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A.  :نشرات شاروالی کابل 

 طی هفته گذشته، شاروالی کابل به ارایه نشرات ذیل از طریق کانال های نشراتی خود پرداخته است: 

( مطالب و عناوین 12و  11 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

  
 

 : 1496 سرطان 41  شنبهیک – 14شماره  

 نګار وکړين ټيزايسرپرست ښاروال د سړکونو په بشپړ ډ کابل د .1

په ورځ له یو شییی یر سیییڅخونو څخه ترسیییر   شییی  ې سییی د تیرې اونۍ د  ،څارنې له مخې چې غېه د

  زی د سڅخونو په بشپڅ ډیزاین ټی ګار وخڅ.ح یب سرپرست ښاروال پوه یار ع دهللا  خابلد ،شو 

ن د سڅخونو د ډیزای ،ته سپارښت ه وخڅ  چې ولی وښاروال د سڅک جوړولو تخ کي مسو سرپرست

ه برخه پ ېپاملرنه وخڅئ، ځکه سییڅخونه د تراکیکو،ترانسییپور  او ښییار  ود خېاو خیفیت په برخه 

سڅخونه د جوړیدو په   سرپرست ښاروال وویل: ډیر دخابلښاریانو ته خورا ډیر ارزښت لر .  ېخ

لکه د موټرو لپار  اصیییییلي او  ې،ټولي اړتیاو ،یې تخ یکي برخې ترالس الندې د  چېاو یا خې حال

سڅک  ود پل خرښې،کرعي  ښې، د  ښکال په موخه ګلدانونه، تراکیکي ن الرو پوښل په زی تي ډبرو، د 

روښییانه خول او د بایسییکل ځغلولو ځانګڅ  خرښییې پکې په پای خې نیول شییو  چې په پلي خیدو سییر  

 څرګ د شي. ونهپه څیر  خې مث ت بدلونبه یې د ښار 

پروژ   نظرخې نیولو ترڅ ګ د پهڅارنه خې په پروژوخې دخیفت  ېښیییییییاروال په د سییییییرپرسیییییییت

 خارخونکو د وسایلو په خار  خوندیتوب هم ټی ګار وخڅ.

 های شهر ادامه داردرو در جادههخط اندازی دهليزهای پياد .2

 دسییتی رو مزدحم نقاط از  را شیی ر یهاجاد  در رواد یپی هازیدهلی انداز خط خار خابل شییاروال

 ها،جاد  ی  ایز م ظور به هم خابل، شاروال میتص  نیا. دارد ادامه س ویبد گذشتهۀ هفت از خه گرکته

  کیتراک دلخراش حوادث از هم و بود  موثر  کیتراک مقررا  و اد یپ اکراد تردد در سیی ولت جادیا

 .آورد م ع ل بهی ریجلوگ

طرح کاهش ازدحام ترافيکی در ساحات سرای شمالی و قلعۀ موسی از سرگرفته شد .3  

 رد مشیییترک ونیسییییخ ی سیییو از گذشیییته، روز خابل، شیییاروال  کیتراک ازدحای خاهش طرح قیتط 

  مذخور ساحا  از جهینت در ،خه دیگرد آغاز دهم ۀیناح واقع  موس ۀقلع و  ش الی سرا چوکۀ ساح

 .ندشد  داد انتقال شد  نیینقاطتع به کروشان دست و اریسی ها خراچ متخلف،  ترانسپورت طیوسا

 را متعددی هابرنامه مزدحم، سییییاحا  در ب تر  کیتراک نظم آوردن وجود به ج ت خابل شییییاروال

  با آن به  م ت ی هاسیییرک و مزدحم سیییاحا  دری  هوای هاپل سیییاخت م ج له دارد، دسیییتی رو
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  کی خه باشیید  م شیید  ادی سییاحا  در ازدحای خاهشی ها طرح ازی گرید  کی شییتر،یبی هاعرض

 .شد خواه د قیتط ی گرید  پ

 با را الزیی ها آمادگ آن تحقق در دانسته شیخوی خار تیاولو رای ش ر نظم آوردن خابل شاروال

  انونق برخورد خ  د  استفاد سوء اکراد و نیمتخلف با خه دارد دستی رو ربطیذی هاگانار  گه اه 

 . شوند دیمستفی ش ری هاس ولت و تیمصوون از خابل ش روندان تا داد  انجای را

 های غصب شده به بحث گرفته شدچگونگی باز گردانيدن ملکيت .4

 روز خهۀ جلسییی در اکغانسیییتان،  اسیییالمی ج  ور سییر  غ  اشیییر  مح د جاللت آب تیهدا ط ق

 د،یگرد ریدا خابل شیییاروال سیییرپرسیییتی زبیح ع دهللا اریپوه  اسیییتیر تحت گذشیییته، ۀچ ارشییی  

 .گرکت صور  نظر ت ادل و بحث شد ، غصبی هاتیملک دنیبرگردان  چگونگ رامونیپ

 ازی شیی ار و  اراضیی ن،یسیی گ میجرا با م ارز  ، سییارنوالی لو ۀادار  دگانین ا  خهجلسییه نیا در

  دولتی هاتیملک دنیبازگردن دوبار ی راهکارهای رو بودند، د یورز شیییییرختی شییییی ر سیییییکتور

 از تا دیگرد اتخاذ میتص  و  هیارا مشخصی هادگا ید و ها طرح آن، از  هیب ۀ استفاد و شد  غصب

 .ندریگ قرار  قانون گردیپ مورد متخلف اکراد و د یگردیریجلوگ ال ال تیبیۀ سرما رکتن هدر

 واخيستل شوه آزموينهتنو څخه  «32»د کابل ښاروالۍ د ترافيک برخې لپاره له  .5

ت و څخه د  ۲۳خابل ښیییییاروالۍ د بشیییییر  سیییییرچی و ریاسیییییت له لور  د تیرې چ ارشییییی  یې په ورځ، له  د

اړیکوخارپو ،ادارې او د خابل ښیییییییاروالۍ د تراکیکو مدیریت د څیڅنو او توپوګراکي په برخه خې د آزادو 

 سیالیو له الرې آزموی ه واخیستل شو .

بسییتونو له  ۲۳۳ې ډیر ژر د آزادو سیییالیو له الرې د تراکیکي خ ورول او څارنې په موخه، د په پای خې د  چ

 .پار  آزموی ه واخیستل شي ترڅو د ښار د تراکیکو په برخه خې ب سویز بدلون رام ځ ته شي

 اطالعيه های شاروالی کابل  .6

مادة چ ل و سوی قانون تدارخا ، به اطالع ع وی رسانید  میشود خه، شاروال   ۳بدی وسیله به تأس  از کقرة 

خییابییل در نظر دارد، قرارداد پروژة امور سیییییییاخت ییان  خییانییال د  خییدایییداد، تحییت شیییییی ییار  تشییییییخیصییییییییه  

(KM/NCB/W-029/1397)  را به شیییییرخت سیییییاخت ان  ج وب  اکغانسیییییتان، دارای جوازD-26612  ،

( دو میلیونو دو صدو ۳3۳۲73۳.۳آدرس شرخت پ لوی صالون زرنگار ش ر خ دهار به قی ت مج وع  )

 س  وهفت هزارو دو صدو نودو دو اکغان  اعطاء ن اید.                  

ش د، میتواند اعتراض خویش را از تاریخ  شته با شخاص حقیق  و حک   خه هر گونه اعراض در زمی ه دا ا

ن ال  هفت روز تقوی   طور خت   توای با دالیل آن به ریاسیییت تدارخا  شیییاروال  خابل وکق نشیییر این اعال

 احکای ماد  پ جاهم قانون تدارخا  ارائه ن ای د.

این اطالعیه به مع   عقد قرارداد ن ود  وال  تک یل میعاد کو  الذخر وط  مراحل قانون  بعدی، قرارداد 

 م عقد نخواهد شد.
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+++++++++++++ 

سیییه پارخی س وسیییایط شییی ری واقع مکروریان چ اری به اجار  داد  میشیییود. اشیییخاص انقرادی و متشییی ثین 

خصوص  خه خواهش اجار  گرکتن آنرا از طریق داوطل   داشته باش د عرایض خود را بعد از نشر اعالن 

پارد اکغانان بسروز تقوی   به مدیریت خدما  غیر مشورت  ریاست تدارخا  شاوال  خابل واقع د   ۳2ال  

 شرط امه را مالحظه خ  د تض ین اخذ م  گردد.

++++++++++++ 

 اصله درخت چ ار مغز واقع سر تپه پغ ان به اجار  داد  میشود. 2۳1

اخاص انفرادی و متشیی ثین خصییوصیی  خه خواهش اجار  آنرا از طریق دواطل   داشییته باشیی د عرایض خود 

تقوی   به مدیریت خدما  غیر مشیییییورت  ریاسیییییت تدارخا  روز  ۳2را بعد از نشیییییر اعالن در ط  مد  

 شاروال  خابل وقع د  اکغانان بسپارد شرط امه را میتوان د مال حظه خ  د  تض ین اخذ میگردد.

++++++++++++ 

متر م ربع زمین سفید واقع ش ال سفار  روسیه ج ت استفاد  پارخی س موتر های ش ری به  41.موازی 

خاص انفرادی و متشیی ثین خصییوصیی  خه خواهش اجار  آنر از طریق داوطل   داشییته اجار  داد  میشییود اشیی

روز تقوی   به مدیریت خدما  غیر مشییورت   ۳2باشیی د عرایض خود را بعد از نشییر اعالن در ط  مد  

ریاسیییت تدارخا  شیییاروال  خابل واقع د  اکغانان بسیییپارد شیییرط امه را م  تواند مالحظه خ  د تصییی ین اخذ 

 میگردد.

+++++++++++ 

شد،  م دوی موقت د  خیپک خه شامل هشتادوپ ج باب دخاخین، یک اب ه گر، یک ح ای و یک اب هوتل م  با

برای سه سال به اجار  داد  م  شود، اشخاص انفرادی و متش ثین خصوص  خه خواهش اجار  گرکتن آنرا 

روز تقوی   به مدیریت خدما   ۳2از طریق داوطل   داشته باش د، عرایض خود را بعد از نشر اعالن ال  

غیر مشییورت  ریاسییت تدارخا  شییاروال  خابل واقع د  اکغانان بسییپارند، شییرط امه با مالحظه خ  د تضیی ین 

 اخذ میگردد.

 

 ېپيل شو ېد دريم پروان په سړک د قير اچولو چار .7

په اوږدوالي او  خیلومتر  ۳۵۶۳د سیییڅک جوړولو په دوای، د  ېشییی الي پور یدریم پروان څخه تر سیییرا له

متر  پلن وال  سیییر  چې اصیییل  او کرع  سیییڅخونه پکې شیییامل د ، د خابل ښیییاروالۍ د خار، سیییات ې او  ۵۳

ښییییاروالۍ هوه خوی  خابل     څارني ریاسییییت له لور  یې د دوه ې خرښییییې د قیر خولو چاری پیل شییییوې.

م پروان  له څلورالرې څخه، د شیی ید ترڅو دغه سییڅک د تراکیکو پرمخ پرانیز ، په ه دې موخه  ې د دری

 ج رال پ ا  ترڅلور الر  پور  د دوه ې خرښې د قیرخولو چار  پیل خڅې.
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سڅک د وخت په تیریدو او معیاری ډیزاین نه درلودلو له امله، په بد حالت خې وو چې تر ک ي او تخ یکي  یاد

سي او معیار  ډول جوړیږ  چې د یو څیڅنو وروسته له نو  ډیزاین سر  د روان خال په اوږدو خې په اسا

 معیاری سڅک ټولي ځانګڅتیاو  به ولر .

یادونې وړ د  چې، د یاد سڅک د جوړیدو ترڅ ګ د است الک او استوګ و ن رو د ویش لڅۍ او د است الک  د

 ې د بیې ورخولو لڅۍ هم دوای لر .شویو خورونو په بدل خ

 استهای گذر شهرک صفا در حال تکميل شدن سرک .8

 سییالۀ  ین در و شییود  م بزرگ و خورد سییرک 77 شییامل خه سییرک، لومتریخ 2۲3۳ سییاز و سییاخت خار

 .است شدن لیتک  حال در بود، د یگرد ش رآغاز زدهمیسیۀ ناح صفاواقع ش رک گذر در گذشته،

  متر ۲77 خ ارسییرک، آبرو لومتریخ 2732۳ اع ار شییامل متر، ۲37 اوسییط عرض با شیید  ادی یهاسییرک

  شاکانک پروگرای از خه باشد  م جامد خثاکا  میت ظ ستمیس و رو اد یپ متر 77۳ ، تیخانکر آهنی هاپلچک

  توسط  اکغان ونیلیم  77 از شیبۀ  یهز به اکغانستان،ی برای ساز باز ص دوق  مال خ ک به خابل شاروال

 .گردد  م ساز و ساخت زاد  میحک نینو  ساخت ان شرخت

 گرددکابل، در کاهش ازدحام ترافيکی موثر واقع میاصلی شمالهای قيرريزی سرک .9

ی شیی ر ترانسییپور  تیموثر و ب  ودۀ برنام از خه خابل، شیی ال در  اصییل سییرک 7  اسییاسیی سییاخت ان خار

  و هداشت ادامه آن خاری سازسرک بزرگۀ پروژ دو توسط شد، گرکته دستی رو گذشته خابل،سال شاروال

 .دیگرد لیتک  آن چ ارسرکی زیرریق

  لیک ت خه، داشییت اظ ار ریپام خ رنگار با گو و گفت  ط خابل،شیی ال باشیی دگان از تن کی هللابینج  حاج

 نآ به مرت ط ساحا  ازدحای خاهش در جر، لب  چ ارراه استقامت به  لیکام پ جصد سرکی زیرریق شدن

 .داشت خواهد ق ال در انیش ری برا رای شتریبی هاس ولت و د یگرد واقع موثر

  داشته انیجر آنی ش اری زیرریق د ،خاریگرد لیتک  آنی روهاآب اع ار خار خه هاسرک نیا مج وع در

 .گردد  م آغاز کینزدۀ  دیآ در ،یساز بستر از بعد آن، مت اقی زیرریق خار و

  چ ارراه  ال فیت ظ  چ ارراه ف،یت ظ  چ ارراه  ال سیییوی پروان سیییرک از، ع ار  ها سیییرک نیا

  ف،یهوخت خشیییت  ال پارکی  گوال ، لیکام پ جصییید  چ ارراه  ال مسیییل ی قوا  چ ارراه مسیییل ،ی قوا

  و اولۀ حصی  گوال  ال نجارهاۀ قلع ف،یهوخت خشت  ال نجارهاۀ قلع نجارها،ۀ قلع  ال    یتا  چ ارراه

 .باش د  م  ش الی سرا  ال اولۀ حصی  گوال

  و متر ۲۳ متر، ۲1 متر، ،۲7ی  هاعرض و متر لویخ 2۲ به کینزد شیید ، ادی یهاسییرک  مج وع طول

   کیتراکی زهایدهل رسرک،یت و ن ال، غرس و هاگلدان روها، اد یپ آبروها، ساخت شامل خه بود  متر ۳۳

  کیراکت    یا سا یتأس احداث و هاستگا یا ، کیتراک میعال نصب ، ران سکلیبا خطوط روها، اد یپی برا

  و لیتک  روان سال  ط هاسرک نیا وساز ساخت خار خه است ذخر قابل .باش د  م نیعابر و طیوسای برا

 .شوند  م سپرد ی بردار ب ر  به
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  : 4961 سرطان 02  چهارشنبه – 10شماره 

 منظورگرديد برچیساحۀ  وصلیکيلومتر سرک های  12.38ساخت  .1

تحت ریاسیییییت  سیییییال روان،سیییییرطان  27روز دوشییییی  ه  خهجلسیییییۀ هفته وار خ یسییییییون تدارخا  مل در 

خیلومتر  2۳3۲7قرارداد امور سییییییاخت ان   دایر گردید، در ارگخشییییییور یس ج  وریغ   رمح داشییییییر 

 م ظور گردید.آن، هایبرچ  با کرش خانکریت  به ش ول ساخت ان آبرو ساحۀ وصل های سرک

های وصییل  گوالی  سییازد، شییامل سییرک را با هم وصییل م   7و  2۲این پروژ  سییرک سییازی، خه نواح  

خ پ   بود  خه با تک یل شییییییدن آن، مشییییییکال  مردی م تاب قلعه ال  دیوان بیگ  و سییییییرک عرکان  ال  پل

 رهگذر ازدحای تراکیک  مرکوع خواهد شد.

ها را نیز به پیش برد  و های مسیییر این سییرکخابل خار پروسییۀ اسییت الک خانهقابل ذخراسییت خه شییاروال 

 ها استق ال ن ود  اند.حل از احداث این سرکمردی م

 کردکابل از ساحات مختلف ناحيۀ يازدهم بازديدسرپرست شاروالی .2

س ولت شدن  سرپرست به م ظور عرضۀ خدما  معیاری و کراهم  ش ری، پوه یار ع دهللا ح یب زی  های 

گذر و محاسییییین سیییییپیدان با وی ه را  خه کقیرهللا امین رییس ناحیۀ یازدهم، وخالی خابل در حال شیییییاروال 

 بودند، ازساحا  مختلف ناحیۀ یازدهم بازدیدخرد.

خابل مشکال  محیط  اهال  ناحیۀ متذخر  را جستجو ن ود ، برای رکع در این باز دید، سرپرست شاروال  

ر تحقق توانیم دآن به مسییییییووالن مربوط هدایا  الزی داد  گفت خه، با ه کاری اهال  و بزرگان محل، م 

 گردیم.نظای ش ری موکق

های خابل از سییرک های تحت خار در این ناحیه نیز دیدن ن ود  و از مسییووالن شییرختسییرپرسییت شییاروال 

خابل، خواست تا به خاطر برطر  شدن مشکال  مردی، در خصوص ازدحای ساخت ان  قراردادی شاروال 

 ع وقت به انجای برسان د.ها توجه م ذول داشته و خار خویش را به اسرو ب دش سرک

ديدار با بزرگان و نمايندگان مردم ناحيۀ سيزدهم .3  

خابل، روز دوشیییی  ۀ هفتۀ روان، با شیییی اری از بزرگان و پوه یار ع دهللا ح یب زی سییییرپرسییییت شییییاروال 
 ن ای دگان اهال  ش رک امید س ز مربوط ناحیۀ سیزدهم، در دکتر خارش مالقا  ن ود.

دای از ن ای دگان اهال  شیییی رک امید سیییی ز، مشییییکال  محیط  شییییان را با سییییرپرسییییت در این مالقا ، تع 
خابل گردیدند، خه در خابل شییریک سییاخته و خواهان عرضییۀ  خدما  معیاری از سییوی شییاروال شییاروال 

 خابل، در قس ت رکع مشکال  موجود درآن ساحه وعد  سپرد.زمی ه سرپرست شاروال 
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د امنيت پروژې سړک، قيرکولو ته چمتو شو .4  

په دولس ې ناحیه خې  د ام یت پروژې د ع ومي سڅک جوړولو چارې چې، تیرخال د خابل ښاروالۍ د خار، 
سیییات ې او څارنې ریاسیییت له لور  پیل شیییوې وې، د لښیییتیو او خاوری ې برخې جوړولو چارې  ې بشیییپڅې 

متر  په اوږدوالي 27۳۳څک چې په پاخه او اساسي ډول د شوې او په راتلونکو ورځوخې به قیرش .دغه س
متر  پلن والي سییر  جوړ ږ ، د لښییتیو، پلوالرو او سییڅک روښییانه خولو چارې هم پکې شییاملې د ،  ۲۳او 

 چي د بګرامیو سڅک له قلعه زمان خان سڅک سر  نښلو .

 د ښار ترافيکي چارو د سمون بورد، غونډه وکړه .5

د خار چوکتیا او ه غږۍ په موخه، د خابل ښییاروالۍ سییرپرسییت پوه یارع دهللا ح یب  د ښییار د تراکیکي چارو

 زی په مشرۍ د ښار د تراکیکي س ون بورد غونډ  وخڅ .

په دې غونډ  خې دخابل ښییاروالۍ سییرپرسییت، د ترسییر  شییویوخڅنو په اړ  لکه، د تراکیکي نښییو ایښییودلو،په 

ه خوا د جواز سیر او موټر چلولو جواز دتر السه خولو، سڅخونوخې د خرښو اچولو، د آسان خدمت ادارې ل

په بریښییی ایي لڅۍخې د پرمختګ او ورخڅ  یې له یوې واحدې ادارې څخه او د ښیییار د تراکیکو اسیییتراتی ک 

پالن جوړولو په اړ  خ رې وخڅې وویل: له وړاندې جوړو شیییییویو برنامو د پلي خیدو له الرې به د ښیییییار د 

لي خې د پای وړ بدلون رام ځ ته شییییي او اړی ه د  چې، په دې برخه خې ټول خپلې تراکیکي حالت په څرنګوا

سرغڅونو د څارنې خ یوې او نورو اړوندو برخو  سرته ورسوو.نوموړ  د تراکیکي  سر   دندې په صداقت 

خڅنې وڅارلې او غوښییت ه یې وخڅ  چې، بشییپڅې او ګوورې طرحې د تراکیکو د ښییه والي په موخه په خابل 

 پلي شي.ښارخې 

 ګوڼې مخنيوي طرحيې، مالتړ او پلي کيدو چاري دوام لريد ګڼه .6

په روانه اونۍخي د ښییییار  سییییکوور ګډ خ یسیییییون چا یزو ع لیاتو په لڅخي، د لسیییی یي ناحیي اړوند ډیر  

سیییی وخي د ګګه ګو ي مخ یوی طرحه پلې شیییو  او دا لڅۍ دوای لر .په دې اړوند د خابل ښیییاروالۍ د لسییی ې 

ییس سییییالب وزیری، د پامیر ورځ پا ي خ ریال ته وویل: په قلعه موسییی ، قلعه کت  هللا او وزیرآباد ناحېې ر

سییییییی وخې د هویو دباندې راوتي مالونو  لرې خول، د ترانسییییییپورتي وسیییییییایطو د تم ځایونو لیږدول ټاخلو 

 شوې.ځایونوته،د الس پلورونک  او ګرځ د  خراچیو لیږدول ټاخل شوی ځایونوته،چارې ترسر  

نوموړ  زیاته خڅ  چي، د ښییییییار  نظم راوسییییییتل زموږ په خاری لومڅیتوبونوخي ځا  لر  او د پلي خیدو 

لپار  یې د اړوند  ادارو په ملتیا پور  چ توال  لرو، قانون ماتونکو سییییییر  به قانوني چل د خیږ  ترڅو د دې 

 ناحېې اوسیدونکي له خوندیتوب او ټولو ښار  آسانتیاوو څخه برخ ن شي.
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 ناحيۀ دوازدهم جريان داردسرک کار ساخت و ساز  .7

خه چ دی ق ل از  ،بابامی ه واقع ناحیۀ دوازدهماح د شییا  ۀسییاخت و سییاز سییرک اصییل  بالک هفتم پروژخار 

شامل  ،متر ۲۳این سرک به طول یک خیلومتر و عرض جریان دارد.خابل آغاز گردید  بود، سوی شاروال 

چ د ما  آی د  تک یل و به ب ر   تاهای تزئی   بود  خه روها و اع ار گلدانکرش پیاد سییییاخت آبروها، سیییی س

 برداری سپرد  خواهد شد

 مشکالت آب آشاميدنی باشندگان مکروريانها بزودی برطرف می گردد .8

ها حفر گردید ، وریانخابل در سییییییاحۀ مکرآب خه از طر  پروگرای انکشییییییاک  شییییییاروال چ ار حلقه چا 

 گرداند.مشکال  آب آشامیدن  باش دگان این ساحا  را به زودی مرکوع م 

یان تدویر و مراق ت مکرور یار میرویس ارغ دیوال رییس  خار حفر پوه  خه  فت، پامیر گ گار  به خ رن ها 

نصیییب میتر برق های دو حلقۀ آن به پایۀ اخ ال رسیییید  و قرار اسیییت خه با های متذخر  و نصیییب شییی کهچا 

توسییط ریاسییت برشیی ا در هفتۀ آی د ، این دو حلقۀ چا  را کعال ن ائیم. قابل ذخر اسییت خه، با کعال سییازی دو 

روز آی د   تک یل و به ب ر  برداری سیییپرد  شیییود، از این رهگذر  27حلقه چا  آب دیگر خه خار حفر آن تا 

 گردد.ها به زودی مرکوع م نم  توان گفت، خه مشکال  آب آشامیدن  باش دگان مکروریا

 گرددمی آغاز ، عنقريبشينه پل پادشاه و اعمار پل کار. 9

ساخت ان پل پادشا  و خه نس ت مشکال  تخ یک  و عدی دیزاین معیاری به تعویق اکتاد  بود،  ،شی ه پل خار 

ست در آی دۀ  قرار متخصصین ک   و ۀ بعد از مطالعا  ه ه جان  ساخت ان  این دو پل، آغازگردد. نزدیکا

ز دالیل یک  ا رایاکت.  مرحلۀ تدارخا به ،معیاری خابل و تک یل اسیی اد تخ یک  و دیزاینشییاروال  مسییلک 

خان مربوط ناحیۀ زمانمترۀ قلعۀ 1۳خه در مسییییییر سیییییرک ی متذخر ،هاخار سیییییاخت و سیییییاز پلدرخیر أت

 گردید.ن ود اس اد مک ل تخ یک  محسوب م  ،شانزدهم واقع گردید 

 1۳تسییریع روند خاری سییاخت و سییاز سییرک  ه خاطرب ،خابل در روزهای آی د قابل ذخراسییت خه شییاروال 

 ن اید و خار آن تشدید بخشید  خواهد شد.خان نیز اقدای م مترۀ قلعۀ زمان
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همچنان شاروالی کابل در جریان هفته گذشته به نشر مطالب از طریق  نشرات الکترونیکی از طریق صفحه فیسبوک: - 2
 صفحه فیسبوک پرداخته است که شرح عناوین آن قرار ذیل است: 

 

 1496 سرطان 41 جمعه

 دیدار جاللتمآب رئیس جمهور غنی از پیشرفت کار بازسازی باالباغ پغمان .4

 از پیشررررررفت کار بازسرررررازی بان باد پنمان دیدن نمود. جاللتمآب محمد اشرررررر  ئنی رمیو جمشور کشرررررور، روز گذشرررررته
های مختل ، های مختل  بانباد پنمان، مسررررررمولین مربوطه در مورد قصرررررررها و کوتههنگام بازدید رمیو جمشور از بخش

فضای سبز و جریان ساختمان دیوار احاطه، معلومات ارامه کردند.رمیو جمشور ضمن مصافحه و احوالپرسی با کارگرانی 
ریزی ی ی از قصرررررهای بان باد پنمان بودند، بخاطر تسررررریا روند بازسررررازی باد متذکره و که عمالً مصرررررو  کان ریت

برداری آن در آینده های نزدیک، هدایات نزم صادر نمود و دستور داد که پو از پایان کار بازسازی این باد، تیم که  بشره
 زی قصر شاهی و سراج العمارۀ جالل آباد، به ونیت ننگرهار برود.مرمت و بازسازی را به عشده دارد، برای بازسا

گفتنی اسررت که بانباد پنمان که بنام باد بشاری شرراه امان ن خان شررشرت دارد، به پول شررخصرری امان ن خان ئازی برای 
لیحضررررت ئازی امان ن سررر ونت وی و خانواده اش در ایام تابسرررتان و پذیرایی مشمانان داخلی و خارجی اعمار گردید. اع

یه جرگه را دعوت و پذیرایی در این باد به عنوان خانۀ ملت، علما، مشایخ، وکال و اشتراک کنندگان لو 13۳3خان در سال
جریب بوده و شامل قصرهای حرم سرا، کوتۀ سفید، کوتۀ سرخ، کوتۀ اعلی حضرت، کوتۀ  ۲2مساحت بانباد پنمان نمود.

ب مشتری، کارخانه، موترخانه، پیاده خانه، کفترخانه و حوض های آب بازی اند که کامالً تخریب قاشق پنجه، شفاخانه، م ت
 گردیده بودند و کار بازسازی آن جریان دارد.

 

 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1883564978376597/1883552838377811/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1883564978376597/1883552838377811/?type=3
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 4961سرطان  49 شنبه

 تکمیل اسفالت خط دومی سرک پروان سوم الی تهیٔه مسکن .4

 ی شاروالی کابل، کار اسفالت خط دوم سرک مذکور از سوی شاروالی کابل آئاز گردیدی قبلی ادارهطبق وعده
 متر شامل خطوط متروبو، خط بایس ل، تنویر، نصب عالیم و خط ۲۳متر و عرض  2۲1۳طول کار سرک مذکور به

 .شوداندازی از سوی ریاست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل به پیش برده می

 #شاروالى_کابل

  #اسفالت_سرک

 #سرک_پروان_سوم

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%DA%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85?source=feed_text
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 ی چهارراهی تنظیفجریان اسفالت جاده .0

ی سال گذشته از برنامۀ بشبود و موثریت ترانسپورت شاروالی مذکور همراه با هفت سرک دیگر نیمه کار ساخت سرک
کیلومتر آبروها،  11۵2های مختل  آئتز گردیده که شامل ساخت کیلومتر، با عرض 1۵1۵طول مجموعی کابل، به
رو، خطوط بایس ل رانی، نصب عالیم ترافی ی و ها، ئرو نشال، تنویرسرک، دهلیز های پیادهگلدانروها، سرسبزی پیاده

 .درسی اکمال میباشد، که طی سال روان مالی به پایهها میایستگاه



 4961 سرطان 02 الی سرطان  41                             96بولیتن                         بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

11 
 

 

 

 1397سرطان  17يکشنبه 

 

 !اگاهی .4

آئاز نموده بود، تشدید بخشیده است، که سرک اصلی شمال کابل را که از سال گذشته  ۹شاروالی کابل کار ساخت و ساز 
های چشارراهی تنظی  الی قلعۀ های ساحات مرتبط از جمله سرکاین کار باعث بندش و افزایش حجم ترافیک در سرک

  .گرددنجارها، قلعۀ نجارها الی خشت هوختی ، قلعۀ نجارها الی گونیی حصۀ اول خیرخانه می
ستفاده شان کمتر اتقاضامندیم تا جشت کاهش ازدحام ترافی ی تا مدتی از وسایط شخصیبناً از باشندگان محترم شمال کابل 

 به عمل آورده و در صورت ام ان از رفت و آمد بیشتر خود داری نمایند
های بدیل تحت کار، از خال  ورزی در سیر از رانندگان محترم وسایط تقامندیم که در صورت استفاده از سرک همچنان

 .گرددها مینظمی جریان ترافیک جادهط شان خود داری نمایند زیرا این کارشان موجب ازدحام و بیو حرکت وسای
های ساختمانی و سرکسازی که با این خصوص شرکترهبری شاروالی کابل جشت تسریا روند کاری، بانی مسوونن به
 .یۀ اکمال برساننداداره قرارداد دارند، تاکید ورزیده که مطابق زمان معینه کار را به پا

 .این پیام را بازنشر کنید
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 از سوی شاروالی کابل 4١ی قبل و بعد ساخت سرک غرب میدان هوایى در ناحیه .0

 .ی مذکور بنویسیدهای ترانسپورتی و محیطی ساحهششروندان عزیز! از ساخت سرک مذکور و ایجاد سشولت
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 1397سرطان  18شنبه دو

 

 ی انکشافی شاروالی کابلخان "ده خدایداد" از برنامهباالى قلعه زماناسفالت سرك  .4
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 تدویر جلسۀ بورد تنظیم امور خدماتی ترافیک شهر .2

شاروال  زی سرپرستتسریا روند کاری سیستم ترافی ی ششر، تحت ریاست پوهنیار عبدن حبیبمنظور انسجام امور و به
 .کابل، جلسۀ بورد تنظیم امور ترافیک ششر کابل تدویر یافت

در این جلسه سرپرست شاروالی کابل روی کار کردهای انجام یافته در قسمت چگونگی تنظیم سیر حرکت وسایط در جاده 
منظور نظارت و کنترول امور ترافیک و اجندای بورد تن کارمند مل ی در چوکات ادارۀ ترافیک کابل به 3۳۳ها، استخدام 

تمرکز نموده افزود که با اجرایی شدن برنامه های سنجیده شده در وضعیت خدماتی نظام ترافیک ششر بشبود می یاید و 
را بیشتر از پیش با صداقت و امانت داری انجام  نزم است که در تحقق این اهدا  همه وظای  و مسوولیت های خویش

وی کار کردهای شرکت خصوصی پلنت که مسولیت ترتیت پالن استراتیزی برای ادارۀ ترافیک کابل و کارکرد .دهیم
کمیتۀ نظارتی جلوگیری از تخلفات ترافی ی و دیگر بخش های مربوط را ارزیابی نموده خواهان کار های بسنده و طرح 

 .و موثر در تنظیم بشتر مدیریت ترافیک ششر کابل گردیدهای جاما 

https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1886946348038460/1886946284705133/?type=3
https://www.facebook.com/abdullahjanhabibzai/photos/pcb.1886946348038460/1886946284705133/?type=3
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 1397سرطان  19شنبه سه 

 

 "خبر خوش برای باشندگان عزیز ناحیۀ سیزدهم "دشت برچی .4

 های فرعی دشت برچی از سوی کمیسیون تدارکات ملیکیلومتر سرک 12۵3۵منظوری ساخت 

تدارکات ملی تحت ریاست جاللتمآب محمد اشر  ئنی رمیو جمشور در ی صدو پنجاه و پنجمین جلسۀ هفته وار کمیسیون 
های فرعی کیلومتر سرک 12۵3۵کشور که روز گذشته در ارگ ریاست جمشوری برگزار گردید، قرارداد امور ساختمانی 

 ." میلیون افنانی منظور گردید1۶۳2۹1۵۹1۵۲3دشت برچی با فرش کان ریتی به شمول ساخت آبروهای آن به ارزش "
های مجرب ساختمانی قرارداد شده است در آیندۀ نزدیک آئاز کار عملی ساخت و ساز سرک مذکور که با ی ی از شرکت

های محیطی های مختل  کان ریت ریزی شده و سشولتهای فرعی ساحات مختل  دشت برچی با عرضگردد و کوچهمی
 .برای باشندگان محترم آن ناحیۀ فراهم خواهد شد
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

ون تلویزیرا با مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل  13۹۹ سرطان 1۲روز شنبه  :تلویزیون طلوع نیوز .4

 .نمودصحبت مترو بو انجام داده و در مورد  طلوع نیوز

در تلویزیون آریانا عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل   13۹۹ سرطان 1۹روز ی شنبه : تلویزیون آریانا .0

 .صحبت نمود مورد کارکرد های شاروالی کابلو در اشتراک نموده 

عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در تلویزیون طلوع  13۹۹سرطان  1۹روز ی شنبه  :تلویزیون طلوع نیوز .9

 .صحبت نمودنیوز اشتراک نموده و در مورد مترو بو 

انجام  مصاحبه را با رادیو نواعبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل   13۹۹سرطان  1۵روز دوشنبه : رادیو نوا .1

 صحبت نمود. توزیا کتابچه صفامی در ناحیه پانزدهمو در مورد داده 

عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو آرمان  13۹۹سرطان  1۹روز سه شنبه  :رادیو آرمان .1

 .صحبت نمودانجام داده و در مورد پاسخ به سوانت ششروندان 

 شمشادعبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در تلویزیون  13۹۹سرطان  1۵روز چشارشنبه  :تلویزیون شمشاد .9

 .صحبت نموداشتراک نموده و در مورد مترو بو 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
در مورد مترو بو از تلویزیون طلوع عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در  مصاحبه :تلویزیون طلوع نیوز .4

 انع او یافت. نیوز
کارکرد های شاروالی کابل از نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییوصحبت های  :تلویزیون آریانا .0

 انع او یافت.تلویزیون آریانا 

عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در در مورد مترو بو از تلویزیون صحبت های :تلویزیون طلوع نیوز .9

 طلوع نیوز انع او یافت.
مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در مورد توزیا کتابچه صفامی در ناحیه پانزدهم از رادیو نوا:  .1

 رادیو نوا انع او یافت.

سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در مورد پاسخ به سوانت ششروندان از رادیو مصاحبه عبدالجلیل رادیو آرمان:  .1

 ارمان انع او یافت.

صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییو نشرات شاروالی کابل در در مورد مترو بو از تلویزیون :تلویزیون شمشاد  .9

 شمشاد انع او یافت.
 


