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A.  شاروالی کابلاز طریق کانال های مختلف نشراتی نشرات : 

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

مطالب و عناوین ذیل  (75 شماره نشریه پامیر )شماره یکدر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
  را به نشر رسانیده است: 

 

 اصناف به زودی از طریق بانک صورت می گیردپرداخت قیمت جواز  .1

 بود، دایر گردیده سنبله 15 چهارشنبه روز کابل، شاروالی بزی سرپرستیحب عبداهلل پوهنیار ریاست تحت که سه ایجل در
 سازی کوتاه و شفافیت مسایل اداری، نظرداشت در با بانک، طریق از شهر اصناف مختلف جواز پول پرداخت به رابطه در

 معینان و حالیکه در کابل شاروالی سرپرست جلسه این در .گرفت صورت گو و گفت و بحث ههای کاری قدم و مراحل
 نموده تاکید ههای کاری قدم و مراحل سازی کوتاه و شفافیت بر حضور داشتند، کابل شاروالی عوایدی شهای بخ مدیران

 تکنالوژی از استفاده با آن شکل درست به کابل شاروالی عواید آوری جمع و چگونگی اداری مناسب راهکارهای روی
شاروالی کابل از طریق به  ا ر شان پرداخت وجه اصناف مختلف، کنندگان فعالیت باید، که آورگردید یاد صحبت نموده، جدید

به شاروالی های معتبر داخلی، پرداخت قیمت پول جواز اصناف بانک انجام دهند که قرار است با هماهنگی یکی از بانک
کابل از طریق بانک صورت گیرد. سرپرست شاروالی کابل تصریح کرد: راجستر اصناف هم به شکل الکترونیکی با در 

ها در بانک معلوماتی مرکز و نواحی شاروالی کابل موجود است، باید نظر داشت مشخصات صنف فعالیت کننده که اکثر آن
وگیری به عمل آمده و شفافیت کامل به میان آید. قابل ذکر است که اخیرًا به شکل منظم صورت گیرد تا از ضیاع وقت جل

قرار است این پروسه در  و نموده آغاز شهر سوم هشاروالی کابل، توزیع جواز اصناف را به شکل الکترونیکی آن از ناحی
 تمامی نواحی تطبیق گردد.

 

 سرک در گذر رحمت آباد ناحیه پنجم  20تکمیل ساخت  .2
 

 انکشافی پروگرام از قبل چندی و دارد بر در را سرک ۴1 که پنجم هیناح مربوط آباد رحمت گذر در کها سر ساخت کار
 این که ذکراست قابل .دارد ادامه کها سر متباقی باالی کار و تکمیل آن سرک 2۰ کار بود، گردیده آغاز کابل شاروالی

 درسال که بوده جامد کثافات تنظیم سیستم و رو ه پیاد آبروها، ساخت شامل متر کیلو 1۰ بیشتراز مجموعی طول به کهاسر
 .رسید خواهد اکمال هیپا به جاری

 

 حفظ و مراقبت سرک های سرای غزنی و گردنه باغ باال .3
 

 های گدام و باال باغ نهغزنی، گرد سرای سرکهای گیری داغ و ترمیم ، کارکابل شاروالی کار و مراقبت حفظ، ریاست
 داشته داغ گیری و ترمیم به نیاز که سرکهای گفتنیست، .گرفته است دست روی عماًل را چرخی پل حهدر سا کابل شاروالی

 ترمیم به کابل شاروالی کار و حفظ، مراقبت ریاست مسلکی و فنی متخصصین از سوی شناسایی و مطالعه از بعد باشد،
 .میشود پرداخته دوبار آن

 
 باربری کامازپیگیری ملکیت های غصب شده تصدی  .4

 هدش غصب های ملکیت گردانیدن باز منظور به هسجل افغانستان، اسالمی جمهوری جمهور رئیس جاللتمآب هدایت طبق
 کابل شاروالی سرپرست زی حبیب عبداهلل پوهنیار ریاست تحت روان، سال سنبله 2۰ دوشنبه روز کاماز، باربری تصدی

در این جلسه که قاری الف عرفانی رئیس عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری،  .دایر گردید
نمایندگان سکتور عدلی و امنیتی حضور داشتند، سرپرست شاروالی کابل در تحقق امر باز گردانیدن زمین های دولتی تاکید 

 سرپرست. داشت اعالم ذیربط ادارات همکاری و اهنگیهم با مورد، در را خویش هورزیده تالش و همکاری همه جانب
 اسرع به وهم شناسایی مشترک کمیته سوی از آن کوایف تمام با شده غصب که هایی زمین کرد، خاطرنشان کابل شاروالی

گام های عملی برداشته خواهد شد. سپس اشتراک کنندگان جلسه هرکدام آمادگی شانرا در  کاماز، تصدی به آن هداعا در وقت
 آینده در تا داشتند اعالم تصدی هدش غصب های زمین هدقبال اجرایی شدن هدایت رئیس جمهور کشور در خصوص اعا

 لت قرار گیرد.دو تصرف به و شده گرانیده باز غاصبین نزد از کاماز تصدی به مربوط های ملکیت نزدیک
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 تدویر جلسه مقدماتی پیرامون طرح خدمات تکسی رانی در شهر کابل  .5

 طرح پیرامون مقدماتی سهجل ُنخستین شهری، هایلتسهو و نظم ایجاد منظور به شهری اقتصاد عالی شورای لهفیص اساس به
 .تدویر یافت گذشته بهجشنپن کابل، شاروالی سرپرست یبزیحب عبداهلل پوهنیار ریاست تحت کابل شهر در رانی تکسی خدمات

تنظیم  بخش متخصصین از شماری و کابل ترافیک ریاست ترانسپورت، وزارت مسووالن کهیحال در جلسه، این در
 منظم سیستم یک به شهروندان یافتن دست خاطر به کابل شاروالی سرپرست داشتند، حضور کابل شاروالی ترانسپورت

در ایجاد نظم شهری،  را یداخل سکتور بخش گذاری سرمایه رشد نموده، صحبت هزینه کم و مطمئن معیاری، تکسی رانی،
های کاری شاروالی کابل عنوان کرد. سرپرست شاروالی کابل توقع برد، سکتور خصوصی با داشتن ظرفیت از اولویت

 هدخصوص نصب شده در موبایل، آمام افزار نرم طریق از تکسی ورریز هوعالی چون استقاده از تکنالوژی و کار شی
 دیگر جانب از و گردیم رو روبه شهری نظم به سویک از تا گردند پروسه این در آزاد رقابت طریق از خدمات ضهعر

  .گردد فراهم کابل گان باشنده برای شهری هایسهولت و کاری هایفرصت

 
 مقرری های جدید  .6

 
 بست در ظاهر فیصل احمد افغانستان، اسالمی جمهوری ریاست محترم مقام منظوری و کابل شاروالی پیشنهاد اساس به

 فرح خانم و سرسبزی ریاست  فنی معاون حیث به دوم بست در خرم اهلل صفی پوهنیار بشری، منابع رئیس حیث به اول
 . نمودند آغاز شان کار به و معرفی کابل شاروالی اداری و مالی ریاست بودجه آمر حیث به دوم بست در شجاع

 

 کار سرک فوقانی قلعه زمانخان در هفته جاری آغاز می گردد .7

 ..آغازمیگردد عماًل پنجشنبه روز کابل شاروالی انکشافی پروگرام از خان زمان هعقل فوقانی سرک اساسی، ساز و ساخت کار
 الی خانه سمنت چهارراهی قسمت از که رسیده اکمال هیپا به جانبه همه همطالع از بعد سرک این تدارکاتی هسپرو و دیزان
 ۴۹۰۸ آبرو، متر 7۰۹1اعمار شامل متر، ۸ اوسط عرض به و متر 3۸۹3 طول به خان زمان هعقل هرمت ۶۰ سرک وسط
 ساز و ساخت آینده ماه ده طی اساسی و پخته شکل به مذکور سرک امتداد به استنادی هایدیوار متر 7۶ 12 و رو پیاده متر
 هماکنون که است گردیده آغاز شهر در سازی سرک کارهای تاکنون جاری سال آغاز از که است هانی یادد قابل .گردد می
 کابل شهر در سرک ساخت سال را جاری سال میتوان که دارد جریان ها سرک ساز و ساخت کار شهر ناحیه چندین در

 . نامید

 کار برداشتن موانع امنیتی از ناحیه پنجم آغاز گردید .8

 پنجم هزحو مقابل از موانع امنیتی جاری هتهف یکشنبه روز موظف، هتسوی کمی از امنیتی موانع برداشتن روند لهسسل به
 ملی، امنیت شورای هلفیص و کشور جمهور رئیس فرمان به نظر .گردید آغاز پولیس اکادمی مرکز تربیوی و پولیس امنیتی
 در شود این گشوده عابرین روی به و انتقال شده، دمسدو روهای پیاده و ها جاده روی از باقیمانده موانع تمامی است قرار

 .است شده برداشته کابل شاروالی ا سوی موانع نقاط سایر از قبال که حالیست

 

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

 

 : 1396  سنبله 18  شنبه
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 روانه په به ېچار يدوړجو د کړس نید قلعه زمان خان پورت

په پام کې ده چې د قلعه زمان خان  شي پيل ېک ېاون

پورتنې سړک د جوړيدو چارې په اساسي ډول په روانه اونې 

عمال پيل کې د کابل ښاروالۍ د پرمختيايي پروګرام له الرې 

ياد سړک د هراړخيزي څيړني څخه وروسته ډيزاين او  .شي

تدارکاتي لړي يې بشپړه شوي، چې د سمنټ خاني څلور الري 

 ۳۸۹۳متره سړک نيمايي پوري د  ۶۰نه تر قلعه زمان خان 

متره پلن والۍ سره چې د  ۸متره اوږودوالۍ، او په اوسط ډول 

متره پلي الرو او  ۴۹۰۸متره د سړک غاړي لښتيو،  ۷۰۹۱

متره استنادي ديوالونو جوړول هم پکې شامل دي، او د  ۱۲۷۶

قرار است  جاری هزمان خان در هفت هلسو مياشتو په اوږدو کې به يې د جوړيدو چاري بشپړي شي آغاز کار ساخت سرک بااليی قلع

اين سرک  ..جاری عمالً آغاز گر هکابل در هفتی زمان خان از پروگرام انکشافی شاروال هکار ساخت و ساز اساسی، سرک باالی قلع

 ۶۰اکمال رسيده که از قسمت چهارراهی سمنت خانه الی وسط سرک  هتدارکاتی آن به پاي هبعد از مطالعات همه جانبه ديزان و پروس

متر  ۱۲۷۶رو و مترپياده  ۴۹۰۸متر آبرو،  ۷۰۹۱متر، شامل اعمار  ۸متر و به عرض اوسط  ۳۸۹۳زمان خان به طول  همتره قلع

  .ديوار های استنادی به امتداد سرک به شکل پخته و اساسی طی ده ماه آينده ساخت و ساز می گردد

 حليل ها: ت
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 های ورودی شهرکابلهای ترانسپوتی دروازهساخت ترمينل .1

های ترانسپورتی اقتصادی، مسووليت ساخت و ساز ترمينلنظر به حکم جاللتمآب رييس جمهور کشور و فيصله شورای عالی 

ها مشورتی در مقر شاروالی کابل با اشتراک نمايندگان وزارت خانه هاخيراً در جلس .شاروالی کابل سپرده شد هشهرکابل به ادار

ی ترانسپورتی هاهای مربوطه و چگونگی ساخت ترمينلو ادارات سکتور شهری، روی راهکارهای تثبيت و استمالک زمين

قابل ذکراست، .های همه جانبه صورت گرفتهای ترانسپورتی مسافر بری و بار بری بحثجهت بررسی مجدد و تثبيت زمين

شاروالی کابل در بخش تنظيم ترانسپورت  ههای کاری ادارهای ترانسپورتی مسافربری و باربری يکی از اولويتاحداث ترمينل

 . گردد ت ترانسپورتی داخل شهر و بين الواليتی کابل به حد کافی حل میعامه بوده که با ساخت آن مشکال

 تحليل ها: 
 

 

 

 پنجم امروز آغاز گرديد. هقبلی شاروالی کابل، کار برداشتن موانع امنيتی از ناحي هطبق وعد .2
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هم اکنون جريان کار برداشتن موانع امنيتی 

از مقابل کمربند تولی حوزٔه پنجم جريان 

و تمامی موانع امنيتی ازين ناحيه و  داشته

 شود.ديگر نواحی باقی مانده برداشته می

 

 

 

 

 

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 

 مقدماتی، پيرامون طرح خدمات تکسی رانی در شهر کابل هتدوير جلس .3

شورای عالی اقتصاد  هنظر به فيصل

شهری به منظور ايجاد نظم و 

های شهری، تحت رياست سهولت

زی سرپرست پوهنيار عبدهللا حبيب

گذشته نُخستين  هشنبشاروالی کابل، پنج

مقدماتی پيرامون طرح خدمات  هجلس

 .تکسی رانی در شهر کابل تدوير يافت

که مسووالن در اين جلسه در حالی

رياست ترافيک وزارت ترانسپورت، 

کابل و شماری از متخصصين بخش 

تنظيم ترانسپورت شاروالی کابل 

حضور داشتند، سرپرست شاروالی 

کابل روی دست يافتن شهروندان به يک سيستم تکسی رانی منظم، معياری، مطمين و کم هزينه تمرکز نموده، رشد سرمايه 

سرپرست شاروالی کابل  .ای کاری شاروالی کابل عنوان کردهگذاری بخش سکتور داخلی و ايجاد نظم شهری را از اولويت

ريزرو تکسی از طريق نرم افزار  هتوقع برد، سکتور خصوصی با داشتن ظرفيت عالی چون استقاده از تکنالوژی و کار شيو

سو به خدمات باشند و از طريق رقابت آزاد شامل اين پروسه گردند تا از يک هعرض همخصوص نصب شده در موبايل، آماد

 . های شهری برای باشنده گان کابل فراهم گرددهای کاری و سهولتنظم شهری روبه رو گرديم و از جانب ديگر فرصت

 تحليل ها: 
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های شهر از ترميم و داغ گيری سرک .4
 سوی شاروالی کابل

ياست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل روز ر

گيری سرک ده گذشته، ترميم و داغ هپنجشن

افغانان را به امتداد قوای مرکز روی دست 

های شهر نظر به گذشت زمان و سرک .گرفت

تردد وسايط، به خصوص بلند تناژ قسماً تخريب 

ها، گردد که بعد از مطالعات و ارزيابی سرکمی

های از سوی متخصصين فنی و مسلکی، سرک

ی داشته باشد، از که نياز به ترميم و داغ گير

گيری و ترميم اين درحاليست که کار داغ .گيردسوی رياست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل به آن رسيدگی صورت می

 . ها در ديگر مناطق شهر از سوی رياست حفظ، مراقبت و کار شاروالی کابل هم اکنون جريان داردسرک

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 

 
 

 : 1396  سنبله 20 شنبهدو 

 پنجم شهرکابل هاحمد شعیب رحیم، معین مالی و اداری شاروالی کابل، حین برداشتن موانع امنیتی در ناحی .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ها: 
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 ها، بروی عابرين ترافيک گشوده شدپنجم امنيتی پوليس بعد از مدت ٔ  مقابل حوزه ٔ  جاده .2

ی قبل و مطابق شاروالی کابل طبق وعده

به فرمان رياست جمهوری، تمامی موانع 

های مسدود شده را برداشته، امنيتی جاده

رو هارا بروی عابرين پيادهها وجاده

 نماييد. ترافيک بازگشايی می

 

 

 

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 
 ملیکار برداشتن موانع امنيتی از مقابل مرکز تربيوی اکادمی پوليس  .3

کار برداشتن موانع امنيتی از مقابل مرکز 

تربيوی اکادمی پوليس ملی، واقع در ناحئه 

اکنون جريان داشته و جادٔه فرعی پنجم هم

مسدود شده بروی عابرين بازگشايی 

شاروالی کابل کار برداشتن موانع .گرددمی

وقفٔه کوتاه به منظور امنيتی را بعد از يک 

هماهنگی بيشتر،  و اتخاذ تدابير تدارکاتی

 شدت جريان داردآغاز کرده و به

 

 

 

 تحليل ها: 
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 پنجم جريان دارد ٔ  هم اکنون حشر بزرگ تنظيفی در ساحات مختلف ناحيه .4

شهروند گرامی، آدرس مشخص انبار زباله 

واقع ناحئه پنجم را در کامنت بنويسيد تا 

اقدامات عملی از جانب رياست عمومی 

 .شاروالی کابل، صورت گيردتنظيف 

 

 

 

 

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 

 

 : 1396  سنبله 21 شنبهسه 

 شي ړېجو ښېد متروبس دوه کر ېار کښکال تر پايه به په کابل  13۹۷د  .1

 (Bus Rapid Transit) مترو بس يا بي آر تي

يو له هغو پرمختللو سيستمونو څخه ده چې په 

لپاره ډيريو هيوادونو کې د ښاريانو د ښه يون 

د لومړي ځل لپاره په .ترې ګټه پورته کيږي

افغانستان کې کابل ښاروالۍ غواړى چې 

ښاريانو ته د آسانتياو برابرولو او ګڼي ګوڼي 

څخه د مخنيوي په موخه په کابل ښار کې د بي 

 .آرتي يا متروبس سيستم رامنځته کوي

په کابل ښار کې د مترو بس جوړولو لومړي 

نو څخه تر سراى شمالي پړاو به له ده افغانا

کيلومتره اوږدوالۍ لرلو سره وي،  ۸پوري د 

چې ياد مسير به د معياري مترو بس سيستم ټولي 

د .ځانګړتياوي ولري، د ډيزاين جوړولو چارى يې روانې دي او د رغولو چاري به يې تر راتلونکي کال پوري بشپړي شي

ن، دهمزنګ او ده افغانان سره ونښلوي چې د ډيزان چاري به يې ډير ژر مترو بس دويم پړاو به برکې،دباغ باال، ميرويس ميدا

د مترو بس مسيرونه د عامه ښاري ترانسپورت ماستر پالن .پيل او له ډيزان څخه وروسته به يې د رغيدو چاري هم پيل شي

ه، دولتي ودانيو( او نورو او په مسيرونو کې د تګ راتګ لکه)سوداګريزو او هستوګنيزو ګڼي ګوڼي ځايونو، د زدکړو مرکزون

ځايونو په اساس ټاکل شوي، چې د دغو دوه مترو بس کرښو په رغيدو سره به د کابل شمالې برخې له لويديزو برخو سره 

ونښلول شي، چې د ترانسپورت په برخه کې به تر ډيره بريده نه يواځي د سيمي اوسيدونکو بلکې د کابل پوهنتون، پلي تخنيک 

په بل پړاو کې د دارالمان، .او روزنې پوهنتون او ځيني نورو تحصيلي موسسو زدکړياالنو ستونزي حل شيپوهنتون، ښوونې 

کارته نو او دشت برچي سيمي په پالن کې دي تر څو د متروبس سيستم پکې پلي شي. کابل ښاروالۍ وياړ لري چې تر راتلونکو 

د .کيلومتره په اوږودوالۍ سره د متروبس کرښې ورغوي ۱۱۱پنځه کلنو پوري د کابل ښار په ټولو اصلي سړکونو کې د 
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يادونې وړ ده چې متروبس ځانګړي مسير، ځانګړي بسونه، او ځانګړي تم ځايونه لري چې د ورځي په تکنالوژي سره سمبال 

ګړو الرو، او د ديجيتلي سيستم له الري به يې څارنه کيږي، ياد سيستم د مترو بسونو ګړنديتوب هم کنترول کوي او له ځان

ځانګړو تم ځايونو، د پيسو راټولول په بريښنايي توګه، او ځيرک ترافيکي څراغونو په لرلو سره د ښه امنيت، ګړنديتوب، او 

هوسايني څخه برخمن دي، همدارنګه د عادي الرو څخه په ګټي اخستنې سره نور هم ګټور تماميږي، د يادو بسونو ګړنديتوب 

کيلومتره پوري دي، د دي بسونو ګټه اخستونکې د ټولني ټول وګړي لکه غريب،  ۴۸تر  ۱۹له  د نړۍ په کچه په يو ساعت کې

 . شتمن او په ځانګړي توګه زدکړياالن دي ځکه کوم چوپړونه چې ميتروبس يې وړاندې کوي ټولو ته د منلو وړ دي

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 

 

 مکي به بيرته ترالسه شيځد کاماز تصدي غصب شوي  .2

حکم په اساس، د دولتي ځمکو د بيرته  د ولسمشر د

راګرځيدو په موخه تيره ورځ د کابل ښاروالۍ 

زي په مشرۍ غونډه سرپرست پوهنيار عبدهللا حبيب

جوړه شوه، په دي غونډه کې د اداري فساد او درنو 

جرمونو د عدلي او قضايي څارنوالۍ عمومي رئيس 

قارى الف عرفاني، د امنيتي او قضايي سکتورونو 

د غونډي په پيل کې کابل .تازو ګډون کړى وواس

ښاروالۍ سرپرست د دولتي ځمکو بيرته تر السه 

کولو په موخه چې ملي شنمنې ګڼل کيږي د اړوندو 

کابل ښاروالۍ .و په ملتيا خپل مالتړ اعالن کړادار

سرپرست په خپلو خبرو کې وويل:هغه ځمکي چې 

ورپسي .ژر به د کاماز تصدي ځمکو بيرته راګرځيدو لړي عمالً پيل شي غصب شوي د ګډي کميټي له خوا په نښه شوي اوډير

ګډونوالو هر يو په خپل وار خبرې وکړي او د ولسمشر له حکم څخه يې چې د دولتي ځمکو د بيرته تر السه کولو په موخه 

د غاصبينو له منګلو صادر شوي خپل مالتړ اعالن کړ، او په پام کې ده چې په نږدي راتلونکي کې د کاماز تصدي ځمکي 

 . خالصي، او د دولت تر ولکي الندې به راشي
 

  !مژده به شهروندان عزيز شهر کابل .3

های امور خدماتی مديريت عمومی ترافيک شهر کابل از وزارت محترم شاروالی کابل آمادٔه امضای قرارداد انتقال صالحيت

 .باشدامور داخله به شاروالی کابل می

 

 

 تحليل ها: 
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 : 1396  سنبله 22 شنبهچهار 

 معرفی رئيس جديد منابع بشری شاروالی کابل .1

بر اساس پيشنهاد شاروالی کابل و منظوری مقام 

محترم رياست جمهوری، احمد فيصل ظاهردر 

بست اول به حيث رئيس منابع بشری شاروالی کابل 

تعين و روز گذشته توسط پوهنيار مسيح هللا محبوب 

شاروالی کابل معرفی و به معين خدمات شهری 

گفتنيست آقای ظاهر، دوره .کار اش آغاز نمود

تحصيالت عالی خويش را به درجه ماستری در 

عامه با تخصص در مديريت منابع  هرشته ادار

بشری از پوهنتون ميشيگان غربی اياالت متحده 

ساله  ۸امريکا بدست آورده که دارای تجربه کاری 

 . باشدبين المللی میدرنهاد های مختلف ملی و 

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 

 

 

 معرفی معاون جديد رياست سرسبزی شاروالی کابل .2

به اساس پيشنهاد شاروالی کابل و منظوری مقام 

محترم رياست جمهوری، پوهنيار صفی هللا خرم 

در بست دوم به حيث معاون فنی رياست 

سرسبزی شاروالی کابل تعين و روز گذشته 

مسيح هللا محبوب معين خدمات توسط پوهنيار 

شهری شاروالی کابل معرفی و به کار اش آغاز 

گفتنيست پوهنيار خرم تحصيالت عالی  .نمود

خويش را از رشته جنگالت و سرسبزی از 

امريکا  هپوهنتون پوردو ايالت انديانا اياالت متحد

کاری  هبدست آورده که دارای هشت سال سابق

و بين المللی  در نهاد های مختلف علمی، ملی

 .باشدمی

 

 تحليل ها: 
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 : 1396  سنبله 23 شنبهپنج 

 ملت ٔ  جلوگيري از ضايع شدن سرمايه .1

سه سال قبل بر اثر عوارض تخنيكي و بي 

احتياطي دريور، بُلدوزر كه قيمت آن نزديک به 

هزار دالر امريكايي بود، از کار باز مانده  ۲۰۰

و حياتی  اين واسطٔه پر قدرت. و متوقف گرديد

در اين مدت در حال فرسوده شدن و داغمه بود 

که در نتيجهٔ زحمات و ابتكار تيم تخنيكي رياست 

عمومی تنظيف شاروالی کابل، بلدوزر مذکور 

زودی به فعاليت ترميم مجدد و فعال گرديده که به

 . كندآغاز مي

 

 تحليل ها: 
 

 

 

 

 

B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

سنبله عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در تلویزیون طلوع نیوز  21روز سه شنبه : طلوع نیوزتلویزیون  .1

 اشتراک نمود و در باره تخریب دیوار کوه شیر دروازه معلومات مفصل ارایه نمود.

یزیون نور اشتراک عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در تلو 13۹6سنبله  22چهار شنبه روز : نورتلویزیون  .2

به شهرداری کابل معلومات ارایه از وزارت امور داخله متروبس و انتقال مدیریت ترافیک  وطخط احداث نمود و در باره

 نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه ی را با  13۹6سنبله  22چهار شنبه روز  :آژانس خبری باختر .3

آژانس خبری باختر در مورد استفاده شهروندان کابل از خریطه های پالستیکی و ترافیک شهری و موقف شهرداری کابل 

 در زمنیه انجام داد. 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 هفته گذشته، هیچ رسانه ای برای اشتراک در برنامه های شاروالی کابل دعوت نگردیده است. طی 
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D. انه ها: انعکاس کارکردهای شاروالی در رس 
برداشتن موانع روی ارایه معلومات توسط عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در باره  :طلوع نیوز تلویزیون .1

 دیوار کوه شیر دروازه از تلویزیون طلوع نیوز انعکاس یافت. تخریبجاده ها و 

و انتقال  ارایه معلومات توسط عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در باره ایجاد خط متروبس :نور تلویزیون .2

 مدیریت ترافیک به شهرداری کابل از تلویزیون نور انعکاس یافت.

باره استفاده شهروندان از خریطه های مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در  : آژانس خبری باختر .3

 افت.پالستیکی و ترافیک شهری و موقف شهرداری کابل در زمینه , از آژانس خبری باختر انعکاس ی


