
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاروالی کابل

 معینیت خدمات شهری

 ریاست نشرات

شاروالی کابل نشرات ریاست  کارمندان  الیحه وظایفکارکرد ها و مختصر  
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 نشریه پامیرو  معرفی مختصر

 نشراتریاست 

یها بوده خورشیدی تاسیس  گردید ، درازنای عمر آن انباشته از فراز ها و فرود ها ،سردی ها و گرمی ها و دشوار 1330نشریه پامیر که در سال 

اران و دست اندرکاران آن  اگر از یک طرف به اطالع رسانی اهداف ،برنامه ذشاروالی کابل تولد یافت ، کارگکه در آغوش   است   .این  نشریه 

به ها و کارو فعالیت شاروالی کابل پرداخته اند ،در جهت دیگر در روشنگری ، تنویرافکار عامه، ترویج فرهنگ شهری و انگیزه دادن شهروندان 

.چنانچه  در زمانی که فقر ،محرومیت ، بیسوادی و نا رسایی درجامعه بیداد می کرد و از آزادی مطبوعات کارهای شهری بذل مساعی کرده اند

چیزی  به چشم نمیخورد ،این نشریه از مرز های تشریفاتی عدول کرده وبنابر اصالت خود وسیله خوبی بوده  برای روشنگری جامعه  .  

رواالن و کارگزاران شاروالی کابل  به پامیر توجه کرده اند ، نشریه از هفته یک بار به دو و سه بار همانگونه که در باال تذکار رفت   زمانی که شا

. اما زمانی که شارواالن و کارگزاران  کسب جایگاه نموده است از محتوای خوبی برخوردار و به عنوان نشریه خانواده گی شهروندان  ارتقا یافت ،

، مردم نمایداهمیت داده اند و یاسعی کرده اند تا نشریه  پامیر مطابق خواست و سلیقه آنها به اصطالح طوطی وار عمل  شاروالی کابل  کمتر به آن

اران نشریه پامیر.  از آنجایی که رهبری ذاز خواندن آن سر باز زده  اند . باینحال فرازه های پامیر متناسب است به توجه و سلیقه شارواالن  و کارگ

ی کابل توجه فراوان به کارهای فرهنگی دارند وازطریق  نشریه پامیر به عنوان رسانه شناخته شده کشورمیخواهند  پیوند نزدیک میان جدید شاروال

. مسوولین و ژورنالیستان کابلنظریات ؛پیشنهادات و انتقادات شهروندان ای باشد بربازتاب دهنده ،و این نشریه کنندشهروندان و شاروالی کابل ایجاد 

نشریه پامیر هفته دو بار  به تیراژبلند  ،تالشها و کوشش ها را مضاعف کرده  که  در پرتو آن ،درک اصالت و مسوولیت های خویش  نشریه پامیر با

نشریه دال  می داینفر در نشریه پامیر به عنوان خواننده گان  هشت صد هزاربدون اندکترین تعلل و ضیاع وقت اقبال چاپ میابد . اشتراک قریب یک 

مسلکی ، معلوماتی و ذوقی توانسته  جای خویش را در  ،انتقادی ،تحلیلی  ،تاریخی ،با نشر مطالب متنوع شهری ؛ فرهنگی  بر این است  که نشریه 

 میان شهروندان بیشتر باز نماید  .
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خالصه عمده ترین فعالیت 

سال مالی ریاست نشرات  های

1395  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمیر رادیو و تلویزیون به کمک ریاست های مربوطه شاروالی کابل وانتقال شعبات مربوطه ریاست نشرات، هماهنگی با کمیل ساختمان ت .1

نشرات رادیو سه کمپنی برای مونتاژ وسایل رادیو و تلویزیون، درخواستی و پیشنهاد یک خط فریکانسی در موج اف ام برای فعال سازی 

 مخابرات و تکنالوژی، استخدام قوای بشری در بخش رادیو و تلویزیون. "شهر کابل "به مقام وزارت محترم

 شناسائی ابزار مورد نیاز برای یک چاپ خانه تمام عیار از بنگاه های نشراتی مطرح و مشهور شهر  .2

جی به همکاری راه اندازی شش برنامه نمایشات تمثیلی در مورد سرسبزی و پاکی و صفایی شهر، تدویر محفل بزرگ زیر نام روز نارن .3

هنرمندان اکادمی ناوک به اشتراک یک هزار نفر در تپه بی بی مهرو به خاطر ارج گذاری از خدمات پرسونل تنظیفی شاروالی کابل و 

تشویق مردم به همکاری در این عرصه ، دعوت مدیران ارشد رسانه های تصویری ، شنیداری و چاپی در دو نشست جداگانه روی تبلیغ و 

تن از دانشمندان و استادان پوهنتون ها و اکادمی علوم برای ایجاد  25نگ شهری و همکاری رسانه ها با شاروالی کابل، دعوت ترویج فره

شورای فرهنگی شاروالی کابل ، تدویر دو نشست بزرگ به اشتراک صد ها تن از اقشار مختلف شهر بخاطر ارج گذاری به بیرق و سرود 

 ملی کشور.

شماره با محتوای اخبار و گزارشات کاری  60نسخه به تعداد  5000امیر در هشت صفحه هفته دو بار به تیراژچاپ و نشر نشریه پ .4

مضامین فرهنگی، اجتماعی ، هنری ، انتقادی و معلومات تیوریک در امور شهری ، جذب و نشر اعالنات تجارتی با شامل شاروالی کابل، 

جلد  3000باپیامها وتصاویرکارکردهای شاروالی کابل به تیراژ 1395ل.وچاپ تقویم به منظور باال بردن عواید شاروالی کابمناسب قیمت 

 .دیواری ، سرمیزی وجیبی

 در بخش تصویر :

اسپات تنظیفی و سرسبزی و یک فلم مستند از کارکرد ها در بخش های مختلف شاروالی کابل، دعوت از رسانه ها و زیر  5تهیه و تولید  

ها و برنامه های افتتاح و بهره برداری پروژه های شاروالی کابل، اطالع رسانی از کارکرد های شاروالی  پوشش درآوردن کنفرانس ها نشست

 دقیقه به صورت زنده و ثبت شده ،  50برنامه از یک دقیقه الی  153تنظیم  -های تلویزیونی شبکه کابل طی یک سال از طریق 

 در بخش رادیو :

مصاحبه  و گزارش، انعکاس اخبار مربوط به کارکرد های شاروالی کابل با تصاویر  96ثبتی ، چاپ  برنامه به صورت زنده و 327تنظیم  

اروالی کابل،  آن از طریق صفحات مجازی ) فیسبوک ، ویب سایت ، تیوتر، یوتیوب(، در تیوتر و یوتیوب تصاویری از جریان کارکرد های ش

  .مجازی  هات  صفحهدر فیسبوک، ایجاد 

ج فرهنگ شهری از اشتراک و زمینه سازی  حضور مسوولین در برنامه های پخش مستقیم به ارتباط کارکرد های شاروالی کابل و تروی  .5

لویزیون آشنا ، رادیو تلویزیون بی مختلف رسانه ها مانند : رادیو تلویزیون ملی ، رادیو تلویزیون طلوع ، طلوع نیوز، ت طریق برنامه های
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، تلویزیون یک ،  24بی سی ، تلویزیون شمشاد ، تلویزیون ژوندون ، تلویزیون تمدن، تلویزیون نگاه ،  تلویزیون جهان ، تلویزیون 

، برنامه های صبگاهی  تلویزیون نورین ، تلویزیون آریانا ، آریانا نیوز، تلویزیون سبا ، رادیو کلید ، برنامه صبگاهی تلویزیون میوند

تلویزیون خورشید ، رادیو دویچوله ، رادیو بیان ، خبرگزاری پژواک و آواک، آژانس های خبری و رسانه های چاپی و خبری ، رادیو 

  صبح.8پرس  ، روزنامه دشیتاسوبخدی ، روزنامه انیس ، روزنامه هیواد ، روزنامه اصالح ، روزنامه کابل تایمز ، افغانستان تایمز ، 

ارتباط با مسوولین نهاد های دولتی و غیر دولتی) از جمله ریاست معارف شهر ، وزارت اطالعات و فرهنگ ، ریاست محیط زیست و  .6

 سایر نهاد های اجتماعی و فرهنگی (

 ، تلویزیون سبا و اداره ملی حفاظت از محیط زیست. UNDPبرگزاری نخستین جشنواره  فلم کوتاه محیط زیست به همکاری .7

 سهم گیری فعال در سومین کنفرانس ملی شهر و ایجاد غرفه از کارکرد های شاروالی کابل درنمایشگاه . .8

ساحه شهر بامحتوای آثار تاریخی ، هنری ، میناتوری به مناسبت حلول سال نو به همکاری شورای  32راه اندازی ونصب بیلبوردها در .9

 امنیت ملی و وزارت اطالعات و فرهنگ.

 ار در جلسات کمسیون اصالح لوحه ها.اشتراک دوامد .10

تبادله و توزیع  نسخه جهت فروش ، به تعداد  نسخه  100مشترک ،  1800نسخه که در برگیرنده  5000توزیع نشریه پامیر به تیراژ   .11

 متباقی به  وزارت خانه ها ، نهادهای مدنی و تحصیلی.

 استخدام شش تن از کارمندان به درجه لیسانس و ماستر . .12

 آماده ساختن شعبه ایدیت و مونتاژ تصویر با وسایل ابتدائی تخنیکی.   .13

یری  به ریاست نشرات با انجام کارهای یاد شده بسنده نکرده  واماده گی دارد تا نشریه پامیر به روزنامه ارتقا یافته و همچنان در بخش های تصو

چاپ مجله نیز بپردازند . زیرا با توجه به آسیب پذیریهای  فراوانی که در  ،ویری کلپ های تص ،تهیه فلم های مستند از کارکرد های شاروالی کابل 

بحران و مهاجرت ها در بعد فرهنگی بوجود امده و بسیاری از ارزشها، سنت های پسندیده  ووظایفی را که شهروندان در قبال شهر ،سالهای جنگ 

غبار بی تفاوتی و بی خبری از وظایف و مسوولیت های شهروندی ، ریاست نشرات که  به خاطر دور کردن گرد و   ودهمنشان دارند  تضعیف 

حمایت  بااگاهی دهی و بسیج شهروندان به کار های شهری بپردازد . ریاست نشرات توقع و انتظار دارد تا  ،خوبتر میتواند در امر روشنگری 

 .رداند فعالیت های فرهنگی خویش را در شهر مضاعف گ ،رهبری شاروالی کابل 



 

 :شاروالی کابل الیحه وظایف رئیس نشرات 
 

 وتنظیم امور نشراتی در مطابقت با اهداف اساسی وپالسی ها مطروحه شاروالی کابل . اداره، رهبری -1
 یاست نشرات در مطابقت با اهداف اساسی واستراتیژی شاروالی .رترتیب پالنهای کاری طویل المدت  -2
 رت اداره.اداره ورهبری ریاست نشرات از طریق طرح پیشنهادات ، ارایه مشوره ها، رهنمائی الزم وتقسیم کار در مطابقت با اهداف اساسی وضرو -3

 وکوتاه مدت .،میان مدت مکاری ورهنمائی کارمندان در طرح وترتیب پالنهای کاری دراز مدت ه -4
 کار آنها . برابر مندان وآگاهی از مشکالت وموانعچگونگی اجراات کار ،نشریه پامیرمطالب نظارت از تطبیق پالنهای کاری وپروسه چاپ   -5

 به گوش مسوولین.مشکالت مردم رساندن  گاهی از کارکردهای شاروالی ،آور ایجاد ارتباط وهماهنگی با ارگانهای نشراتی ورسانه ها به منظ -6
 ه پاسخ به شهروندان .وارای ها اشتراک دربرنامه ها ی رسانه -7
 تدویر جلسات کاری جهت انتقال تجارب جدید به کارمندان . -8

 ت رهبری وشاروالی کابل  به منظور انعکاس مشکالت کاری ودر یافت تصاویب وهدایات مقام شاروالی .اشتراک در جلسا -9
 طه ، تحلیل ، توحید وارایه آن به مقام شاروالی .اخذ گزارش از چگونگی مدیریت های مربو -10

 ن سرمقاله نشریه پامیر. نوشت -11
 که از سوی مقام شاروالی کابل سپرده می شود. فیاجرای سایروظای -12

 رییس نشرات
 بست اول 
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:الیحه وظایف معاون  نشرات شاروالی کابل     
 

 و تخنیکی .پانزده روزه و ماهوار مطابق الیحه وظایف شعبات .مسلکی ،ترتیب وتوحید  پالنهای کاری هفته وار .1

 مصاحبه ها و سایر رویداد های شهری  . ،گزارشات ،توظیف خبرنگاران غرض تهیه اخبار .2

 ترتیب نقشه صفحات نشریه و نظارت ازتطبیق آن در صفحات ونظارت از روند چاپ نشریه . .3
 برگزاری جلسات هیات تحریر،اخذگزارشات کاری از شعبات مربوط و ارایه آن درجلسات هیات تحریر . .4

    همکاری در عملی کردن تصامیم و فیصله های جلسات هیات تحریر با  مسوولین شعبات تخنیکی و مسلکی . -6

 .تحقیقی ،ادبی و سایر موضوعات با رعایت خط نشراتی  ،تهیه مقاالت و مضامین تحلیلی  -7      

 8  تخنیکی نشریه .ارایه مشوره های مسلکی به ژورنالیستان و کارکنان  -
    طرح پالیسی کاری نشرات  در همکاری با مدیر مسوول. -      9 

 .ایر نشست های کاری  در غیاب مدیرمسوول نشریه اشتراک در جلسات اداری و س - 10    
 

 معاون نشرات
   بست دوم    
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:الیحه وظایف مدیریت عمومی اطالعات   ریاست نشرات  

 .به آمر صالحت اخذ گزارش ازآنها وگزارش دهی،ترتیب پالن کاری بخش مربوطه  وتهیه  .1

 در جهت غنا مندی برنامه های خبری ونشراتی اداره.  بوطهمرمندان رکابه   ارایه مشوره های سودمند و مسلکی .2

 درجهت پیشبرد وظایف محوله .  اعضای شبکه خبرمراقبت ازفعالیتهای  .3

 دهی به آمرمربوطه. نان ازاجرای کارهای یومیه وگزارشن تحت اثر جهت حصول اطمیرهبری ومدیریت کارمندا .4

مراقبت ازتمام امورمربوط  به کارهای روزانه خبرنگاران به منظور بهبود کیفیت گزارشات  کاری وهماهنگی بین این بخش وسایر بخشها جهت  .5

 بهترسازی وپیشرفت وظایف محوله .

 .ومحافل شاروالی کابل   برنامه هاگی  گرداننده       .6
       ادارهرهبری از طرف که اجرای سایر وظایف محوله  .7

 

مدیریت عمومی 
 اطالعات
 بست سوم 

 
 

5 

:الیحه وظایف عضو  مدیریت اطالعات ریاست نشرات  

 .های شهری وانعکاس آن درنشریه تحقیق و بررسی یک رویداد .1

 .افراد به صورت تلفنی یا حضوری و ارتباط با افراد جدید برای افزایش منابع خبری مصاحبه با .2

 آن .اولویت بندی مفاهیم خبری براساس اهمیت  ،تنظیم خبر  .3

  .شرکت در کنفرانس های خبری به منظور دریافت آخرین اخبار و اطالعات  .4

 یا پخش از رادیو و تلویزیون پامیر هنشریخالصه نویسی جهت درج در  گزارش جلسات و مصاحبه ها با کمک ابزارهای ضبط صدا و یا از راه .5

 .ونشرات الکترونیکی
 .جستجوی اخبار و رویدادهای جدید به منظور پیگیری آنها و تهیه اخبار جدید و جذاب برای مخاطبان خود .6
   هدایت مدیریت بخش .به احساس اجرای سایر وظایف محوله از طرف ادار .7

ضو مدیریت  ع
 اطالعات

 بست چهارم 
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 :وظایف عضو  مدیریت اطالعات ریاست نشراتالیحه 

 
 مستند  جهت ادیت فلمها واسپاتها.ی فلم ها  هماهنگی بامدیریت  .1
 ایدیت  فلمهای مستند ، داستانی واسپاتهای تلویزیونی. .2

 تسلیمی تمام مواد از نزد کمره مین . .3
 جهت ادیت برنامه های مربوطه. بوطهماهنگی با بخش  .4

لیم نمودن برنامه های ادیت شده به بخش نشرات الکترونیکی ورسانه ها جهت انعکاس فعالیتها وکارکردهای شاروالی وروشن ساختن اذهان تس .5
 عامه.

    .اجرای سایر وظایف محوله .6
 

 عضو مدیریت  
 اطالعات
 ایدیتور

 بست پنجم 
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:الیحه وظایف  مدیریت عمومی دانش وفرهنگ  ریاست نشرات  
 شاروالی کابل.نشرات طرح وترتیب پالن کاری ماهوار،ربعواروساالنه درمطابقت باپالن عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده ازطرف ریاست  .1

 .یم فعالیتهای علمی ٰفرهنگی ارایه مشوره درطرح وتوسعه پالیسی علمی وفرهنگی بارعایت ارزشهای  فرهنگی جهت تنظ .2

 وگزارش دهی به ریاست نشرات شاروالی کابل. گیری ازاعضای تحت اثردربخش فرهنگ  گزارش .3

 .زشی وور نواره های علمی ٰ فرهنگی اوجشپیشنهادطرح برگزاری فعالیته .4

 .رهنکی وهنری وورزشی ومعرفی آنهاایجاد رابطه جلب وجذب وتفاهم با نخبگان عرصه های علمی ٰ ف .5

 رهنمودهای کاری در بعضی از عرصه های کار به پرسونل تحت اثر خود. .6

 اشتراك در مجالس  ریاست نشرات وشاروالی کابل. .7

 اروالی کابل.اشتراک در محافل علمی وفرهنگي وهنری وورزشی به نمایندگی ازش .8

نامه وتبلیغات  پیشنهاد طرح وتهیه برنامه های مدون وتعیین اعتبارات الزم جهت اجرای فعالیتهای علمی فرهنگی هنری ورزشی بصورت ساالنه ازقبیل )  ویژه .9

 رها وغیره ...(تهیه پوسترها وبورش –اطالع رسانی  –

   سایروظایف محوله از اداره. .10

مدیریت عمومی 
فرهنگودانش   

 بست سوم 
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 :ریاست نشرات  فرهنگو عضومدیریت دانش الیحه وظایف  

 وتهیه گزارش از آن  . اشتراک درمحافل فرهنگی  .1
 .تهیه مصاحبه با فرهنگیان ونخبگان بخش فرهنگ  .2

 نهادهای فرهنگی .برقراری ارتباط  .3

 . فرهنگی یتحقیق مقاالت نوشتن   .4

 .ایف محوله  ظسایر و .5

ضومدیریت ع
 دانش وفرهنگ
 بست چهارم

9 

 :یح  ریاست نشراتحصالیحه وظایف مدیریت عمومی ت
 وارده غرض چاپ در نشریه پامیر .  یمقاله ها ، تبصره ها ، و گزارشها  ایدت و تصحیح مطالب  -1
 ایدت و تصحیح برای بار دوم البته بعد از تایپ نمودن در کمپیوتر غرض اصالح اغالط تایپی .  -2
 ایدت و تصحیح  پروف دیزاین اخبار ، قبل از اینکه غرض چاپ به مطبعه ارسال گردد .  -3
ت ، تایپی ، امالئی و انشائی آن اصالح گردیده و بعد از مالحظه شد مقام ریاست غرض ها باتا اشت ح اغالط آن در کمپیوتر ،خوانی پروف اخبار بعد از اصال باز -4

 .گرددارسال آمریت چاپ چاپ به 

دیریت عمومی م
یححصت  

 بست سوم 
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 :ریاست نشرات یححصت مدیریت والیحه وظایف عض
 .  یح مطالب و ژانرهای ژورنالیستی ادیت وتصح -1
 ادیت و تصحیح برای بار دوم بعد از تایپ نمودن غرض اصالح اغالط امالئی و طباعتی .  -2
 اخذ مشوره حین برخورد با کلمات نا مانوس و کلمات و جمالت غیر ضروری جهت تصحیح و اصالح .  -3
 ت نشراتی . اشتنراک در جلسا -4

   ایر مطالب که از سوی مسوول اداره و بخش مربوط سپرده میشود .ستصحیح بخش دری  -5

عضای مدیریت ا
یح بخش حصت

 دری 
 بست چهارم
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 :ریاست نشرات  یححصت مدیریتوالیحه وظایف عض  
 . ادیت وتصحیح مطالب و ژانرهای ژورنالیستی  به زبان پشتو -1
 ادیت و تصحیح برای مصالب به زبان پشتو بار دوم بعد از تایپ نمودن غرض اصالح اغالط امالئی و طباعتی  .  -2
 زبان پشتو جهت تصحیح و اصالح .  اخذ مشوره حین برخورد با کلمات نا مانوس و کلمات و جمالت غیر ضروری به -3
 راک در جلسات نشراتی . اشت -4
 ایر مطالب که از سوی مسوول اداره و بخش مربوط سپرده میشود .  ستصحیح بخش پشتو  -5

 

اعضای مدیریت 
یح بخش حصت

 پشتو 
 بست پنجم

 

21  

 :ریاست نشرات   اموراجتماعی الیحه وظایف مدیریت 

 آماده گی برای فعالیت های نشراتی.  وفراهم نمودن زمینه ها -1

 انتخاب سوژه های اجتماعی شهری برای برای تهیه و نوشتن به منظور چاپ در نشریه پامیر. -2
 نظارت ازنحوه کار و فعالیت مسلکی افراد مربوط بخش . -3

 ادات و راه حل ها.نوشتن موضوعات اجتماعی در رابطه به کاستی های اجتماعی ومحیط زیستی ،انتق -4
 اشتراک در جلسات نشراتی هیآت رهبری ریاست نشرات . -5
 دریافت پالن کاری و هدایات مربوط به نحوه فعالیت ها از سوی رهبری ریاست نشرات وارایه گزارش کتبی و شفاهی از اجراآت به موقع . -6

 .میگرددوارد مربوط نشریه پامیر که از سوی رئیس اداره  توظیف مسهمگیری در سایر  -7
 .که از سوی همکاران تهیه میگردد نشریه تصحیح وتنظیم  مواد مواد خام برای نشر به -8

 .تماس و ارتباط با مراجع مربوط جهت تهیه مصاحبه ،گزارش یا معلومات در زمینه های مربوط -9

مدیریت عمومی 
 اموراجتماعی
 بست سوم 
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: ایحه وظایف عضومدیریت اموراجتماعیل  

 تهیه مصاحبه ها با مسوولین وشهروندان پیرامون چالش ها وکاستی ها ی اجتماعی که بر زنده گی شهروندان  اثر گذار است . -1
 نوشتن مطالب اجتماعی و شهری . -2

 تهیه گزارش های اجتماعی از نقاط و محالت مختلف شهر. -3
 اشتراک در جلسات عمومی نشراتی.  -4

 ی تهیه مطالب ،مصاحبه و گزارش.برقراری ارتباط با مسوولین مربوط برا -5

 اخذ هدایت ومشوره ازمدیرعمومی امور اجتماعی در قبال فعالیت های نشراتی مربوط . - -6

عضومدیریت 
 اموراجتماعی
 بست چهارم 
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:چاپ عمومی  مدیریتالیحه وظایف      
 .ترتیب و تنظیم صفحات نشریه و کنترول  پروف آن  -1
 .انتقال صفحات اخبار به مطبعه غرض چاپ آن  -2
  .کنترول تمام صفحات اخبار بعد از چاپ پروف اول باالی ماشین چاپ -3
آن از مطبعه به کنترول چگونگی از کمیت و کفیت کاغذ و چاپ آن و امضای تمام صفحات اخبار ، کنترول و نظارت از بسته بندی آن به تیراژ معینه و انتقال   -4

 ریاست نشرات . 
 تسلیم دهی نشریه به مدیریت توزیع اخبار غرض توزیع به مشترکین و ارگانهای دولتی و غیر دولتی .  -5

 ه از سوی رییس اداره سپرده میشودجرای سایر وظایف و فعالیت های نشراتی کا -6
 

مدیریت عمومی 
 چاپ

 بست سوم 
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:الیحه وظایف مدیریت توزیع وکتابخانه   ریاست نشرات  
 .دولتی و غیر دولتی، جدول توزیع اخبار به نهادها تهیه و ترتیب  پالن  -1
 .کارمندان شاروالی کابل  بهطور امانت راجستر کتاب جهت مطالعه  ساختن لست مشترکین و توزیع اخباروآماده  -2

 .ترتیب و تنظیم کتاب رسیدات توزیع و فروش اخبار -3
 .ترتیب و تنظیم کلکسیون نشریه پامیر  -4

 .نظارت و توزیع اخبار  -5
 مات.اجرای سایر وظایف از طرف مقا -6

مدیرتوزیع 
 وکتابخانه

 بست چهارم 

 
 
 
61  

:ریاست نشرات رادیوالیحه وظایف   مدیریت عمومی   
 طرح  و ترتیب پالن کاری )ماهوار،ربع وارو ساالنه( در مطابقت دربا پالن عمومی وارائه آن به رئیس بخش جهت تائید. -1
 اطمینانمربوطه به منظور حصول  بخش هانظارت و مراقبت مداوم  از فعالیتهای نشراتی ، تبلیغاتی  -2
 تهیه وتنظیم پالن نشراتی رادیوو نطارت دوامداراز چگونگی تطبیق آن. -3
 .کنترول از چگونگی برنامه ها ، اعالانات ، و سایر فعالیت های شاروالی کابل در رادیو -4
 مدیریت و مراقبت کارکنان  تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد ، تشویق و آموزش آنها، -5
 حصول اطمینان از نشر برنامه های ، رادیو جهت تحقق اهداف متوقعه  اداره . -6
 و تطبیق اهداف متوقعه اداره .مربوطه به منظور بهبود کیفیت امور نشراتی ارائه  مشوره های مسلکی به کارمندان بخش  -7

 از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. اجرای سایر وظایف که -8

 
 
 

مدیریت عمومی 
 رادیو

 بست سوم
 

 

 :ریاست نشرات  ینطاق دری مدیریت  رادیوالیحه وظایف  
 .به زبان دری  های رادیویی جهت روشن شاختن اذهاننریشن  برنامه  -1
 جهت تهیه برنامه های بهتر رادیویی.خوانش هماهنگی با کارگردان و تهیه کننده گان برنامه ها بمنظور -2
 . آماده و چک متن قبل از ثبت برنامه  -3
 گردانندگی محافل شاروالی کابل . -4
 ق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطاب -5

طاق درین  
 بست چهارم
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 :ریاست نشرات  یمدیریت  رادیو پشتونطاق الیحه وظایف    

 .به زبان پشتو  های رادیویی جهت روشن شاختن اذهاننریشن  برنامه  -6
 جهت تهیه برنامه های بهتر رادیویی.خوانش هماهنگی با کارگردان و تهیه کننده گان برنامه ها بمنظور -7
 . آماده و چک متن قبل از ثبت برنامه  -8
 گردانندگی محافل شاروالی کابل . -9

 ق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطاب -10

طاق پشتون  
 بست چهارم
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 :ریاست نشراتی رادیو  عمومیسرمدیریت وپرودی الیحه وظایف 
 رایه مشوره های مسلکی جهت حل مشکالت در جریان تهیه برنامه های رادیوییا -1
 رادیو.تهیه مواد خام برنامه های خارج از رادیو و آرشیف رادیو جهت ثبت گزارشات از فعالیت های شاروالی ، فرهنگی و معلوماتی از طریق نشرات  -2
 دن برخی از گزارشات شاروالی و همچنان انتخاب برنامه های مهم جهت نشر مجدد در اوقات مختلفآرشیف نمو -3
یو و سرعت بخشیدن تهیه برنامه ها به مناسبت روزهای خاص ، سیمینار ها ، افتتاحیه ها و برنامه های فوق العاده غرض بلند بردن سطح کیفیت برنامه های راد -4

 روند نشرات رادیو
 وظایف که از طرف مقامات مطابف قوانین ، مقررات و اهداف اداهر به وی سپرده میشود.اجرای سایر  -5

سروپرودی   
 بست چهارم
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 :ریاست نشرات  یرادیوعمومی خدمات تخنیکی مدیریت ل الیحه وظایف مسوو 

 ارایه مشوره های  تخنیکی ومسلکی جهت حل مشکالت در جریان تهیه برنامه های رادیوئی. -1
 کنترول از کیفیت تخنکی  ونشربرنامه رادیویی .  -2

 ارایه مشوره بخاطر ثبت نمودن برخی از گزارشات شاروالی و در آرشیف رادیو.  -3
 غرض جلوگیری ازبروزسکتگی درامورنشراتی. فعال نگهداشتن سیستم تخنیکی -4

 حفظ و مراقبت دستگاه رادیو وسایل آن. -5
 .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود  -6
 

مسوول خدمات 
 تخنیکی رادیو
 بست چهارم 
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 :ریاست نشرات ی رادیو  عموی الیحه وظایف تخنیکرمدیریت 

 چک تمام وسایل رادیو قبل از نشر  برنامه های رادیوئی.  -1
 تهیه  وترمیم وسایل رادیو به خاطر نشرات با کیفت از  فعالیت های شاروالی .  -2

 ینان از عرضه خدمات  تحنیکی  معیاری مورد نیاز ومطابق پالن  جهت تحقق اهداف نشراتی  اداره.حصول اطم -3
 .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود  -4

 

 
 تخنیکررادیو
 بست چهارم
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 :نشراتریاست   عمومی رادیو ی رمدیریت رالیحه وظایف ایدیتو

 ایدیت  برنامه های رادیوئی و فلم های مستند ازفعالیت شاروالی . وچک وسایل ثبت  -1
 جهت روشن ساختن اذهان عامه ازفعالیت های شاروالی کابل ، موضوعات اجتماعی ،فرهنگی و شهری..صوتی  یها ساخت کلیپ ها و اسپات  -2

 تهیه،ثبت وایدیت برنامه های رادیوئی به کیفیت عالی آن به منظورغنامندی برنامه های رادیوئی. -3
 اف اداره به وی سپرده می شود.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهد  -4

 
 ایدیتوررادیو
 بست چهارم
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 .:ریاست نشرات یرادیو عمومی الیحه وظایف گزارش گرمدیریت 

 امادگی برای تهیه گزارش ومصاحبه و ارتباط با مراجع مختلف درزمینه. -1

 تهیه گزارشات  رادیوئی جهت روشن ساختن اذهان عامه از موضوعات اجتماعی ،فرهنگی و شهری از طریق نشرات رادیویی.   -2

 تهیه مصا حبه با کارشناسان در بخش های  فرهنگ شهری  ،خدمات اجتماعی و مسایل شهری.  -3

 ت تهیه برنامه های بهتر رادیوئی.برنامه ها بمنظور ارایه گزارش  جه مسوول و  تخنیک کرهماهنگی با   -4
 فعالیت های انجام شده به آمربخش.گونگی چگزاردهی از -5

 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود. -6

 
 گزارش گر رادیو

 بست چهارم
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 :الیحه وظایف مدیریت فلم های مستند  ریاست نشرات

 فلم مستند.تولیدات  جهت غ گرفتن هدایت از مسولین  -1

 جهت ثبت فلمها واسپاتها. اداره  مختلف بخش های هماهنگی با -2
 تهیه اسکرپت فلمهای مستند ، داستانی واسپاتهای تلویزیونی. -3

 کارگردانی وثبت برنامه های متذکره. -4
ها وکارکردهای شاروالی وروشن ساختن اذهان  شده به بخش نشرات الکترونیکی ورسانه ها جهت انعکاس فعالیتسلیم نمودن برنامه های ادیت ت -5

 عامه.

مدیریت فلم های 
 مستند 

 بست چهارم
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 :الیحه وظایف مدیریت اداری  ریاست نشرات

 ل  از حاضری کارمندان و اجیران کنترو -1

 .بخش مربوط تقسیم وظایف کارمند  -2
 .ترتیب حواله های پول حق الچاپ نشریه پامیر -5

 .ارایه راپور حاضری و توزیع معاشات کارمندان  -6
  .صفایی ادارهکارگران  ونظارت ازنظم تنظیم  -7

 .قرارداد نشریه آماده سازی  و ترتیب شرطنامه -8
  .فرساده می شود پیگیری اسناد که بیرون  از شاروالی کابل -9

 ..نواحی و مرکز شاروالی کابل اخذ گزارشات  -10

 اجرای سایروظایف اداری. -11

 
 مدیریت اداری
 بست چهارم
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 :اداری  ریاست نشرات  مدیریتعضوالیحه وظایف 
 .و حواله جاتتحریر مکاتیب ، پیشنهادات ، استعالم ها  .1

 ترتیب اسناد و دوسیه بندی مکاتیب وارده. -2

 پیگیری اسناد و حواله های قابل اجرا. -3
 اجرایی سایر وظایف که از طرف مدیریت اداری سپرده می شود  -4
 

عضومدیریت 
 اداری 

 بست هشتم 
 

 
27 

                                                                                                                       : ریاست نشرات کمپیوترالیحه وظایف مدیریت 
 تدوین و ترتیب پالن کاری ، مدیریت  در همآهنگی با پالن ریاست نشرات  .    -  1
 .  میر نشریه پاو ضحفه آرایی دیزاین  ،طرح  -2

 . جابجای مطالب درصحفات نشریه ابراز نظر و همکاری در  -3

 . دیزان نشریه راپور های پیشرفت کار  نوشته وارده ونظارت از  -4

 . و مقاالت وارده جهت نشرآن از طریق نشریه پامیرها تایپ نوشته   -5

 . نشراتی شاروالی کابل  جلسات اشتراک در -6

 اجرای سایر وظایف . -7

 

 
 مدیریت کمپیوتر

 بست چهار
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 .اجرای وظیفه می نمایندهمین اکنون  رادیو ریاست نشرات در نواحی قابل تذکر است به تعداد شش تن از کارمندان بخش  

 با احترام

 :ریاست نشرات آرشفالیحه وظایف مدیریت 

 اسپات ونشست های خبری.تصاویری خبری ، فلم های مستند ،جمع آوری تمام مواد ثبت شده از قبیل  -1
 آرشیف . ترتیب و تنظم امور -2
 ست نشرات.ایتالش جهت غنامند شدن آرشیف ر -3
 نهگداری ومواظبت از مواد آرشیف شده. -4
 و اهداف اداره به وی سپرده میشوداز طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات  اجرای سایر وظایف که -5

 
 

 مدیریت آرشیف
 بست چهار 
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 :ریاست نشرات فلم بردارالیحه وظایف 

  . مختلف مربوط از دستگاههای مختلف فلمبرداری و موادمناسب استفاده  ودریافت ـ نگهداری  .2
  مجالس ـ محافل و مراسم الزم و فلمبرداری از آن شرکت در .3

  .... غیره افراد ـ مکانها و مدارک و ،فلمبردرای از موضوعات مختلف  .4
  . رفع نواقص دستگاهها درحین فعالیت .5
 .ت رضرومورد خام مواد تهیه و به مسوول بخش گزارش فعالیتهای انجام شده  .6

  تدوین فلمها. الزم درزمینه انجام فعالیتهای .7

لم بردارف  

 اجیر

 

 :ریاست نشرات  عکاسالیحه وظایف 

  . مختلف مربوط دریافت ـ نگهداری ـ استفاده از دستگاههای مختلف عکاسی و مواد  -1

  .شرکت در مجالس ـ محافل و مراسم الزم و عکسبرداری از آن -2
  .... غیره افراد ـ مکانها و مدارک وعکسبردای از موضوعات مختلف از جمله  -3
  . رفع نواقص دستگاهها درحین فعالیت -4

 ت رضرومورد خام مواد تهیه و به مسوول بخش  گزارش فعالیتهای انجام شده  -5
 . عکاسی انجام فعالیتهای الزم درزمینه -6

 عکاس
 اجیر

 

 الیحه وظایف کمپیوترکاران ریاست نشرات:

 .اراق چاپیتایپ مکاتیب ،اسعالم ،پیشنهاد،گزارشات ریاست نشرات ،مطالب برای چاپ  نشریه  وسایر 

وترکاریکمپ  

 دوبست اجیر
 

 الیحه وظایف موزعین نشریه پامیرریاست نشرات :

 توزیع اخبار به تنهاد دولتی و غیری دولتی در طول هفته .

 موزعین نشریه
نفر اجیر3  

 

 نشریه پامیرریاست نشرات : بررصفا کاران وامالیحه وظایف م

 .رهااجرای سایروظایف ادب به ادارت مختلف و،انتقال مکاتصفاکاری دفاتر 

    
وخانه  امربر،صفاکار

        نفر5سامان

 

 ریاست نشرات :  متعمید نقدی وجنسی الیحه وظایف

 ،طی مراحل و جمع قید اجناس مورد ضرورت و اجرای سایر وظایف.حق الچاپ نشریه پامیر ، مندان ریاست نشراترت کاااشعطی مراحل م
 

 متعمید نقدی وجنسی
 


