
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره

۶8 

 

مسلسلشماره   

11۳9 

 

 

   
تدویر گردید عاشورا مراسمی برگزارجلسۀ تدابیری برای    

 کار و مراقبت حفظ، استیر دری آموز سواد کورس

دیگرد آغاز کابل یشاروال  
ی ارتقا و آموزش آمری شجاع رضا غالم 

ی  ش     ر من     ا   اس     تیر تی     ظرف

 خبرنگ ار    ه  را طه نیا در ،کا ل یشاروال

 س واد، ی ری  فراگ منظ ور    ه  :گف ت  ریپام

 دور ،یج  ار ۀهفت   ش  نبه کی   روز

 کارکن ا  ی   را ی آم وز  سواد دیجد

 و مراقب  ت ،حف    اس  تیری خ  دمات

 . دیگرد آغاز ،کا ل یشاروال کار

ی  رای آموز سوادۀ اهم 9 دیجد کورس

 اس  تیری خ  دمات کارکن  ا  از ت  ن 03

 ری  دا کا ل یشاروال کار و مراقبت حف ،

 نی  ا نم  ود ی س   ر از  ع  د دک  هیگرد

 در کنن   ده اش   ترا  کارکن   ا  ،دوره

ی ری  فراگ جه  تی اتی  ح س  واد مکات   

  .ا ندی یم راه  االتر دروس

ی خ    دمات  کارکن    ا  اش    ترا ی و

 اه   ک  ورس نی  ا در را کا   ل یش  اروال

 کارکن  ا  ت  ا    رد توق    دانس  تهی حتم  

 دری ش اروال ی ها  خشی تمامی خدمات

 7ادامه ص           یها کورس

 

 

 

 

 از ت    ا  اش    ترا  ی آم    وز  س    واد 

 . برند  هره یکافی ها آموزش

 همچ و ی  رگ اار  در که است ذکر قا ل

 ادارات از مش  تر  ۀت  یکم ،ه  ا ک  ورس

 پ وه  ق انو   استیر تحتی دولت مختلف

 اس ت یر دوم مع او   دانش سرور محمد

 تی  فعال افغانس  تا ی اس  المی جمه  ور

 س ط     رد    لن د ی  اال همواره و داشته

 نهاده ا  و دول ت  یخدمات کارکنا  سواد

 از ح  ا  نیع   در و گ  رددی م   دی  کأت

 کارکنا  اشترا  وی  رگااری چگونگ

ی آم وز  س واد ی ها کورس دری خدمات

 گذری ها سرک ساز و ساخت کار

 لیتکم بیعنقر صفا شهرک

 گردد یم

 

 سر  لومتریک 2031 ساز و ساخت کار

 گ  ذر در گذش  ته، س  ا ۀ م  ین در ک  ه

 ش هر،  ادهمیس  یۀ ناح واق  صفا شهر 

 و خ  ورد س  ر  و کوچ  ه 77 ش  امل

 مجم و   در   ود،  دهی  گرد آغاز  ارگ

 رفت ه  شیپ    ه صدیف 77 از شی  آ  کار

ی    ردار  ه  رده    ه و لی  تکم  ی  عنقر

 .شودی م س رده

 7ه صادام         شده ادی یسرکها

 

 

 

 

 

 اعم ار  ش امل  مت ر  037 اوس    عرض  ا 

 077 کنارس ر ،  آ  رو  لومتریک 27321

 773 ،یتیک انکر  آه ن ی ها پلچک متر

 کثاف  ات میتنظ   س  تمیس و رو ادهی  پ مت  ر

ی انکش اف  پروگرام از که  اشدی م جامد

 ص ندو  ی م ال  کمک  ه کا لی شاروال

 شی   ۀ ن  یها  ه افغانستا ی  رای ساز  از

 ش  رکت توس   ی فغ  انا و ی  لیم 77 از

 و س اخت  زاده میحک   نین و ی ساختمان

 .گرددی م ساز

 

 ش هر ی ها سر ی ریگ داغ و میترم کار

ی ال  ی ک      رهی چه  ارراه قس  مت در

 و هنگره      ا دیش      هی چه      ارراه

 و میت  رم    ه ازی  ن ک  هی ه  ا رس  ر یسا

 حف ، استیری ازسو دارند،ی ریداغگ

 7ادامه ص                  کار و مراقبت

 

 

 

 

 .دارد ا یجر کا ل، یشاروال

  ع د  کا ل یشاروال که ستیحال در نیا 

 ک ه ی ه ا  س ر  یی شناس ا  و العهمط از

     ه ،دارن  د  دو    اره  میت  رم      ه ازی   ن

 ،اس ت  پرداخت ه  آ  میت رم  وی ریداغگ

 آنه ا   ی  تخر ۀس اح  ک ه ی س رکها  اما

                         دارد انیجر شهری سرکهای ریگ داغ و میترم کار

 

ی  رگ اار   رای   آمادگی شاروالی کا ل

ی ط   گذش  ته روز ،ینیحس  ی عاش  ورا

 .شد گرفته  حث  هی ریتدا  ۀجلس

 نیمع   میرح    یاحمدش ع  جلسه نیا در

 ک ه یحال در کا ل یشاروالی ادار وی مال

 ادهمیس   ۀی  ناح سیئری میرحی نب غالم

 شش م  و ادهمیسی نواح گذری وکال و

 مشکالت استما  ضمن داشتند، حضور

 جلس ه،  کنندگا  اشترا  شنهاداتیپ و

 در را کا   لی ش  اروالی ه  ا یگ   آم  اده

 مس اجد،  و ای  تکا ونظافتی پاک قسمت

 نق   ا  در کی   تراف سیپ   ول فی   توظ

 ،یم  اار دیش  هۀ ج  اد چ  و  م  ادحم

 خاطرنش ا   سرخ پل و دواخانهیی گوال

 7ادامه ص       داد نا یاطم کرده

 

 

 

 

 نظ  م ش  اهد ،ش  تری ی هم  اهنگ    ا ک  ه 

 . ود میخواه مراسم نیا در خاص

 یرو کا  ل  یشاروالی ادار وی مال نیمع

 232زو ی قومان    دان      ای هم    اهنگ

 قس مت  دری ت  یامنی ها حوزه ویی آسما

 ص حبت  ای  ن کا لۀی  اطفائ ت،یامن نیمأت

 و م  ردمیی همس  و وی همک  ار ک  رده

 مراس  م نظ  م وی  رگ  اار در را دول  ت

 .دانست الزم عاشورا

 ازی ک  ی عاشورا روز که ذکراست قا ل

 اس الم  مق دس  نی  د خیتار در ژهیو ادیا

 در روز نی   ا مناس   بت     ه  ک   ه     وده

 مراس  می ط   اس  الم جه  ا  و افغانس  تا 

 ..دیآ یم عمل ه  داشت  ارگ خاص
 

 کوچه 93ی ایر تیکانکر وی  هساز کار

 ش ما   گ ذر  در   ارگ  و خورد سر  و

 ۀی  ناح واق    هنگره  ا دیش  هی چه  ارراه

 پروگ  رام از قب  ل چن  دی ک  ه پ  انادهم،

 ت ا  دهی  گرد آغ از  کا  ل  یشاروالی انکشاف

 .است رفته شیپ صدیف 23 کنو 

 گ ذر،  نی  ای ه ا  س ر  ی مجم وع  طو 

 مختل ف، ی ه ا  ع رض    ا  لومتریک 2۷/77

 و آ   رو مت  ر ل  ویک 27/9۷ س  اخت ش  امل

 7ادامه ص       وده رو ادهیپ متر 717

 

 

 

 

 

  9 م دت  دری اساس   و پخت ه  ش کل    ه  که

 .گردندی م ساز و ساخت ماه

 محم ود  سلطا ی اصلۀ جاد ا یم گذر نیا

 واق    د ی    عب  دالقادر رزای  م وی غان  و

 در آ ،ی  هساز کار لیتکم  ا که دهیگرد

ی م   ثرم  وی ط  یمحی ه  ا س  هولت ج  ادیا

 وی  هس  از ک  ه اس  ت ذک  ر قا   ل . اش  د

 مش   کالت س   رکها،ی ای   ر تی   کانکر

 گ ل  وجود از زمستا  فصل در رای طیمح

 گ رد  از سا ، یها فصل گرید در وی وال

 همچن  ا  و نم  ودهی ریجل  وگ خ  ا  و

 وی فرهنگ   ،یاقتصادی زندگ سط ی  اال

 خواه د  واق    دی  مف محل، هر مردمی رفاه

 .شد

 

 

 چهار شمال گذری بهساز کار

   دارد انیجر دیشهی راه
 

 

قیریزی یک خط سرک  کار

گوالیی حصۀ اول الی  سرای 

 شمالی تکمیل گردید

 کابل یشاروال

 دارد ادامه 
 

 س ر   7ی اساس   س اختما   کار ۀسلسل  ه

 لی   تکم از  ع   د ش   هر، ش   ما  زو  در

ی س  را س  ر  خ    کی   ،ی سترس  از

ی ای  رریق او ۀ حص  یی گ وال ی ال  ی شمال

 از ت  ن کی ی  قدس   نیعب  دالمت .دی  گرد

 ترانس ورت تیموثر و  هبودۀ  رنام را یمد

    ه یص  حبتی ط   کا   ل، یش  اروالی ش  هر

 7ادامه ص     : گفت ریپام خبرنگار

 

 

 

 

 

ی ای  رریق ک  ار ش  د  لی  تکم    ا همام  ا 

 ف رش  س ن   ک ار  ش ده،  ادی ی  ها سر 

 اتی  جائ گ ر ید و ج اده  ریتن و  روها، ادهیپ

 ای  نی اری  مع نیاای  د   ه  مط ا    ه ا  سر 

 اس ت  ق رار  و اس ت  ش د   لیتکم درحا 

 زو  س ر   7ی تم ام  ن ده یآ ماه کی یط

ی    ردار  ه  ره    ه و لی  تکم کا   ل ش  ما 

 .شوند س رده
 

 

 

 خ ا   زم ا  ۀ قلع  ی   اال  سر ی اساس ساختما  کار

 کا  ل  یش اروال ی س و  از ک ه  م،هش اناد ی ۀ  ناح واق 

 آ ی ای  رریق راًی  اخ    ود، ش  ده گرفت  ه دس  تی رو

 م رتب   ساحات  اشندگا  استقبا  دکهیگرد لیتکم

 .داشت همراه  ه را

  نی  ا در شانادهم ۀیناح سیرئ ځواکمن طاهر محمد

 ده م ردم  تیرض ا  حصو  از ریپام خبرنگار  ه را طه

ی ۀ  ناح  اش ندگا  : گف ت  ک رده ی آور ادی دادیخدا

 کار نیا از داد،یخدا دهی اهال خصوص  ه  شانادهم

 و حف    قس مت  در و نمودهی قدردان کا ل یشاروال

ی همک ار  و تی  حما اع الم  س ر   نی  ا نگهداشت

 شهر فرهنگ رشدی ها پیام

ی فیتنظ طیوسابر روی  نشینی،

 دیگرد نصب
 

 ش  هر فرهن    ک  رد  مراع  ات جه  ت

 فی    تنظ اس    تیر راًی    اخ ،نش    ینی

ی ع ال  فرهن   ی ها امیپ ،کا ل یشاروال

 دی   جد وس   ای     ر روی   رای ش   هر

 مردم افکار  االی تا کرده نص  شیخو

ه پراکن  د از و  اش  د داش  ته مثب  ت ثیرأت  

 .گرددی ریجلوگ ها ز اله سازی

 7ادامه ص           که ستیدرحال نیا 

 

 

 

 ،هی  روی   شکل ه  شهروندا  زای  رخ 

 انتق  ا  آ  نیمع  ی ج  ا در را ه  ا ز ال  ه

 را ش هر ی ف  یتنظ پرسونل همواره نداده،

 .دنسازی م مشکالت  دچار

 وس ای   از هرک دام  ک ه  ذکراس ت  قا ل

 233 ح دود  در روزم ره  تنظیف ریاست

 مختل ف  ه ای  مس یر  در کیلومتر 273 تا

 درح ا   ها ز اله انتقا  جهت شهر سط 

 پی ام  نی  ا  یطر نیا از که ه ود حرکت

 خواه د  م ردم  اذها   ه شده نص  های

 .دیرس
 

کردند استقبال خان زمانۀ قلعی باال سرکی زیرریق از شانزدهم، ۀیناح باشندگان  
 

 .نمودند

 اوداف   کردهی آور ادی این سر  نیا امتدادی  روها ادهیپ میتنظ ازی و

 از دارن د،  ش انادهم ی ۀ  ناح مس ووال     ا  ک ه  یتعهد  ا دوکاندارا  که،

 7ادامه ص                       کرد  رو یو  روها ادهیپ ساختن مسدود

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۳91سنبله          88چهارشنبه     –دور دوم نـشـراتـــي     -   شــصــت و هفتمســال    

 

که مصادف است با عاشورای حسیني، در تقویم  دهم محرم،

روز . اسالم از جایگاه بزرگ و قابل توجه برخوردار است

ز عدالت و آزمون بزرگ مقاومت حق خواهي و پاسداری ا

کربال یک صفحه . پایداری در برابر ظلم گستری مي باشد

زرین تاریخ اسالم به شمار مي رود که در این روز در کربال 

با هفتاد و  (رض)نواسه پیامبر بزرگ اسالم، حضرت امام حسین

دوتن از یارانش در برابر یزید غاصب و غارتگر که بر حق 

ه بود، به قیام و شهروندی جمعي از مردم بیرحمانه تاخت

ایستادند و برای بازمناندگان  وار پایداری دست زدند و مردانه

درس بزرگي از شهامت، پایمردی و  شان و آیندگان

هر چند از این . خ درج کردندگي را در صفحات تاری ایستاده

ر سال و اندی  مي گذرد، تاریخي اسالم حدود یکهزا فاجعة

ایمردی وحق گویي و که عدالت و پ يشهیدان ولي خون آن

حق جویي را تاکید مي کردند، هنوز که هنوز است خشک 

 .درخشش داردناشده در صفحات تاریخ 

برای  ها و یادآوری از این کارنامه ها،برگزاری از این روز

انسانها و برای مسلمانها میتواند بهترین درس عبرت باشد که 

ه ماندن و باید به خاطر زند بپذیرندنباید ظلم و تعدی را 

د، زیرا آینده و تاریخ هنهرگز تن به مدارا و معامله ند ،حقیقت

همانگونه که  ،پوشي از حقیقت را نمي پذیرد هرگز چشم

به سان ( ع)امروز شهادت و علمداری سیدالشهدا امام حسین

 .لو داردآفتاب مي درخشد و تال

 . درود بر روان پاک شهدای کربالی معلي 

 

 ، ارزشها شاروالی کا ل  رای ترویج فرهن

و  اورهای پارینه مردما  این شهر و فراهم 

ا  در آوری زمینه های مشارکت شهروند

شهری، حشر  کارهای عمومی و عام المنفعۀ

های عمومی را  رای پا  کاری شهر 

مساعد گردانیده است،  ه همین دلیل عالوه 

 ر انجام سیستماتیک کارهای تنظیفی در 

وز های رسمی، در روز های رخصتی نیا ر

  ا راه اندازی حشر های تنظیفی در یکی از

مین نواحی شهر، تالش میورزد تا در تأ

کاری را انجام  ،نظافت هرچه  یشتر شهر

شهروندا  آیا اما پرسش این است که  .دهد

در  ستر سنت های گذشته  ه حرکت می 

د و در کارهای تنظیفی وسایر مشکالت ینآ

د؟ در نی سهم مشتر  می گیرمحیط

ها مردم  ه صورت عنعنوی و خود  گذشته

جوش گرد هم می آمدند و  ا انجام کار 

های رضا کارانه  مشکالت  محیطی شا  را 

 ا آنکه در قری  یک  ، رطرف می ساختند

احیای ارزشها  دهه زمینه ها و فرصت ها  رای

جامعه  از گردیده  و سنت های پسندیدۀ

ز هم این رسوم وعنعنات ت، چرا هنواس

ما در زیر گرد و غبار   ی تفاوتی ها  پارینۀ

پنها  مانده  اند؟ چرا مشارکت شهروندا  

درکارهای شهری همگانی نیست؟ درحالی که 

مهاجرت  قبل ازجن  و دهۀ ها در این مولفه

ای  آمد   ه  رای ف  ستر مناسبی شمرده می شد

ردم مها  در آ  زمانه .مشکالت محیطی و شهری

گی  ه مشکالت در کارهای عام المنفعه ورسید

محیطی شا   ه عنوا  یک حرکت خود جوش 

گرد هم می آمدند و کارهای که از دست شا  

پوره  ود انجام میدادند، این ذو  و دلبستگی 

ندی سب  شده  ود که پیو،مردم  ه امور شهری 

اما امروز این  میا  شهر و شهروند  وجود آید،

ور ها و ذو  ها نسبت  ه امور ارزشها و  ا

یکی از . شهری   سیار ضعیف گردیده است

دالیل مهم آ  این  وده که  سیاری از شهریا  

 انداز وجای  و وظایف شهروندی شا   ی خبر

 وسیلۀ یکی از عناصری که امروز  یش از هرو 

، روشنگری و تر یه  دیگری می تواند در تنویر

ه  اشد، رسانه افکار جامعه نقش سودمندی داشت

 . ها اند

ها در امر نشر اخبار،  همانگونه که رسانه

ها و سایر مسایل، کارهایی را انجام  رویداد

 7ادامه ص                            میدهند 

 

 

 

 

و مردم را آگاهی می  خشند همچنا  مکلفیت 

دارند تا  ه خاطر تر یه، اگاهی  یشتر و شناسایی 

  را ایفا نمایند، زیرا های شهری سهم شا ارزش

گسترش نفوس، عدم رعایت فرهن  شهری، 

تخلف ها از قوانین ومقررات شهری  ی پروایی 

ها و مظاهر آ  همه و همه سب   رهم خورد  

های دیروزی شده و   سیاری از  اورها و ارزش

طور .  دشواریهای فراوانی را  ه  ار آورده اند

هاار نها  مثا ، همه ساله شاروالی کا ل ده ها 

را در شهر غرس می کند ویا هم عالوه  ر 

های قدیمی  پارکهای جدید نیا  احیای پار 

در نواحی مختلف شهر ساخته شدوسرسبا 

گردید اما در عدم  ی توجهی ها سباه ها زیر 

های گل قط  می  ها از میا  رفت، شاخه پاشنه

گردد و انداختن پوست میوه و مواد اضافی  ه  

تبدیل شده است و یا هم  یک امر عادی 

، در  ها دهلیا های پیاده روها را رها کرده  رخی

حاشیه جاده ها گشت و گاار مینمایند و یا 

انداختن ز اله ها ومواد اضافی در جویچه ها، 

در جاده ها، در پار  ها و سایر محالت نا 

معمولی مبد  شده مناس   ه یک امر عادی و 

است دحالی که شاروالی کا ل  ا گذاشتن ز اله 

دانی های سیار و ثا ت و یا مشخص کرد  

محالت معین در نواحی مختلف شهر، زمینه 

آ  را مساعد گردانیده تا  ا استفاده از آ  ها از 

پراگنده سازی کثافات در شهر جلوگیری 

 

ستادگی و ایثاریی از ادهم محرم، یاد  
 

 

 !میبخش تیرضا کارانه را تقو یکارها

شاروالی کابل برای ترویج سنت های پارینه، حشرهای 
 تنظیفی را راه اندازی می کند 
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 ازی مردمی شوراها شهرکا ل،ی حنوا تیاکثر در

  یطر نیا از که دهیگرد لیتشک منطقه  ارگا ی سو

 و گردد طرف  ری طیمح مشکالت شود،یمی سادگ  ه

 را شا  مشکالت توانندی م مردم خود چنا  هم

 مقامات گوش  ه شورا  یطر از تا  سازند مطرح

 دری مردمی شوراها لیتشک.  رسد کا ل یشاروال

 وحدت جادیا جهت در آورد دست کی کا ل، شهر

 در ها آ  شتری  چه هری ریسهمگ و مردم نی  در

  رنامه هدف، که، نیا. شودی م شمردهی مردم میتصام

  ر در را ضوعاتمو شوراها،کدام نیای وپالنها

 انجام را ه ایمصاحب ر،یپامیۀ نشر خبرنگار ردیگ یم

 گذر لیوک و شورا معاو یی رضا داهللیعب  ا داده

 :رسد یم نشر  ه که هفتم ۀیناح مر و  آ اد واصل

 در این شما خود که یناریسم مورد در ا تدا در - س

 دکهیی گو هم و دی ده معلومات  د،یداشت اشترا  آ 

  ود؟ شدهی انداز راه منظور چه  ه ناریسم نیا

 ژهیو  ه مردمی دهی آگاه منظور  ه ناریسم نیا – ج

 و  ود شدهی انداز راه شا  مناط ی  هساز قسمت در

  را ما دیگرد هیارا ناریسم نیا در که یموضوعات

 .می رسان مردم گوش  ه را آ  تا سازدی م مکلف

 تاتیهبی همکار  ه کا ل یشاروال طرف از ناریسم نیا

 

  ود گردیده  رگاار مسکن وی ساز شهر وزارت و

 مردم  اشد تا  ود تیملک اسناد اخذ هدفش شتری  که

ی ها تیملک اسناد صاح  ندهیآ در کا ل شهروندا  و

ی مردمی شورا ازی ندگینما  ه من و خودگردند

 ما توق  و  هستمی راض پروگرام نیا از آ اد، واصل

 هفتم ۀیناح تمام در  ها  رنامه همچو است،که نیا

 .شودی عمل

 ها پروگرام گونه نیا هفتم هیناح در هم قبالً ایآ -س

 ر؟یخ ای  ود شدهی انداز راه

 پروگرام همچو  که است  ار نیاول نیا ر،ینخ -ج

 جهینت که انشااهلل و شدهی انداز راه شهرکا ل رد

 . دهدیم خوب

 است؟ چهی مردمی  شورا جادیا از هدف – س

 هم و ساختن منسجم ،یمردم یشورا هدف - ج

 تا میکنیم وکوششی سع ما است، مردم شد  صدا

 .میینما تیتقو را پروگرام نیا

ی دهی آگاه محل مردم  ه چگونه خود  شما -س

 د؟یکنیم

 امامی همکار  ه گذر، لیوک کی ثیمنح من -ج

 محل مردم  ه ،یمردمی شورا  یطر از و مسجد

ی میدا همکار قسمت نیا در و ام دادهی آگاه

 میهستی راض شا ی ها  رنامه از و می اشی می شاروال

 . میکنی م تیحما آ  از و

  ه رای ها سهولت اندازه چه تا شورا نیا جادیا -س

  است؟ آورده وجود

ی کارها در سهولت شوراها، نیچن جادیا ا  - ج

 همی جا تا و آمده وجود  ه مردم و گذرهای وکال

  ه مردمی  اال مثبت ریشوراها،تأث نیا تیموجود

 .است داشته آزار مردم و ولگرد جوانا ی  اال خصوص

 ست؟یچ محل مردم  ه تا  امیپ -س

 ما همکار مردم  تا است که،الزم است نیا اممیپ - ج

 و  اشندی شاروال مانند گریدی ها ارگا  ریوسا

 وقت در است، نیای شاروال از من توق  همچنا 

 مر و  نیمسوول تا است الزمیی صفاۀ کتا چ  یتوز

 پروسه نیا از مردم تا ندینما کین  رخورد مردم  ا

 .نگردند دلسرد

 

 ناصری
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!      شدند یم بلند هوا بهیی دودها مرده  
  

ی داستان طرح  
 

 از ها  چه ویغر  ا  ود خواب غر  پسر 

  لند شیجا ازیی خطا وار  ا شد، داری  خواب

 ها  چه! میپا شد؟ چه میپا زد، غیچ و دیگرد

 را رن ی گوشتی ساختگی پا و دندیدو یم

! نیاری  مرهی پا کردند،یم دست  ه دست

 ازی کی.  ود کرده پر را کوچه ها  چه ۀخند

 و گرفت را شیپا نیام آورد، را شیپا ها  چه

  ه. شیها اشک کرد  پا   ه کرد شرو 

ی پا  ا توانست یروزم کی که آمد ادشی

ی پا محتاج و  رود راه و  دود خودش

  مبه کروزی که آورد خاطر  ه نبود،ی ساختگ

 چرخ هم دور که دیشنیم را کبوترهای غتو

 حادثه آ  ناگاه ادند،یم غمبر و خوردندیم

 اتفا  زد  مچش کی  ه ماجرا آمد، شیپ

 از یی پارچه وحشتنا ،ی صدا دنبا   ه. افتاد

 را شهیش اهوآمد،یه و ویغر  ا کهی راکت

 دایپ را خودی قر ان اطا  داخل در و شکست

 نیرام. کرد جدا زانو از را نیرامی پا و نمود

 نداریماش ویی چو اس ک  ا ش،یها چهیز  ا  ا

 یی یمرم انسا ، کشتنی  را که اشی کیپالست

 گها  نا که کردیمی  از نداشت، جاغور در

  اشد، مده آ فرود آسما  ازی سنگیی گو

  ود، افتاده هوش ی  ها چهی از ا یم در نیرام

 هر از اهویه و غیچ گرفته، فرا را جا همه خو 

 و پراند هوا را ه سقفیی شد،گو یم  لند سو

 .ختندیر فرو ها وارید

ی ول دارد، خاطر  ه را لحظه هما  تنها او حاال

ی پا حاال و است داده دست از را شیپا

 شی را. شودیم دهید  سترش کنار دری مصنوع

 دهی ر را ی  اال آنرا روز هر که،  ودند گفته

 د،ینما عادت آ   ا تا  اند قدم و کند قال  اش

ی م دلهره  ه را او کوچه،  ه رفتن از ترس اما

 و سن همی ها  چهی ها نگاه و ها خنده انداخت،

 .کرد یم سل  را او مجا  سالش،

 سرشی  اال را مادرش هنگام صب  روز، کی

 و کندی م نگاهش مهر انانهی لبخند  ا که دید

 خود  ه نیرام ؟یایخ ینم: گفت شی را هسته آ

 گرفت، را دستش مادر!  امیخی م د،یجنب

 مادرش  ه خطاب و نشست شیجای رو نیرام

 نرم؟ مکت  وقت چه تا مه مادر،: گفت

 جور تیپا وقت هر: داد پاسخ شتا اده مادرش

 اما وقت؟ی چ   رسد خواستی م نیرام! شد

: دهدی م ادامه نیرام د،یگو ینمی ایچ مادر

ی ایچ مره  رم مکت ی گ ساختهی پای کت اگه

 دادی دلدار را او نوازش  ا مادر گن؟ینم

 ننی ب رهت که همه! مادر جا ی ن: وگفت

 نیرام! کننی می  از تو کت شن،ی م خوش

ی م اشک از پر مادر چشما  افتاد، دیترد  ه

 .دهدی م دور را شیرو و شود

 شو ، و شور  ا نیم را گذشت، یم ها هفته

 تا شدی م ماده آ و دیپوشی م را شیها لباس

 دلش دهایترد و ترس ا یم در  رود، مکت   ه

 پسر و مادر  تازه زد،ی م پر مکت ی هوا در

 هر  اره کی شدند،ی م نییپا ها نهیز از دو هر

 نا  وحشتی صدا دند، خور تکا  دو

 ۀگوش در راکت  هم   از و شد  لندی گرید

 خطا وار دو هر  ود، کرده اصا ت گرشهرید

ی آ  آسما  ستند،ینگر رو ی   ه نیکلک از

 آنکه مثل  ود، شده وخا  دود از پر شهر

  اشد، شده  د  کیتار ش   ه روشن روز

 همه  ر خفقا  وی خستگ و مرده شهریی گو

  ه شهر،ی سو آ  در  اشد، افتهی الیاست جا

ی خاکستری دودها مرده تر دوری ها فاصله

 و رپ در طرف هر  ه  ودند، فضا در که رن 

 از پا ایگر یدودهایی گو  ودند، شده زد   ا 

 کردند یم تیحکا شتری ی ها یرانیو و مرگ

 خود در رای ایانگ غم و وارفتهی ادهایفر و

 دور  ه را ادهایفر نیا که  ودند، داده جا

 . دهند انتقا  ها دست

 

 

 کاخي، ز هر یي سازیم، زیباتر خانه بیا تا

 وادی کابل، به زیر آسمان نیلگونِ

 که هر خشتي به دیوارش، نمادی از هنر باشد 

 آزادی، باغش نهال صلح و در و

 .همیشه بارور باشد

 بالي بر افشانند، شاخي پرو بر ها قناری

 صوت عندلیبان باز درآنجا سرود عشق برخوانند و

 کابل  ازیم دربیا تاخانه یي س

 برای حرمت انسان،

 هر فردای، سقف آن هر قوم و که زیر

 گر باشد  برابر باد

 تبارو  ز بهرعزت انسان درآن خانه، نه ا دیگر و

 .زور و زر باشد روزیني 

 .بیا تاخانه یي سازیم

 ین خانه،ا دگر هرگز در

 گلوی تنگ عفریت از صدایي برنخیزد

 .خصومتها

 در این بوستان عشق، و

 شرر باشد، نه آوایي زبیداد و

 .بیا تاخانه یي سازیم

 من و تو گر یکي گردیم این خانه بناگردد

 باغ کابلستان بار دیگر، و

 آن بهشت با صفا گردد

 گل امید بر روید،

 چو دل با نور عشق و راستکاری آشنا گردد

 بیا تا خانه یي سازیم  

 

 

 بیا تا خانه یی سازیم  
 

 
 

 دلسوز
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 هرچند ،که استی گرید شاعر زاده قائلی  اق

 نظر از ندارد، را کهن استادا ی پختگ کارش

  ا  یصری ریدرگ خصوص  ه وی اجتماع نیمضام

 شود یم نظر نیا از و است ارزشمندی حکومت نظام

 چند کهی ایچ دانست، عصر نیای مردم شاعر را او

 او معروف شعر. کند یم اوی ارزان هم را زندا  سا 

 در هرچند د ی  شعر ازی نیتضم  ا«  شکند» فیرد ا 

 موض  سب   ه دارد،یی ها خلل هیقاف و وز 

 آشناست، افغانستا  مردم عمومی  را اش یاجتماع

ی قیموس قال  در را آ  ها یاری س که ژهیو  ه

 :اند دهیشن

  شکند زورمندا  مغا کهی مشت آ  نازم

  شکند فا یضعی ها د  کهی دست آ   ر تُف

 سخت سن  افتخار نباشد  شکستن شهیش

  شکند سندا  شهیشی جا است، مرد اگر سن 

 خراب سازد توا  کس هر را شیدروۀ کلب

   شکند خاقا  قصر درب که ستآن خادم

 و مبارز ،یروحان شاعری  لخ لیداسماعیس عالمه

 در هم و شعر در هم ،که استی گرید خواهیآزاد

 استبداد هیعل شیخوی اسیس وی اجتماع سلو 

 تحمل را زندا  ها سا  این او و ادیخ ی رم حاکم

 ازیی ها نشانه صورت در همی  لخ شعر. کند یم

ی زندگ عناصر و ها تجر ه ازی ریگ  هره ویی نوگرا

ی سایس وی انتقاد سخت محتوا در هم و دارد مردم

 افغانستا  مقاومت شعر شگامیپ توا  یم را او. است

افغانستان معاصر کیکالس شعر بهی نگاه  

 

ی ها نشانه ها انسا  از کدام هری زندگ در

 عظمت  ر آشکارا که است یآور اعجاز
 آ  ازو  کندیم داللت عاوجل خداوند
 ما  ه ایچ هر ازکه  استی کالبد جمله

  .است تر کیناد
حدود   طور اوس  ما از کدام هر سر در
 مو هر که دارد وجود مو تار هاار صدیک

 ،چهیماه خرگ،سر رگ ،ازیپی دارا
 هیشبک و باشدیمی وارث وی چر  ۀغد عص 
 نی  در که است قسمت دهی ادار چشم

 صدو کی آ  کمانک و چشم مخرو 
 گرددیم  افتی نور رندهیگ و یلیم چهل

 رسدیم مغا ه  چشم از کهیی نای  وعص 

 .استی عصب تار ااره پنجصد
 چشم ۀیشبک مانند ییها ایچ گوش در

 سلو  اارهی س در که دندار وجود

 صدا تر نییپا  دیرسان جهتی داریشن
 اندازه  ی رای دستگاه مغا ودر دارد وجود

ی  را .دارد وجودی زمان تفاضلی ریگ

 را هیثان اگر گوش، هردو  ه صدا د یرسان
 کمتر در  میکن میجاتقس ششصد هاارو  ه
 انسا ی  را ار صدا جهت جاء کی از

 جهت ز ا ی روه   و کندیم مشخص
 و تلخ ترش، ن،یریشی ها ماه شناخت
 و دارد وجودیی چشای  رآمدگ ،شور

  انـسـان ودـوج در دـداونـخ تـقـلـخی اـهی گفتـش
ی حرف هر و .رساندیم مغا  ه را ماه س س 

 هفده ،دیآی م در صدا  ه ز ا ی رو  ر که
 .دنینمای م شرکت آ  لیتشک در عضله

 قسمت در که کند  اور تواندیمی کس چه
 وجود سلو  هاار پنجصد ،دها ی داخل
 در سلو  و یلیم مین قهیدق پنج در  دارد؟

 و یلیم مین و رفته، نی  ازی داخل وارید
 را آ ی جا گرید دیجد( زنده) سلو 

 کنار چنا  خو  سرخ اتیکرو ،ردیگیم

  ۀکر  را ر شش طو  که شده دهیچ هم
 مکع  متری مل هر در و  اشد،ی م نیزم

 وجود سرخ واتیکر و یلیم پنچ خو 

 در خو  سرخ اتیکرواز  کیهر در .دارد
 ه   خو   اردر پنجصد هاارو کی روز

 هااروپنجاه مسافه معاد  که دیایم گردش

 .دینمایمی ط را لومتریک
 تیظرف از شتری  متوس  عمر در انسا  قل 

 .دینمایم  پمپ خو  خراش آسما  کی

  ار هشتادی ال شصت قهیدق کی در که
 که ت د،ی م   ار هاار روز در و اندیم نبض
 را خو  تریل ااره هشت ،ت ش تعداد نیا در

 را خو  هیته دانشمندا ی  رخ .کندیم پمپ
 وشش پنجاه عمرمتوس  در قل  توس 

 لنیهرگکه  اند نموده حساب لنیگ و یلیم

 هیثان دو هر در انسا  .باشدیم تریل پنج معاد 

 مصرف سلو  و یلیم ستی  کصدوی
 اردیلیم چهاردهی دارا انسا  ومغا دینمایم

 که باشدیم نیادی ن وسلو ی رونی  سلو 

 مغا و است نشده شناخته هنوز آنها  رد کار
 انسا  وجود در قسمت نیتر دهیچیپ
 قتیحق فهم از مغا وجود نیا  ا باشدیم

تا  شش دو هر در و است عاجا خود
 خوشه مانندی ویر و سل و یلیم  هفتصد
 گردند، پخش واگر دارد وجود انگور

 کنندیم اشغا  را مکع  دوصدمتر مساحت
  ار هاار پنج و ستی  روز در شش هردو و
 که سلو  اردیلیم صده س کبد در .ت ندی م

 .گردندیم دیتجد تمام چهارماه ظرف در

گذشته ادامه به  
 

 است، آور رتیوح مهمی لیخ جگر فهیوظ
 ساعت هس از شی  جگر  دو  انسا  که
  معده جدار در .اوردی  دوام تواندی نم

 کی در که دارد وجود سلو  ها  اردیلیم
ی م افراز را دیاس تریل چند  ر افاو  روز
 چرا که ،معما نیا حل در دانشمندا . دینما

 اری س کند؟ینم هضم را خودش معده
 ایآ پس  .دماندن ناکام اما نمودند تالش
 ست؟ین آور اعجاز معده

 وروده  ارگ روده شامل انسا ی ها روده
 ازی  خش  ارگ روده که شوندیم کوچک

 و آب جذب فهیوظ کهی هضم ستمیس

 و دارد عهده  ه دیزا مواد از رای یغذا مواد

  ه جامد حالت از مدفو  که شودیم  اعث

 و است متر 237 آ  طو  و شود لیتبد  یما
 آب  رد  نی  از ، ارگ رودهی اصل هدف

  .است  فودم

ی اصل محل کی ار و کوچک دهرو
 . است متر 939 آ  اندازه و است غذا جذب
 عکس  ر  ارگ و کوچک روده قاًیودق

  .ندنکیم عمل گریهمد
 هیتصف دستگاه و یلیدوم ها گرده در

 همی رو آنها طو  که دارد وجود خو 

 پنج روز هر در که اشدیمب لومتریک صد
 ریز و دینمایم عبور ها  آ  از خو   ار
 میتنظ و یلیم پاناده پوستی ها هیال

 افتی  د  حرارتی  هیتهو و کننده
  اشدی م ایر عر  غدد هما  که شود،یم
 م،یتنظ ه،یتهوی دارا ایر عر  غده هر و

 و باشدیم رطو ت و حرارت ل،یتعد
  میینمای م ستیز درآ  ما کهی کالبد
 و باشدیم ما  ه نسبت ایچ  نیتر کیناد

 سا  ها ده دکتورا  که است تیواقع
 اًمطلق و اند نموده کشف را آ   شیپ

 اینکریم قرآن و ستین  حث و جری جا

 :ترجمه .می فرماید اتیذارال سوره در
 ییها  نشانه و(اتیآ) شما وجود در) 

 (؟ ندی ی نم ایآ ،دارد وجود

 
 

«یسپاه»ایض: نشیگز  
 

 سنت کهی کس دانست، اش یاسالم شیگرا در

 و شکند یم هم در رای مذهبیۀ مرث و مدح موجود

 نظر اجتما  و استیس  ه اینی مذهب شعرۀ حوز در

 :دارد

 است ماتم  هر فق  نه کر ال سیتأس

 است آدم اوالد مکت  وی سرا دانش

 فرات ساحل تا وختهس ۀگا مهیخ از

 است عالم دو خل  رهبر گاه میتعل

  یرق مده  دعت نسبت عش ، سوز  ا

 است محرّم شور  ه نهفته اسرارها

 خل  چشم  ه محرّم هال  تیرؤ هر

  است مبهم حسن آ  د یدی  را نکیع

ی صوریی نوگرای ها  ارقه که است نیا جال ۀ نکت

 نیهم شعر در شتری  هم افغانستا  کیکالس شعر در

 دور هم آ ی اصل علت و شود یم افتی ا یگرا مردم

 وی اد ی رسمی ها انجمن از گروه نیا  ود 

 شود یم سب  که گراست سنت شاعرا ی ها حلقه

ۀ دغدغ و ندی سرا شعری شتری  عملی آزاد  ا ها آ 

ی  لخ.  اشند نداشته رای انجمن محافل استادا  پسند

 دریی ها یینوگرا از سرشار که جورید ش ۀ دیقص

 است، تازه نیمضام و عناصر استخدامۀ حوز

 :دیگو یم

 ری  ذ عذرم تو! نقادۀ شیپ ادبی ا

  امش  جوال   ه  رده مرا طب  ت  که زا 

 امروز کیکالس شعر 

  عدی زمانۀ دور  ه ناظر نجایا در« امروز» دیق

 مردم که است تاکنو  2077 سا ی کودتااز

 و جن  هده سه مصائ ی جهت از افغانستا 

 پراکنده  ای جهت از و کردند تجر ه رای نا سامان

 تازه جها   ا کیناد از گر،یدی کشورها در شد 

ۀ حوز دو در افغانستا  شعر دوره نیا در. شدند آشنا

 و کشور داخلی کی است،ی  ررس قا لیی ایجغراف

 .مهاجرت  یمحی گرید

  رجسته جهت آ  از ژهیو  ه  یمح دو نیا تفاوت

ی گرید در و دارد غلبه نو شعر ،یکی در که است

 است؟ گونه نیا چرا اما. کیکالس شعر

 نو شعر که است انکار قا ل ریغ قتیحق نیا

 ازی  عض و مرکا در زما ، نیا تا آغاز از افغانستا 

 شاعرا  ازی حت و داشته رواج  ارگی شهرها

یی نوگرا  هی کسان شتری  هم اطرافی شهرها

 مثالً.  ودند کا ل میمق رایی ها سا  که شدند دهیکش

 ملو  سعادت مثلی انینوگرا هرات، شاعرا  از

 رزادهیدستگ نکهت رایحم وی ناظم فیلط ،تا ش

 مقا ل در.  ودند کا لۀ کرد لیتحص ای و میمق

 کردند،ی س ر هرات در را خودعمر کهی شاعران

 در کهنی اد  سنتۀ غلب سب   ه ،ییفدای  راتعل مثل

 . ودند کار کیکالس شتری  ،شهر نیا

 شتری  وقت،ی شورو طرفداری ها حکومتۀ دور در

 نیهم شدند، مهاجر گریدی کشورها  ه کهی کسان

 نقا  و روستاهای حت و اطرافی شهرهای اهال

 . داشتند تر یسنتی شیگرا که  ودند دورافتاده

 ای شتری  ماندند،ی  اق کشور در که یها آ  مقا ل در

 کوچ گریدی شهرها  ه ای  ودند، میمق کا ل در

 قرار شهر آ ۀ روشنفکران جوّ ریتأث تحت و کردند

 غالباً کشور داخل شعر ا یجر که شد نیچن. گرفتند

 مهاجرت،  یمح در و ماندی  اق نوگرا

 .سرا کیکالس

 ا یس و سبک در گرید ک،یکالس شعر نیای ول

 ،نبودی لیخل و دینو وی عشقر و عبداهللی قار

ی شعری ها حلقه  هی جوان ارروزگ از کهی شاعران

 ا یجر از ،وستندیپ هیهمسای کشورها ازی  عض

 و شدندریپذ ریتأث ها سا  نیا در جیرا کینوکالس

 کنو  تا کهی ایچ افت،ی تازهیی  و و رن  شعرشا 

 نشده تجر ه کشور نیا در شدت، و وضوح نیا  ه

ی دیسع فیمحمدشر غا  کی از تی  چند نیا.  ود

 :است

 سترو  سرد سکوت  انو،  ا  داد ، است ش 

 ؟ ستیچ

  ستن حنجره لیدل ،مانَد یم که صداست صدا،

 ؟ ستیچ

  یماند خودت گور ا یم کور، تیها پنجره تمام

  ؟ستیچ ، روز  ، نهیآ ، فروغی دینفهم گاه چیه و

 را ا یعص پرچم  دوز آوازت نخ  ا ، است ش 

 ؟ ستیچ سوز  و رشته ا یم د یپوس و ماند  وگرنه

 چدیپ یم  اغچه درو  ، ی اران و تازهی هوا

  ؟ ستیچ  ستن پنجره لیدل ،ییشکوفای هوا نیا در

 ا یپا

 

حارث اعظمیدکتور   
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1۳91سنبله          88چهارشنبه     –دور دوم نـشـراتـــي     -   شــصــت و هفتمســال   

 

متر 2733کورس،  هموارکاری  یس

 2333مکع ، انتقا  مواد اضافی،

متر  2333کاری  مترمکع ، کند 

مکع ، انتقا  مواد وجغل ازمعد  

 .تر مکع م 2333شینه، 

: سر  شهر  امنیت ملی ۀپروژ - 7

او  سمت راست سر ،  ۀقیرپاشی الی

مترمر  ، فرش اسفلت  9733

 9/۷9۷ ندرکورس سمت راست، 

مترمکع ، هموارکاری مواد 

کورس لیر او  و دومی سمت   یس

مترمکع ، نص    921راست  سر ، 

قال   ۀهای سر  مع کر ستو 

 ندی،کانکریت ریای تحت 

ا، تخلیه و  ارگیری از ه کر ستو 

 .متر 033ریاست،

سر  وکانا  نساجی  ۀپروژ  -9

متر  72کاری،  سن .مترمکع ، 

مترمر  ،   79کاری،  مکع ، هنگاف

متر  92/3سر سن  کاری،  ۀشیفت

مکع ، پرکاری عق  سن  کاری، 

 .مترمکع 19۷

 ینی  ۀاعمار کانا  قری ۀپروژ -23

اری و لیو  کاری، کند  ک: حصار

کانا ،  متر مکع ، جغل فرش 7/0۷

 ۷0/1مترمکع ، شیفته،  1/7۷

متر 9/22مترمکع ،  قال   ندی، 

 .مترمکع  00/72مر  ، سن  کاری،

اعمارتعمیر اداری در  ۀپرو ژ -22

پلسترکاری، :  یا این ریاست ۀمحوط

مترطو ، ۷3مترمر  ، نص  پیااره،  71

 .مترمر   09نص  کاشی، 

 .عدد 2137« کر ستو »یخت پلرر -21

اعمارصالو  تدریسی  ۀپروژ  - 20

/  ۷خشت کاری،: ریاست منا    شری

 . مترمکع  7

مارکیت  یی اعمار دیوار احاطه -2۷

مترمر  ،   02کاری،  هنگاف: خر وزه 

مترمکع ،  17/2سر دیوار،  ۀشیفت

 . مترمر   77پلسترکاری، 

: فتوح ۀ از سازی  اغ قلع ۀپروژ -27

 93کاری تهداب،  د  کاری و لیو کن

کاری،  متر مکع ، هنگاف

 .مترمر  2۷3

 ازسازی هنگرهای  یا  ۀپروژ -29

 273رنگمالی داخل هنگر،: ترانس ورت

متر مر  ،  03متر مر  ، پلسترکاری،

 .مترمر  23کاری،  تراش

اعمار منا  سوم تعمیر  ۀپروژ -27

 .متر مر   ۷7پلسترکاری، : 22 ۀناحی

اتا  تخنیکی در  اغ  اعمار -27

مترمر  ،  ۷/0۷پلسترکاری، : وحش

مترمر  ،کانکریت  21/۷3قال   ندی، 

 .مترمکع 9/2ریای، 

 .عد د 7: ریخت کلورد  کس -29

ترمیمات : ها در  خش ورکشاپ - 13

جاریه،   عرا ده، ترمیمات1خفیفه، 

 9کار،  ۀعراده،ترمیمات در ساح21

عراده، ترمیمات وسای  مختلف النو  

های آهنگری،  در شاپ

کاری،  کشی، ویرن  خرادی،ک ی

کاری و  کاری،گیس فلا

   .عراده12کاری،  ولدین 

در  خش تنویر و مراقبت   -12

کنترو  و مراقبت شبانه از : ها جاده

 .های شهر  ه شکل دوامدار تنویر جاده

 ل ها، قط  »طی مراحل اسناد  ر   -

چراغ « ها، استعالم ها و مکاتی  لین

 7ادامه ص    تنویری های

 

 

 

 او  ۀریاست ناحی

 :در  خش مدیریت عمومی عواید

 .افغانی 7۷3777محصو  صفایی، مبلغ  -

 10013محصو  ح  االجاره، مبلغ  -

 .افغانی

محصو  جواز صنفی، مبلغ  -

 .افغانی272333

 12033محصو  جرایم اصناف، مبلغ  -

 .افغانی

 .افغانی 1733فیس مهندسی، مبلغ    -

 .افغانی ۷73اسناد  هادار، مبلغ  -

أخیر پرداخت محصوالت، جریمه ت -

 .افغانی2797۷مبلغ 

 . افغانی 7033ها، مبلغ  تکس لوحه -

 .افغانی 771793جمعاً مبلغ  

های سیخبندی، از   ا تخری  پایه -

  خشتی اعمارمنا  اضافی واق  پل

 .جلوگیری  ه عمل آمد

ازحفرسه حلقه چاه آب آشامیدنی در  -

میوند،جلوگیری  ۀپیاده روهای جاد

 .گردید

 :                                                                          ها یریت تنظیم مارکیتمد

تن از دکاندارا  نسبت 237 ه تعداد  -

 12733تخلف از مقررات شاروالی، مبلغ 

 .نقدی گردیدند ۀافغانی جریم

 اب دکا  نسبت  7مسدودی موقت  -

 .تخلف

رموقت  اب دکا  میوه خشک  ه طو ۷ -

 .مسدودگردیدند

متوقف گردید  فعالیت یک  اب  -

 .خبازی خودسر

 :در  خش آمریت تنظیف

مترمکع  کثافات  177انتقا  مقدار  -

 .توس  کراچی دستی

کیلوکثافات 977797انتقا  مقدار  -

 .توس  وسای 

 .کیلومتر 237کشی،  جاروب -

 .مترمکع  لوش092انتقا  مقدار  -

  .متر 097جویچه پاکی،  -

 .مترمکع  177آب رو ه  -

 پنجم  ۀریاست ناحی

 :مدیریت عواید 

قطعه تعرفه توزی  گردید،  90 ه تعداد -

عواید  ه دست آمده، مبلغ 

 .افغانی207797

 . افغانی21093جواز صنفی، مبلغ  -

 17333محصو  کرایه جات، مبلغ -

 . افغانی

 . افغانی 7733در خش کلتوری، مبلغ  -

 . افغانی 733غ جرایم اصناف، مبل -

 .پا  کاری ساحۀ چهارراهی قمبر -

پا  کاری ساحۀ چو  کوته سنگی   -

کابل در یک هفته های تعدادی از نواحی و ادارات شاروالی گزارش فعالیت  
 

 عبادی

 
 .الی اخیر پل سوخته

پا  کاری ساحۀ آریانا کا ل الی  

 . مامورین ۀکارت

 : در  خش آمریت تنظیف

 . مترمکع  کثافات 2۷۷7انتقا  مقدار  -

مترمکع   092جم  آوری مقدار  -

 . کثافات توس  کراچی دستی

 .متر 7973جویچه پاکی،  -

 .کیلو متر 173کشی،  جاروب -

 :هفتم ۀریاست ناحی

های  افغانی از  خش 207027جمعاً مبلغ 

 : گردیده است ذیل جم  آوری یعواید

های رهایشی،  در  خش صفایی ملکیت -

 .افغانی 77173مبلغ 

در  خش صفایی مختل ، مبلغ  -

 . افغانی29797

 . غانیاف 17733جواز صنفی، مبلغ  -

 .کیلومتر 79جاروب کشی،  -

 پانادهم  ۀریاست ناحی 

 :در  خش عواید

 .افغانی 173۷77در  خش صفایی، مبلغ  -

 .افغانی 0797۷7کرایه جات، مبلغ  -

 7۷333محصو  جواز صنفی، مبلغ  -

 .افغانی

 11733ها، مبلغ  محصو  تکس لوحه -

 .افغانی

 .افغانی 7797فیس مهندسی، مبلغ  -

 .افغانی 1733کتا چه صفایی، مبلغ  - 

 .افغانی 7333جرایم اصناف، مبلغ  -

های دریایی وغیر  جم  آوری سن  -

 . ها معیاری از ناد دست فروشا  وکراچی

 :در  خش آمریت تنظیف 

 .مترمکع  کثافات 2927انتقا  مقدار  -

 .متر 27333پاکی،  جویچه -

کندنکاری :  گرامی الی دریای لوگر

اسفلت موجوده و انتقا  مواد 

مترمکع ،  73۷آ ،  اضافی

مترمر  ،  0093هموارکاری  سر ، 

 .مترمکع  73۷انتقا  مواد اضافی،

کا ل  تحکیم سواحل دریای ۀپروژ -7

خا  مر و   ما ز ۀ ه استقامت قلع

کاری،  کاری و لیو  کند : نهم ۀناحی

مترمکع ،  2۷7

مترمکع ، 221کاری، سن 

متر مر  ، پرکاری  99کاری،  هنگاف

 .مترمکع  ۷0کاری،  عق  سن 

کا ل  تحکیم سواحل دریای ۀپروژ -7

خا  مر و   زما  ۀ ه استقامت قلع

متر مر  ،  233کاری، هنگاف: 29 ۀناحی

ی، کار پرکاری عق  سن 

 1کاری  سر سن  ۀمترمکع ، شیفت17

 .مترمکع 

 ۀکا ل ساح تحکیم سواحل دریای - 9

: هفتم ۀخا  مر و  ناحی پل حسن

 02کاری،  کاری و لیو  کند 

 . افغانی 933فیس مهندسی، مبلغ  -

 .افغانی23333صفایی، مبلغ  ۀکتا چ -

 .افغانی 0933جرایم اصناف، مبلغ   -

 :  خش آمریت تنظیف

 . مترمکع  کثافات 2970انتقا  مقدار  -

 . مترکثافات2277جم  آوری مقدار  -

 .متر 97۷جویچه پاکی،  -

 . کیلو متر 17کشی،  لوش -

 .کیلومتر 197کشی،  جاروب -

 یازدهم  ۀریاست ناحی

 :در  خش عواید

 .افغانی29033جرایم اصناف، مبلغ  -

 .افغانی21773ها، مبلغ  تکس لوحه -

 .افغانی23133فیس مهندسی، مبلغ  -

افغانی از  2232021جمعاً مبلغ  

های مختلف، عواید جم    خش

 . گردیده است آوری

 : در  خش آمریت تنظیف

 0۷91ا  مقدار جم  آوری و انتق -

 .مترمکع  کثافات  ه خارج از شهر

 .کیلو متر273جویچه پاکی،  -

 :ریاست حف ، مراقبت و کار

 ۀهموارکاری مع: سر  کم نی ۀپروژ -2

 9733کم کشن وتحکیم کاری، 

مترمر  ، انتقا  پایپ آب توس  نیروی 

کاری وکندنکاری  متر، تراش273 شری، 

 .مترمکع  7733گرید،  س  ۀساح

پرکاری :  ختیار ۀسر  قلع ۀپروژ -1

  . مترمکع  ۷73مسیرسر ، 

کی الی سرای  سر   ره ۀپروژ -0

 2133کاری کانا   ه طو   کند : شمالی

کاری سر  سرویس  متر مکع ، کند 

مترمکع ، هموارکاری  2273رود،

متر مر  ،  27۷17سر  سرویس رود، 

 133پرکاری سر  سرویس رود،

 733مترمکع ، نص  کر ستو   ه طو   

کاری وکانکریت  هنگاف ۀمتر، مع

ق  کانا  در دو  الشتک، پرکاری ع

متر مکع ،کترکاری  ۷33مرحله، 

 ندی عق   متر، قال    733اسفلت،

 . متر 733کر ستو ، 

: خا  زما  ۀقلع ۀمتر 93سر   ۀپروژ -۷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1۳91سنبله          88چهارشنبه     –دور دوم نـشـراتـــي     -   شــصــت و هفتمســال   

 

 .جاده های شهرکا ل  ه ریاست  ر  

و ترمیم آ  توس  دریورا  متخلف تحت نظر هیئت فنی  ه شکل  مصدوم های پیگیری اسنادپایه -

 .دوامدار

های تنویری سر  پل سوخته الی داراالما ، پایپ  کار االی فعا  نمود  یک تعداد چراغ -

 .اندازی  رج او  سر  چهارراهی شهید و چهارراهی ملی  س

عدد چراغ  االی دیوار   27عدد پروجکتور و 7، نص  22 ۀیکار  االی ویرن  کاری تعمیر ناح-

 .عدد چراغ  اغی در چهار راهی منار مقاومت و فعا  نمود  آنها  7و 

پایه کنترو   کس،که  ه اثر عوامل مختلف غیر فعا   1تنویری و ۀپای 07طی یک هفته  ه تعداد  -

 .گردیده  ودند، دو اره فعا  گردیده است

های شهرکا ل،  ویرن  کورس ترمیم و داغگیری سر : خیل ه تولیدی ترهدر خش فا ریک -11

خا ،  زما  ۀقلع ۀکورس پروژ تن،  یس 3۷3/۷2تن،  یندرکورس سر  سرای شمالی،  373/072

کورس پروا  سوم،  متر مکع ،  یس2۷90امنیت،  ۀکورس پروژ مترمکع ،   یس2719

 .مترمکع 21مترمکع ، س   اس پروا  سوم، 2002

  Gisدر  خش -10

 97مر و   ه وضعیت  ۀثبت و دیتا یس نمود  ارقام جم  آوری شده از ساح ۀتکمیل پروس -

 .سر  عمومی شهرکا ل

مر و   ه وضعیت سر   ۀثبت و دیتا یس نمود  ارقام جم  آوری شده از ساح ۀتکمیل پروس -

 .او  شهرکا ل ۀهای فرعی ناحی

کهای عمومی شهرکا ل، که تحت ترمیم و مراقبت کارهای ترمیماتی سر ۀکار روی ترتی  نقش-

 .قرارگرفته اند

کار روی ساختن پال  نمونه وی جهت حف  و مراقبت سرکهای اصلی شهرکا ل،  ه اساس -

 .کشورجاپا « متسودو»شاروالی شهر ۀپال  ترتی  شد

 .آموزشی در مورد پال   گذاری وحف  و مراقبت  رای کارمندا  ریاست ۀتدویر  رنام -

 ۀارتقای ظرفیت  ه همکاری ادار ۀ رنام ۀها  ه سلسل پیشبرد امورکاری  خش حف  و مراقبت پل -

 .جایکا

 :ریاست تنظیف 

شهر و انتقا  آ   ه  ۀگان« 11»تن ز اله از سط  نواحی 707/9779جم  آوری مقدار  -

 . گا  دومۀساحه

ی، ادارات دولتی و های س تیک مناز  شخص مترمکع  فاضالب چاه 903تخلیه و انتقا   -

 . آ  تشنا های شهری عامه  ه محل معین

کنار جاده، توس   های جویچه یهای ایستاده و اضاف متر مکع  آب 793مقدار  ۀانتقا  و تخلی -

 .آ  وسای  تانکری  ه جای معین

 .  مهیو انیمل هوم ۀهای ولگرد  ه همکاری موسس قالده کل   073واکسین  -

 ی  زیست ریاست صحت محیطی و مح

 :در  خش مدیریت کنترو  مواد غذایی

تن  ۷97تحت  ررسی قرار گرفت،  ه  1،0،۷،7، 2صنف مختلف در ساحات نواحی« 279» ه تعداد

 اب  207 اب قصا ی،   2۷. های صحت محیطی صورت گرفت از کارگرا  اصناف، توصیه

د و  اب خبازی  ررسی و کنترو  گردی 12 اب کلچه پای و  0خوراکه فروشی،

 ۀافغانی توس  نمایند21733کیلوگرام  مواد تاریخ گذشته جم  آوری و متخلفین مبلغ 2۷۷مقدار

 .                نقدی گردیدند ۀهای نواحی  جریم تنظیم مارکیت

 :در  خش مدیریت کنترو  اماکن

کارگرا  تن از 137صنف مختلف  ررسی و  ه   99 ه تعداد  1،0،۷،7، 2در ساحات نواحی

 اب  12گنبدحمام و سقا ه،  9اصناف متذکره شامل، .  های الزم داده شد اصناف، توصیه

 اب  7 اب آب میوه و  رگر،  1 اب رستورانت،29کریم فروشی،   اب شیریخ وآیس 23سلمانی،

قطعه استعالم غرض تکمیل نمود  معاینات  27توزی  . دکا  مواد آرایشی وشوینده می  اشند

افغانی  0733متخلفین مبلغ . قطعه کارت صحت 20کارگرا  و همچنا    توزی  صحی  رای 

 .       نقدی گردیدند ۀجریم  های نواحی تنظیم مارکیت ۀتوس  نمایند

 :در  خش مدیریت جلوگیری از آلودگی محی  زیست

 تن از گارگرا  0۷7گردید،  ه  صنف مختلف  ررسی 227 ه تعداد  2،۷،1،0،7در ساحات نواحی 

 اب  12در ند سرای، 10اصناف متذکره شامل، . اصناف، توصیه های الزم محی  زیستی داده شد

حلقه  0نجاری،  7گازفروشی، 7 اب فلا کاری، 22 اب شفاخانه، 1ورکشاپ و مستری خانه،

تنظیم  ۀافغانی توس  نمایند 0333متخلفین مبلغ .  اب  لندمنا  وگدام می  اشند ۷3سونا،  حوض

 . اب قالین شویی مسدودگردید 1نقدی گردیدند و  ۀجریم  نواحی های مارکیت

همکاری  ا مدیریت های  خش، دور دوم دوا پاشی در ساحات ناحیه دوم  : همکاری تیم مرکای 

 .سوم و چهارم

 
 

و مردم را آگاهی می  خشند همچنا  

مکلفیت دارند تا  ه خاطر تر یه، اگاهی 

های شهری سهم   یشتر و شناسایی ارزش

شا  را ایفا نمایند، زیرا گسترش نفوس، عدم 

رعایت فرهن  شهری، تخلف ها از قوانین 

ومقررات شهری  ی پروایی ها و مظاهر آ  

همه و همه سب   رهم خورد   سیاری از 

های دیروزی شده و  ها و ارزش اور

طور . دشواریهای فراوانی را  ه  ار آورده اند

مثا ، همه ساله شاروالی کا ل ده ها هاار 

نها  را در شهر غرس می کند ویا هم عالوه 

های قدیمی  پارکهای جدید   ر احیای پار 

نیا در نواحی مختلف شهر ساخته 

 ی توجهی ها اثر شدوسرسبا گردید اما در 

های  ها از میا  رفت، شاخه ه ها زیر پاشنهسبا

 ...میبخش تیرضا کارانه را تقو یکارها

گردد و انداختن پوست میوه و  گل قط  می

یک امر عادی   ه  روی جاده مواد اضافی  ه

ها دهلیا های  تبدیل شده است و یا هم  رخی

، در حاشیه جاده ها  پیاده روها را رها کرده

 گشت و گاار مینمایند و یا انداختن ز اله ها و

جویچه ها، در جاده ها، در مواد اضافی در 

پار  ها و سایر محالت نا مناس   ه یک امر 

حالی ر عادی و معمولی مبد  شده است د

که شاروالی کا ل  ا گذاشتن ز اله دانی های 

سیار و ثا ت و یا مشخص کرد  محالت 

معین در نواحی مختلف شهر، زمینه آ  را 

مساعد گردانیده تا  ا استفاده از آ  ها از 

نده سازی کثافات در شهر جلوگیری پراگ

 عمل آید، همچنا  موارد دیگری که هرکدام 

در مغایرت  ا اصو ، قواعد، مقررات شهری 

قرار دارند، که اینها همه ناشی از  یخبری و نا 

آگاهی از فرهن  شهر نشینی  وده است، 

 اتوجه  ا چنین وضعیتی نقش رسانه ها در 

دم آگاهی دهی و روشنگری جامعه و مر

ضروری تلقی شده، ایجاب مینماید تا رسانه 

ها در پهلوی ایفای سایر وظایف و مسوولیت 

های  های شا   ه تبلیغ وتلقین جنبه هاوارزش

زندگی شهری و اجتماعی توجه  یشتر مبذو  

دارند تا شهروندا   ا در  وظایف و وجای  

های شهروندی شا  توجه الزم  و مکلفیت

ها مشارکت رضا نماید، یکی از این راه 

کارانه، در پاکی، زیبایی، شگوفایی، ترقی و 

پیشرفت شهر میباشد که از این آدرس خو تر 

وموثر تر میتوانیم  ه مشکالت موجود فای  

آمده و دگرگونی های  ژرفی  را  در شهر 

 . خود  شاهد  اشیم
 

 

 

 اعمار شامل متر 037 اوس  عرض  ا 

 077 کنارسر ، آ رو لومتریک 27321

 773 ،یتیکانکر آهنی ها پلچک متر

 ...صفا شهرک گذری ها سرک ساز و ساخت کار

 کثافات میتنظ ستمیس و رو ادهیپ متر

 پروگرام از که  اشدی م جامد

ی مال کمک  ه کا لی شاروالی انکشاف

  ه افغانستا ی  رای ساز  از صندو 

 توس ی افغان و یلیم 77 از شی ۀ نیها

 زاده میحک نینوی ساختمان شرکت

 .گرددی م ساز و ساخت

 

 

 ه،یروی   شکل  ه شهروندا  ازی  رخ 

 نداده، انتقا  آ  نیمعی جا در را ها ز اله

  دچار را شهری فیتنظ پرسونل همواره

 ...طیوسابر روی نشینی، شهر فرهنگ رشدی ها پیام

 که ذکراست قا ل .سازندی م مشکالت

 تنظیف ریاست وسای  از هرکدام

 کیلومتر 273 تا 233 حدود در روزمره

 جهت شهر سط  مختلف های مسیر در

 از که  وده رکتح درحا  ها ز اله انتقا 

  ه شده نص  های پیام نیا  یطر نیا

 .دیرس خواهد مردم اذها 
 

 

ی ها آموزش از تا اشترا ی آموز سواد 

 در که است ذکر قا ل . برند  هرهی کاف

 مشتر  ۀتیکم ها، کورس همچوی  رگاار

 استیر تحتی دولت مختلف ادارات از

 ...مراقبت حفظ، استیر دری آموز سواد کورس

 دوم معاو  دانش سرور محمد پوه قانو 

 تیفعال افغانستا ی اسالمی جمهور استیر

 سواد سط   رد   لندی  اال همواره و داشته

ی م دیتأک نهادها و دولت یخدمات کارکنا 

ی  رگااری چگونگ از حا  نیع در و گردد

 کورس دری خدمات کارکنا  اشترا  و

 سواد تینیمعی سو ازی آموز سوادی ها

  ه و دهیگرد نظارت معارف وزارتی اتیح

 .گرددی م هیارا گاارش دولت ۀنیکا 
 

 

 .دارد ا یجر کا ل، یشاروال

  عد کا ل یشاروال که ستیحال در نیا 

 کهی ها سر یی شناسا و مطالعه از

  ه ،دارند دو اره  میترم  ه ازین

 ...شهری سرکهای ریگ داغ و میترم کار

 ،است پرداخته آ  میترم وی ریداغگ

 آنها  یتخر ۀساح کهی سرکها اما

  ه و  رداشته آنرا ۀسا ق ریق  اشد شتری 

ی ایرریق دو اره ،یاریمع شکل

 .دنگردیم

  لند تناژ  ا که یطیوسا ذکراست، قا ل

 ند،ینمایم شهرعبوری ها سر  از

 ها سر  نیا شتری   یتخر  اعث

 .شوندیم
 

 

ی ایرریق کار شد  لیتکم  ا هماما 

 ادهیپ فرش سن  کار شده، ادی یها سر 

 ... اول ۀحص ییخط سرک گوال کی یزیریکار ق

 سر  اتیجائ گرید و جاده ریتنو روها،

 درحا  اینی اریمع نیااید  ه مطا   ها

 کی یط است قرار و است شد  لیتکم

 کا ل شما  زو  سر  7ی تمام ندهیآ ماه

 .شوند س ردهی  ردار  هره  ه و لیتکم
 

 

 

 . ندینمای می ریجلوگ شا  اموا  

 قسمت از سر  نیا که است ذکر قا ل

 سر  وس ی ال خانه سمنتی چهارراه

 ...ی زیرریق از شانزدهم، ۀیناح باشندگان

 متر 0790 طو   ه خا  زما ۀ قلع متره 93

 اعمار شامل متر،  7 اوس ی پهنا  ه و

 و رو ادهیمترپ ۷937 آ رو، متر 7392

 شکل  ه ،یاستنادی وارهاید متر 2179

ی انکشاف پروگرام ازی اساس و پخته

 و لیتکم کیناد ۀدنیآ در کا ل یشاروال

 .شودی م س ردهی  ردار  هرده  ه
 

 

  9 مدت دری اساس و پخته شکل  ه که

 گذر نیا .گردندی م ساز و ساخت ماه

 وی غانو محمود سلطا ی اصلۀ جاد ا یم

  ا که دهیگرد واق  د ی  عبدالقادر رزایم

 ... دیشهی راه چهار شمال گذری بهساز کار

 جادیا در آ ،ی  هساز کار لیتکم

 قا ل . اشدی م موثری طیمحی ها سهولت

ی ایر تیکانکر وی  هساز که است ذکر

 فصل در رای طیمح مشکالت سرکها،

 گرید در وی وال گل وجود از زمستا 

 خا  و گرد از سا ، یها فصل

 سط ی  اال همچنا  و نمودهی ریجلوگ

 مردمی رفاه وی فرهنگ ،یاقتصادی زندگ

 .شد خواهد واق  دیمف محل، هر

 

 

 

 در خاص نظم شاهد شتر،ی ی هماهنگ  ا که 

 . ود میخواه مراسم نیا

ی رو کا ل یشاروالی ادار وی مال نیمع

 ویی آسما 232زو ی قوماندان  ای هماهنگ

 ...بحث به عاشورا مراسمی برگزار لیمسا
 ت،یامن نیتأم قسمت دری تیامنی ها حوزه

 وی همکار کرده صحبت این کا لۀیاطفائ

 وی  رگاار در را دولت و مردمیی همسو

 .دانست الزم عاشورا مراسم نظم

 مایا ازی کی عاشورا روز که ذکراست قا ل

  که  وده اسالم مقدس نید خیارت در ژهیو

 جها  و افغانستا  در روز نیا مناسبت  ه

  ه داشت  ارگ خاص مراسمی ط اسالم

 .دیآ یم عمل
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارهای شهری را با دشواری ها مواجه میسازد ،پایتخت افزایش در حال جمعیت  

 
 

مساعد است در آ  زمینه های داد و ستد  یشتر 

دهلیا های تا می ردازند، این امر سب  شده است 

 ه محالت  حتی کنار جاده های عمومی پیاده رو و

 .فروشندگی مبد  گردد

ورود صد هاهاار موتر  ه شهر کا ل و : دیگر دو

که راه  ندا  را  ه   ،ها ها در جاده گشت و گاار آ 

امر عادی مبد  کرده است، عالوه  راینکه این 

 .خدمات شهری میگذارد منفی  ر روند عرضۀ

مشکالت اقتصادی  :  ه چند مثا  مراجعه می کنیم

عوامل مهم ورود روستاییا   ه شهر ها و  از

اری از آنهایی  خصوص شهر کا ل می گردد،  سی

که  ه شهرکا ل مسکن گاین شده اند، در نبود 

فرصت های شغلی مناس   ه دست فروشی روی 

ها و نقا  مادحم شهر کا ل که  جاده ها، خیا ا 

والیات  در دو دهه اخیر مردم پیوسته از روستا و

جمله شهر کا ل  دور افتاده  ه  ارگ شهر ها و از

مناس   ه شمار میرود وارد که از هر لحاظ  

که پال  تدا یری از آنجایی . کا ل می شوند شهر

وجود ندارد و از لحاظ   رای پذیرش روستاییا 

 ،چندا  میسر نیستآ  کار در   اقتصادی نیا

 نا رآ  پایتخت کشور  اپذیرش چندین  را ر 

  ا سرازیر شد  این. ظرفیت آ  مواجه شده است

همه نفوس امکانات موجود شهر از جهات مسکن، 

 هتر  اقتصادی و  خصوص عرضۀون  غذا و ر

که عمدتاً از سوی شاروالی کا ل  ،خدمات شهری

در . صورت میگیرد، دچار مشکل گردیده است

چنین وضعیت که خدمات و تسهیالت شهری  ا 

لی وضعیت  ه گونه یی که  آنکه افاایش یافته و

پا ند . شاروالی کا ل میخواهد  هتر نشده است

 ،   ه مقررات شهرینبود   سیاری از شهروندا

نبود و  عراده جات ورود فاایندۀ، مشکل سرپناه

ثیر ه هرکدام تأمواردی اند ک ،کانالیااسیو  شهری

 هوفیاني
  معضل  ارگ شهری سب  ضیا  وقت شهروندا  

در رفت و شد شا  می گردد، جریا  انتقا  ز اله ها 

یرو  از شهر نیا  ه کندی شدید مواجه میسازد  را  ه  

 ه همین دلیل شاروالی کا ل عالوه  ر اجرای 

در ش  ها نیا که  ،کارهای تنظیفی در طو  روز

 خلوت می گردند  ه جم  آوری و جاده ها تقریباً

 ا توجه  . انتقا  ز اله ها  ه  یرو  از شهر می پردازند

ر کا ل، ادارات  ه تبعات زیانبار تراکم نفوس در شه

دولتی و نهاد های کمک کننده  اید از نظر اقتصادی 

و فراهم آوری امکانات زندگی وضعیت روستاها را 

 ه شهر کا ل  روستاییا  که موقتاً ه  هبود  خشند تا 

در آ   د زمینۀ  از گشت آنها مساعد گردد،آمده ان

خو تر میتواند  کا ل  هتر و صورت است که شاروالی

 ه شهروندا   مضاعف  رار خدمات شهری  هت عرضۀ

و زیر نای  یی ر تطبی  پالنهای انکشافی و توسعهد و

کرده  کا ل  یشتر روی آ  تمرکا  که شاروالی ،شهر

سری  در عملی کرد  فرصت های تطبی   ه موق  و 

 . گرددآ  فراهم 
 

 

 

 

 

 


