار ستترپرستتت ښتتاروال  کابل د

  لیدنه څخه بهیر له جوړېدو د ستتتر  د کې ستتتاحه کمپن  د ورځ

  مهال پر تر کنتې د څخه چارو د سر  د زیحبیب ښاغلي .وکړه

 ټلیکو کې چټکتیا په چارو د چې وکړه، ستتتپارښتتتتنه ته مستتتولینو

  جدي ته کیفیت چارو د جوړېدو د ستتتتتتر  د او واخلي ګامونه

 د ښاروال  کابل د سر  یاد چې دی، وړ یادونې د .وکړي پاملرنه

 اوږدو په کال 1931 د لوري له ریاست د څارنې او ساتنې د کار

 په مترو 12 د کې لینونو څلورو په ډول استتتاستتتي او پاخه په کې

 .دی شوی پیل کار کې ساحه په یې عمالا  چې رغیږي عرض

 

 

 اول ناحیه   در میکنم شروع خود از دهی آگهی کمپاین .6

 

  ستتتتالم، زیستتتتت محیط ایجاد و شتتتتهری فرهنگ تروی  هدفبه

 دگاهی ریاست سوی از. میکنم شروع خود از دهی دگهی کمپاین

  .شتتد شتتهربرگزار اول ناحیۀ در کابل شتتاروالی عامۀ ارتباط و

  روحیۀ ایجاد میکنم شتتتروع خود از کمپاین برگزاری از هدف

  هایمستتوولیت شتتناستتایی کابل، شتتاروالی با مردم میان همکاری

 به پرداخت و محیطی الصتتحۀ حفظ کردن مراعات شتتهروندی،

  عام های پروژه تمویل منبع که شتتهری خدمات محصتتول موقع

  اندازی راه باشتتتتد،می شتتتتهری بهترخدمات عر تتتتۀ و المنفعه

  مسوولیت احساس شهر این قبال در مسووالن و مردم تا گردیده

 .باشند داشته
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 نهم ناحیه   استراتیژیک پالن ترتیب منظوربه مشورتی ورکشاپ تدویر .3

 خدمات عر تتتتتتۀ و گذرها ستتتتتتازیمعیاری منظوربه

  مشتتتتتتورتی ورکشتتتتتتاه محیطی، نیازهای به گوجواب

  با نهم ناحیه   ستتاله   ۵ استتتراتیژیک پالن ترتیب خاطربه

 دن باشتتندگان و ستتپیدان محاستتن گذر، وکالن اشتتترا 

  پالن شتتتتتتدن اجرایی و تطبیق با . یافت تدویر ناحیه

 که شتتتده معیاری مردم برای خدمات یعر تتته مذکور

  عیاجتما اقتصتتادی، زندگی ستتط  باالی مثبت تاثیرات

 .دارد مردم رفاهی و

 

 

 خوانی کتاب و کتاب هفتۀ مناسبت به کتاب نمایشگاه افتتاح .4

  هیئت سوی از غازی لیسۀ در کتاب نمایشگاه گذشته، چهارشنبه خوانی، کتاب هفتۀ و قلم روز مناسبت به

 اشتتتتترا  با فرهنگ و اطالعات وزارت رهبری

 و دولتتتی ادارات فترهتنتگتی متختتتلتف نتهتتتتادهتتتتای

 دقا ستتتید محفل، درین. یافت گشتتتایش خصتتتوصتتتی

شراتی معین سانچارکی فا ل  اطالعات وزارت ن

  نمایشتتتگاه درین که گفت صتتتحبتی طی فرهنگ و

 و ناشتتتتتر ستتتتتی از کتاب عنوان هزار ده از بیش

 شتتتده گذاشتتتته نمایش به بیهای کتب چاه موستتتستتته

  عالقمندان روی به هفته یک مدت برای که استتتت

  یغن اشرف محمد جاللتمآب پیام بعدا. باشد می باز

  مناستتبت این به افغانستتتان استتالمی جمهوری ریس

 در جمهور ریس مشتتتاور دزمون پاچا لعل توستتتط

  شتتتورک اجراییه ریس عبدهللا عبدهللا دوکتور جاللتمآب پیام ترتیب، همین به. گردید قراات اجتماعی امور

  باوری رستتول محمد پوهاند متعاقبا. گردید قراات اجراییه ریاستتت ستتخنگوی معاون فیصتتل جاوید توستتط

  روز از ساله همه فرهنگ و اطالعات وزارت: گفت گرده صحبت فرهنگ و اطالعات وزارت سرپرست

 وزارت معین جهانی محاق استتدهللا داکتر ستتپس. دورد می عمل به داشتتت گرامی خوانی کتاب هفته و قلم

  واللی عبدالغفور محاق ستتر معاون کابل، شتتاروالی کلتوری خدمات رییس ستتعیدی مصتتطفی ستتید معارف،

  نمایشتتگاه. کردند ستتخنرانی کتاب ناشتتران نماینده عازم داکتر و قبایل و ستترحدات وزارت ارشتتد مشتتاور

  یبهای پر و غنی گنجینه کتاب. شتتد افتتاح نوار قطع با فرهنگ و اطالعات وزارت رهبری هیات توستتط

 رد کابل شتتاروالی. گردد می جامعه فرهنگی رشتتد باعث و کند می نمایندگی انستتانی فرهنگ از که استتت

  سط  بردن بلند برای ها نمایشگاه همچو گشایش از پردازد، می شهری خدمات عر ه به که این پهلوی

 .نماید می استابال نیز شهری فرهنگ
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 یافت تدویر سوم ناحیه در محیطی مشکالت رفع برای بندی اولویت جلسه .5

روز  که ای جلستتتته در کابل شتتتتاروالی رهبری

  نمایندگان و بزرگان با ،1931 ثور 22 گذشتتتته

 مشتتتتتکالت روی داشتتتتتت ستتتتتوم ناحیه در مردم

  و ها سر  ساز و ساخت خصوج در محیطی

 جلسه، این در.نمود بحث ها برنامه بندی اولویت

  و تخنیکی ارشد مشاور متین احمد شیخ پوهنیار

  ابلک شاروالی ترانسپورت معینیت کنندۀ وارسی

  باشتتندگان پیشتتنهادات و مشتتکالت استتتماع  تتمن

  موثر و همکاری روحیۀ تاویۀ روی سوم، ناحیه

  برنامه و تصتتتتامیم در شتتتتهروندان ناش خواندن

  :گفت نموده صتتحبت کابل شتتاروالی های ریزی

  و کابل شتتاروالی داشتتته دستتت امکانات به نظر

 مطالعات از بعد جدید دیزاین با ها سر  از بسیاری شهرکابل، مختلف نواحی در متوازن انکشاف اصل

  محیطی مشکالت اولویت رفع دن، در که شد خواهد ساز و شهری ساخت مدرن جانبۀ همه مسلکی و فنی

  به وابستتته کابل شتتاروالی معیاری خدمات عر تتۀ که کرد ا تتافه وی.شتتود می داده نواحی از هرگذر در

  این عواید دوری جمع در که نواحی باشد، می نواحی باشندگان سوی از شهری خدمات محصول پرداخت

  اهدخو انجام سرعت به خدمات سایر عر ۀ دنجا در باشند، داشته موفایت شده تعین پالن به مطابق اداره

  اعالم  تتمن زیربنایی، و المنفعه عام پروژهای موانع رفع خاطر به جلستته کنندگان اشتتترا  ستتپس.شتتد

  سوی زا که داشتند ابراز را شان پیشنهادات و نظریات کابل، شاروالی های برنامه از پیشتیبانی و حمایت

 تعهدات دنها، نظریات گرفتن نظر در و محیطی مشتتتکالت به رستتتیدگی خاطر به کابل شتتتاروالی رهبری

 .شد داده الزم

 

 

 

 6317ثور  63شنبه 

 زااااا واااار زاااا ر  پاااارکاااا کااااازاااا  ر مرااااار مر پاااارکاااا  تااااااااااا اااار مر  اااا  ر اااا اااا ااااا  ر  ااااااااااا اااا ااااا  .1
 

شهری برای شهروندان  هایمنظور کاهش ازدحام در مرکز شهر و فراهم آوری سهولتشاروالی کابل به
ی ده افغانان به های م تلف را از سههههاحههنگام تردد در مرکز شهههههرد  ندی وبل وسههههابر مسههههافربری  ر

ی ده افغانان شههههههده ووای مرکز منتقل که ابن امر باعث کاهش ازدحام بی مانندی در مرکز شهههههههر سههههههاحه
 1۱ی مرکزد فغانان به پارکبنگ ووای ده اوابل باد آوربسههت برای انتقال شهههروندان عزبز از سههاحه.اسههت

 باشدافغانی می ۲کنند که وبمت تکت آن فی نفر صورت دورانی فعالبت میملی بس به
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 کابل شاروالی سوی از آباد وزیر کانال اساسی ساخت کار جریان .6

 12۰۵ ارزش به قبل ماه سه که دباد وزیر کانال ساخت کار

سا و پخته شکلبه گردید، دغاز امریکایی دالر میلیون   سیا

  شامل متر 12 تا ۵ عرض و کیلومتر 1 به نزدیک طول به

 طرف دو فلزی هایکتاره و پوشتتشتتی کانکریتی هایستتلب

 میدان شتتمال الی ستتوم پروان چهارراهی از اعتبار کانال،

 ساز و ساخت ساختمانی خصوصی شرکت توسط هوایی

  هایباران از ناشتتتتتی ستتتتتطحی هایدب کانال این.گرددمی

می تاتتتتال را 2 و ۴ ،1۵،11،11،12 نواحی موستتتتتتتت ن   ا

  توستتتتط دباد وزیر کانال ستتتتاخت کار چگونگی از.دهدمی

  کابل شتتتتتاروالی یاداره متخصتتتتتصتتتتتین و نظارتی هایتیم

 .گیردمی صورت بررسی و نظارت همواره
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 کابل شاروالی سوی از رانندگی جواز و سیر جواز سازیالکترونیک .3

  یارپوهن ریاست به کابل شهر ترافیک امور بورد

 وزامر کابل، شاروال سرپرست زیحبیب عبدهللا

  ستتتتهراب محمد تعین جلستتتته این در.یافت تدویر

  منشتتی صتتفت به شتتاروالی ماام مشتتاور صتتدیای

  پیشرفت اجراات گزارش اع ا، سوی از بورد

 و ستتتتتازی کوتاه باالی خدمت دستتتتتان ادارۀ کار

  رانندگی جواز و ستتیر جواز ستتازی الکترونیک

  تهیتتتۀ واحتتتد، مرجع یتتتک از دن صتتتتتتتتتتدور و

 از ابلک شهر ترافیک مدیریت پالن استراتیژیک

  مارری و پلنیت المللی بین شتتتتتتترکت ستتتتتتتوی

  کابل شتتتتهر ترافیک مدیریت در جدید کارمندان

 .گردید اتخاذ عملی تصامیم و شده بحث

 

  اول مکروریان ساحۀ در سعادت تفریحی پارک .4

 اعمار عملی کار گذشتتتته ستتتال در کابل شتتتاروالی

 به شتتتتتانزدهم ناحیه واقع ستتتتتعادت تفریحی پار 

  را اول مکرریان درستتتتتتتاحۀ کابل دریای امتداد

 هب نظر مدتی، از پس دن کار که گرفت رویدستتت

 و ها غرفه رستورانت، موجودیت چون مشکالتی

 خیراا ا خوشبختانه بود، افتاده تعویق به موترشویی،

  شتتاروالی ادارۀ مشتتتر  کمیستتیون مستتاعی اثر از

بل،  مردم همکاری و پولیس څارنوالی، لوی کا

  پروژه این راه ستتد موانع برداشتتتن به اقدام محل،

  دن کار و برداشتتتتته موانع دن نتیجه، در و گردید

  کارستتاخت اکنون الی و شتتد گرفته ستتر از دوباره

  رفتتته پیش بتته فیصتتتتتتتتتد 02 از بیش پتتار  این

 به که دارد عرض متر 10 و طول متر 022 مستتاحت، مترمربع 21222 پار  این که ذکراستتت قابل.استتت

  وسایل نصب پار ، ماابل سر  باالی هوایی پل نصب و ساخت احاطوی، دیوارهای اعمار با مدرن شکل

  ات گردد می ساز و ساخت ها بته گل و سبز ساحات روها، پیاده فرش سنگ ها، بان سایه اطفال، برای بازی

 .گردد مساعد محل اهالی برای تفری  زمینه
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 6317ثور  62شنبه 

 "خیرخانه" یازدهم یناحیه در یجاده اسفالت جریان .6

  مکتب الی یازدهم یحوزه ماابل یجاده ستتتتتاخت کار

 چندی که یازدهم یناحیه واقع ستتنگری ستتروری بیبی

 بود، گردیده دغاز کابل شتتاروالی یاداره ستتوی از قبل

  این مجموعی طول.شتتتد ستتتپرده برداری بهرهبه و ختم

  فرشستتنگ شتتامل متر، ده عرض با متر 291 ستتر 

 و پوشتتیده دبروهای ستتاخت جاده، ستتمت دو هایروپیاده

  مذکور، یجاده ساخت جریان از.باشدمی سبز یساحه

  نظارت مکرر صورتبه کابل شاروالی نظارتی هایتیم

  ژه،پرو کار کیفیت چگونگی تا دورده عملبه برستتی و

 .گردد عیار سازیسر  هایاستندرد به مطابق

 

 

 

 سیزدهم ناحیه اهالی با کابل شاروالی سرپرست مالقات .6

 در لکاب شاروالی سرپرست زیحبیب عبدهللا پوهنیار

 شتتورای در مردم نمایندۀ مهدوی جعفر داکتر کهحالی

 شتتتتتورای در مردم نمایندۀ احمدی کاظم محمد و ملی

 ثور 29 گذشتتته روز داشتتتند ح تتور نیز کابل والیتی

 اعمار خصتتتتتتوج در مشتتتتتتکالت حل روی ،1931

  ستتیزدهم ناحیۀ اهالی با محیطی مشتتکالت و هاستتر 

 جلستتتتته، درین.نمود مالقات کابل شتتتتتاروالی مار در

  مشتتتکالت استتتتماع  تتتمن کابل شتتتاروالی ستتترپرستتتت

 در را ناحیه هر اهالی ناش شتتده، یاد ناحیۀ باشتتندگان

  ستتایر و دانستتته موثر شتتهری نظام هایگیری تصتتمیم

  خصوج در را کابل شهر توسعۀ و رشد هایبرنامه

  اصل داشت نظر در با که کرد خاطرنشان وی.گرفت معرفی به شهری خدمات سایر و هاسر  ساز و ساخت

 یکی هرگذر محیطی مشتتکالت کابل شتتاروالی های برنامه تطبیق با و شتتهر گانۀ 22 نواحی متوازن انکشتتاف

ا .گردد می برطرف دینده در دیگری پی   یک یکا را شان محیطی مشکالت محل، مردم و مهدوی داکتر متعاقبا

  ستتاخت قستتمت در کابل شتتاروالی ستترپرستتت ستتوی از زمینه در که برشتتمردند کابل شتتاروالی ستترپرستتت به

  دهگردی کاری دینده پالن شامل تا شد سپرده وعده خشک پل گذر باقیماندۀ های سر  و معرفت گذر سرکهای

 عملی رب عالوه که ذکراست قابل.شود گرفته دست روی تدارکات و تخنیکی اسناد تهیه از پس دن عملی کار و

  ستلطان، قلعۀ دوم قستمت صتفا، گذر های ستر  چون بزرگ و خورد متعدد های ستر  ستاز و ستاخت شتدن

 به مزاری شهید جادۀ وصلی سر  دو کاری هموار کار سیزدهم، ناحیه در خان جبار های داش دوم قسمت

 از روان ستتال در کمپنی پل به مزاری شتتهید ستتر  ادامۀ ستتاز و ستتاخت کار وهمچنان میدان میرویس جادۀ

 .گردد می عملی کابل شاروالی سوی
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 کابل شاروالی سوی از قلعه مهتاب گوالیی کانال ساخت جریان .3

  ستتتطحی هایدب مدیریت منظور به کابل شتتتاروالی

  هایباران فصتتتتتل در مزاری شتتتتتهید عمومی جادۀ

 برای شتتتهری هایستتتهولت دوری فراهم و موستتتمی

  ساخت کار قبل چندی ساحات، دن محترم باشندگان

  ،حفظ ریاستتتت توستتتط را قلعه مهتاب گوالیی کانال

  کار اکنون هم و کرده دغاز خویش کار و مراقبت

 عرض با متر 9۵1 کانال این طول.دارد جریان

  هبهر به و ستاخته نزدیک دیندۀ در که بوده متر یک

 از مذکور کانال ستتاخت با شتتود،می ستتپرده برداری

  عمومی جادۀ روی در دن شدن سرازیر و دب تجمع

 .دیدمی عملبه جلوگیری

 

 گردید تکمیل سوم پروان گذر هجدهم سرک اول الیۀ قیرریزی .4

 که ستتوم پروان گذر هجدهم ستتر  ستتاز و ستتاخت کار

  عدب بود، گردیده دغاز کابل شاروالی سوی از قبل چندی

  ه،گذشت هفته دن، زیرساخت و کناری دبروهای تکمیل از

 دیا ستتتر .گردید تکمیل ستتتر  این اول الیۀ قیرریزی

 ستتنگ شتتامل متر 14 عرض با متر 942 طول به شتتده

 لشتتک به که بوده تزئینی های گلدان و روها پیاده فرش

 برداری بهره به و تکمیل دینده ماه یک الی استتتتتاستتتتتی

 .شد خواهد سپرده
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 دوم ناحیه در آریانا کانال کشی لوش و کاری پاک .5

  29 گذشتتته روز کابل، شتتاروالی تنظیف ریاستتت

  پا  و کشتتتتی لوش را دریانا کانال ،1931 ثور

 اه زباله ریختن علت به که کانال این.نمود کاری

 بود، گردیده مستتدود شتتهروندان برخی ستتوی از

  ساحات و مرکز قوای جادۀ روی خیزی دب باعث

  لکاب شتتتاروالی تنظیف ریاستتتت.بود شتتتده مرتبط

 ه،شد یاد کانال کشی لوش و کاری پا  بر عالوه

  از ناشتتی که را ها ستتر  کناری دبروهای ستتایر

 می شتتتهروندان برخی ستتتوی از ها زباله ریختن

  این که نماید می کشتتتی لوش و کاری پا  گردد

  یشترب را شهر تنظیفی پرسونل زحمت اکثراا  کار

 .گردد می ها جاده روی بر االر ی سط  دبهای شدن بلند باعث همچنان و ساخته

 

 6317 ثور 62شنبه سه 

 

 شهر مرکز در شهري هايداني زباله نصب .6

 برای محیطی زیستتت هایستتهولت دوری فراهم منظوربه

  نصتتتتتتتب کار شتتتتتتتهر، تنظیف یاداره کابل، شتتتتتتتهریان

 و کرده دغاز بدینستتتو چندی از را شتتتهری هایدانیزباله

 .دارد ادامه نیاز مورد نااط در روند این
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 دارد جریان زمانخان قلعهء متره 06 سرک اساسی ساختمان .6

  کابل، شتتاروالی کار و مراقبت حفظ، ریاستتت

 قلعه متره 02 ستتتر  استتتاستتتی ستتتاختمان کار

  هموار که داشته دست روی عمالا  را زمانخان

  تخریب ستتتتتر ، بدنه ستتتتتازی بستتتتتتر کاری،

  ستتتاخت زیر دیگر و استتتتمال  تحت ستتتاحات

 لین چهار در ستتر  این.دارد جریان دن های

 4 مجموعی طول و متر 02 عرض بتتتته

 گلدان روها، پیاده دبروها، شتتتتتتامل کیلومتر،

  خط ها، ایستتتگاه جاده، کناری و وستتطی های

  موتر و شتتتهری های بس ستتتیرحرکت اندازی

  خطوط شتتتتتتدن مشتتتتتتخج با رفتار تیز های

  نویرت و ترافیکی عالیم نصتتب رانی، بایستتکل

 بابا شاه احمد پروژۀ به بنایی قسمت از را مکروریان ساحه سر  این.گردد می ساز و ساخت جاده سولری

  ،زمانخان قلعه ساحۀ گان باشنده برای سهولت شدن برفراهم عالوه جاده این ساخت با که نماید می وصل مینه

 .شد خواهد کاسته نیز ترافیک سنگین حجم نو کارته جاده از

 

  دارد ادامه شهر اصلی سرک چهار ساختمان کار .3

  های ستتتتتتر  استتتتتتاستتتتتتی ستتتتتتاختمان کار

  نجتتتارهتتتا، قلعتتتۀ الی تتتتایمنی چهتتتارراهی

  خشتتتتتتتتتت الی نجتتتارهتتتا قلعتتتۀ چهتتتارراهی

 الی شتتتتمالی ستتتترای چهارراهی هوختیف،

نه اول حصتتتتتتتتۀ گوالیی   گوالیی و خیرخا

 قلعۀ چهارراهی الی خیرخانه اول حصتتتتتۀ

  کیلومتر، 0500 مجموعی طول به نجارها

  تساخ باالی کار بود، گردیده دغاز قبالا  که

  جریان دن های سر  ساخت زیر و دبروها

ین کتتتتار مجموع در داشتتتتتتتتتتتتته،   پروژۀ ا

 رفته پیش به فیصتتتتتتد 92 ستتتتتترکستتتتتتازی

  کیلومتر 1152 ستتاخت شتتامل که بوده متر 42 و متر 90 متر، 92 متر، 22 های عرض با ستترکها این.استتت

  های دهلیز تنویرسر ، نهال، غرس و ها گلدان سرسبزی روها، مترپیاده 4 و متر 9 های عرض به دبروها،

  ایمینی تاسیسات احداث و ها ایستگاه ترافیکی، عالیم نصب رانی، بایسکل خطوط روها، پیاده برای ترافیکی

 .رسند می اکمال پایه به روان سال طی میباشند، عابرین و وسایط برای ترافیکی
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 6317ثور  61چهار شنبه 

 

 گردید آغاز زرنگار پارک روهای پیاده فرش سنگ کار .6

 امروز زرنگار، پار  بهستتتتتتازی کار ادامۀ به

  پیاده فرش سنگ کار ،1931 ثور 20 چهارشنبه

 که زرنگار پار .گردید دغاز پار  این روهای

 های پار  از یکی دارد موقعیت شهر مرکز در

 رود می حساب به کابل شهر سرسبز و تاریخی

 به کابل شتتتاروالی ستتترستتتبزی ریاستتتت اخیراا  که

 کار ستتتتتبز، ستتتتتاحات گستتتتتترش و حفظ منظور

  در ار پار  این دبیاری سیستم تنظیم و بهسازی

  ظیمتن) پایدار شکل به شهر های پار  سایر کنار

  پیاده فرش ستتتتنگ و( ای قطره دبیاری ستتتتیستتتتتم

  این بهستتتتتتازی.گرفت دستتتتتتت روی دنرا روهای

 روها، پیاده فرش سنگ کاری، چمن شامل پار 

 می تکثیری و تزئینی های گلبته و درختان پرورش ستتتتتنگی، های دانی زباله و ها چوکی نصتتتتتب تنویر،

  ستتنگ معدن داخلی تولیدات ستتنگ نوع از پار  این روهای پیاده ستتازی باز برای که ذکراستتت قابل.باشتتد

  های پار  بهسازی و بازسازی کار کابل شاروالی که درحالیست این.دید می بعمل استفاده بگرامی ولسوالی

  پار  19 تعداد به جاری ستتال در استتت قرار که نموده دغاز اکنون تا گذشتتته ستتال از را کابل شتتهر عمومی

 .شود سپرده برداری بهره به و تکمیل شهر مختلف نااط در عمومی

 گردد می بهسازی هنگرها شهید چهارراهی شمال گذر .6

 گذر های سر  تا است مصمم کابل شاروالی

  ناحیۀ واقع هنگرها شتتتتهید چهارراهی شتتتتمال

 در خویش انکشافی برنامه از را شهر پانزدهم

 ریزی کانکریت و بهستتتتتتتازی جاری ستتتتتتتال

 1۴/1۵ ها ستتتتتتر  این محموعی طول.نماید

  ستتاخت شتتامل مختلف، های عرض با کیلومتر

  بوده رو پیاده متر 02۵ و دبرو متر 11/3۴

 هب محول دن تخنیکی استتتتتناد تکمیل بعداز که

 از دبع که قراراست و گردیده تدارکاتی پروسۀ

ندۀ در تدارکاتی مراحل طی   کار نزدیک دی

. گردد دغاز ها سر  این ساز و ساخت عملی

 یریز کانکریت و بهستتازی که ذکراستتت قابل

  خا  و گرد از ها فصتتتل دیگر در و والی گل وجود از زمستتتتان فصتتتل در را محیطی مشتتتکالت ستتترکها،

 .گردید خواهد واقع مفید محل هر مردم رفاهی و اقتصادی زندگی سط  باالی همچنان و نموده جلوگیری
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  تکمیل حال در بیدل عبدالقادر میرزا و غزنوی محمود سلطان جاده وصلی سرک ساز و ساخت کار .3

  است شدن

  انکشتتافی پروگرام از بیدل عبدالاادر میرزا و غزنوی محمود ستتلطان جاده وصتتلی ستتر  ستتاز و ستتاخت کار

  ناحیه مربوط هوایی میدان غرب در کابل، شتتتتاروالی

  حال در بود، گردیده دغاز گذشتتتتته ستتتتال که پانزدهم،

  مجموعی طول که استتتت ذکر قابل.استتتت شتتتدن تکمیل

 050 اوستتتط عرض با کیلومتر 9510 یادشتتتده ستتتر 

  دبروهتتای رو، مترپیتتاده 9094اعمتتار شتتتتتتتتامتتل متر،

  باالی کانکریتی دهن های پلچک اعمار کنارستتتتتر ،

  صتتتتتتتندوق مالی کمک از که باشتتتتتتتد می ها جویچه

  کاری ماه 3 از کمتر درمدت افغانستان برای بازسازی

  ساز و ساخت رسولیان دریا ساختمانی شرکت توسط

  اتساح ترافیک سنگین حجم از دن ساخت با که گردید

 دن گان باشنده برای سهولت و شد خواهد کاسته مرتبط

 .دمد خواهد بوجود نیز ساحات
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

انجام را با رادیو شهر مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1931 ثور 29روز یکشنبه  :رادیو شهر .6

 .صحبت نمود شاروالی کابل 1931داده و در مورد پالن های سال 

رادیو کلید انجام با  را مصاحبهعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل   1931 ثور 24روز دوشنبه : رادیو کلید .6

 .صحبت نمودداده و در مورد مشکالت شهر کابل 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
شاروالی کابل از  1931پالن های سال عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :رادیو شهر .6

 انعکاس یافت. رادیو شهر
عکاس ان نشرات شاروالی کابل در مورد مشکالت شهر کابل از رادیو کلید عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :رادیو کلید .6

 یافت.

 


