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 .Aنشرات شاروالی کابل:
طی هفته گذشته ،شاروالی کابل به ارایه نشرات ذیل از طریق کانال های نشراتی خود پرداخته است:
 - 1نشرات چاپی (پامیر) :در هفته گذشته ،شاروالی کابل طی دو شماره نشریه پامیر (شماره  67و  )68مطالب و عناوین
ذیل را به نشر رسانیده است:

شماره  – 67یکشنبه  25سنبله :1397

 .1د احمدشاه بابا مینې پروژې د پنځم او اوم بالکونود اصلي سړکونو د دویمې کرښې قیراچولو لړۍ پیل
شوه
په دولسمه ناحیه کې د احمدشاه بابا مینې پروژې د اوم بالک د اصلي سړک د قیرکولو چارې چې څه موده
وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوری پیل شوې وې ،په روانه اونۍ کې د لومړۍ کرښې قیرکولو څخه وروسته
د یاد سړړړک د دویمې کرښړړې قیرکول پیل شړړول دغه سړړړک د۱کیلومتر په اوږدوالي او ۳۰متر پلن والي په
درلودلو سړړړره چې ،د لوړړړتیو ،د پلوښرو پوښړړړل په ېیاو باندې او د الدانونو ایوړړړودل دي پتې شړړړامل د  ،ېر
راېلونتې یوې میاشتې به ېې چارې بشپړې او اټې اخیستنې ېه به وسپارل شي
 .2کار ساخت  12.38کیلومتر سرک آغاز گردید
روز گذشړړته کار سړړاخ و سړړاز  12.38کیلومتر سړړرک در ناحیۀ س ړیزددي ،با قطع نوار ېوس ړ احمد ش ړ یب
رحیي م ین مالی و اداری شړړاروالیکابل ،در حالیکه فاطمه نظری عضړړو شړړورای ملی ،شړړماری از محاسړن
سپیدان ،وکالی گذر و ادالی ناحیۀ سیزددي نیز حضور داشتند ،رسما آغاز گردید
در محفلیکه به دمین مناسب در آن ساحه ېدویر یافته بود ،م ین مالی و اداری شاروالیکابل ،طی سخنانی
روی برنامهدای شاروالیکابل در قسم ساخ سرکدا در سال جاری و دیزاین و ارزیابی سایرسرکدای
خامه به منظور ېهیۀ اسناد ېخنیتی آن ،که قرار اس در آینده از سوی شاروالیکابل ساخ و ساز گردند،
روشړنی انداخته افزود :شړاروالیکابل طبق وعدۀ خود ،سړاخ سړرکدا را نظر به اولوی بندی مشړتال،،
یتی پی دیگری در نواحی مختلف براساس اصل انتشاف متوازن آغاز کرده ېا مشتال ،مردم در زمستان
از گل و ښی و در دیگر فصلدا از گرد و خاک مرفوع گردیده و از جانب دیگر ،شهروندان ما به سهول
دای شهری دس یابند
قابل ذکر اسړړړ که سړړړاخ  12.38کیلومتر سړړړرک شړړړامل سړړړرک شړړړهرک مهدیه ،قسړړړم دوم دوازده امام،
رسړړړال و شړړړهرک زیار ،قرآن بوده که با سړړړاخ آن عالوه بر رفع سړړړایر مشړړړتال ،محیطی ،در قسړړړم
دسترسی به ېرانسپور، ،سهول دای نیز ایجاد خواددگردید
 .3ادامۀ کانکریت ریزی سرکهای فرعی در ناحیۀ دوازدهم
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به ادامۀ کانتری ریزی سړړرکدای فرعی سړړط شړړهر ،کار بهسړړازی و کانتری ریزی سړړرکدای بالک
دوم پروژۀ احمد شاه بابا مینه ،که چندی قبل از سوی پروگرام انتشافی شاروالیکابل آغاز گردیده بود ،در
مجموع کار این پروژه بیش از  15فیصړړړړړړړد پیش رفته و متباقی کار آن جر یان دارد .این پروژه شړړړړړړړامل
کانتری ریزی  15سرک به طولمجموعی  4کیلومتر شامل ساخ آبرودا و گلدان دای ېزئینی بوده که به
شتل پخته و اساسی طی سال جاری ېتمیل و به بهرده برداری سپرده می شوند.
 .4سرک باالیی قلعۀ زمانخان عنقریب تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود
به ادامۀ کار سړړاختمان اسړړاسړی سړړرک باښیی قل ۀ زمانخان ،که چندی قبل قسړړم اول این سړړرک در دوښیه
قیرریزی گردیده بود ،دفتۀ گذشته ب د از ېتمیل بدنۀ خاکی ،قیرریزی قسم دوم این سرک انجام یاف
این سرک از قسم چهاررادی سمن خانه الی وس سرک  ۶۰مترۀ قل ۀ زمانخان به طول  ۳۸۹۳متر و
به پهنای اوس  ۸متر ،شامل اعمار  ۷۰۹۱مترآبرو ۴۹۰۸ ،مترپیاده رو و  ۱۲۷۶متر دیواردای استنادی،
به امتداد سرک یاد شده به شتل پخته و اساسی از پروگرام انتشافی شاروالیکابل در آینده نزدیک ېتمیل و
به بهرده برداری سپرده می شود
 .5د تبلیغاتي شرکتونو له استازو سره ګډه مشورتي ناسته ترسره شوه
په م یاری ډول د کابل ښړړړړړړاروالۍ عوایدو را ولولو او د کابل ښړړړړړړار په دننه د ېبلیغاېي بیلبوردونو ېنظیي په
موخه،د ېیرې چهارشړړنبې په ور  ،د کابل ښړړاروالۍ او ېبلیغاېي شړړرکتونو اسړړتازو ېرمن د کابل ښړړاروالۍ د
کنفرانسونو په ېاښرکې مشورېي ناسته ېرسره شوه
د ناستې په پیل کې د کابل ښاروالۍ د کلتور چوپړونو رئیس مصطفی س یدی له دې ناستي څخه موخه د
بیلبوردونو او اشړړړړړتهارېو څخه په م یاری ډول عواید را ول یاد کړل ورپسړړړړړې د کابل ښړړړړړاروالۍ د عوایدو
رئ یس سړړړیدعمردانش د کابل ښړړړاروالۍ د عوایدو په اوسړړړني وب ی اود بیلبوردونو تس په خپل وخ د نه
ورکولو څخه خواشیني څرانده کړه او وې ویل :دا چې د کابل ښاروالۍ د ولاټو پروژو لږښتونه له عوایدو
څخه د  ،نو پتار ده چې ول خپل تسړړړړړړونه په خپل وخ سړړړړړړره وسړړړړړړپار او خپل باقیا ،دي ژر ېر ژره
ېحویل کړی نوموړ د بیلبوردونو د تس د دوکړه لیتونو په بیا کتنې یناار وکړ او د ېبلیغاېي شړړړرکتونو
له اسړړتازو څخه یې دي د نظر او وړاندیزونو غوښړړتنه وکړه ورپسړړې د ېبلیغاېي شړړرکتونو اسړړتازودر یو په
خپل وار د بیلبوردونو د تس دوکړه لیتونو په اړه خپلې سړړړړړړتونزې او وړاندیزونه وړاندې کړل ېرڅو په
راېلونتوغونډو کې دراړخیزې پریتړې ېرسره شي او د کابل ښاروالۍ عواید په م یار ډول را ول شي
 .6تعیمر اداری ناحیۀ سوم بهسازی گردید
به منظور مصړړړ ونی کاری کارکنان و عرضړړړۀ خدما ،بهتر برای شړړړهریان کابل ،ې یمر اداری ناحیۀ سړړوم
بهسازی گردید شمس نجفی سرپرس ناحیۀ متذکره در رابطه به خبرنگار پامیرگف :
به سازی دفاېر اداری به خاطرآدرس م شخص و دایمی به منظور ان سجام امور و ې سهیال ،برای مراج ین،
از ضروریا ،در یک از نواحی به حساب می رود و ردبری شاروالیکابل روی یک پالن منظي ،ېوس ه
و ېجهیز دفاېر نواحی را مطابق جغرافیا ،نفوس و سایر نیازدای درناحیه رویدس دارد
 .7راه اندازی تیاتر خیابانی در مکاتب شهر
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ریاسړړړړ آگادی و ارېباط عامۀ شړړړړاروالیکابل ،ېیاېر خیابانی را ېح عنوان «شړړړړهرما ،خانۀ ماسړړړړ » روز
چهارشنبۀ گذشته ،در متتب ملته ثریا ،راه اندازی کرد
مسووښن ریاس آگادی و ارېباط عامه ابهار میدارند که ،شاروالیکابل در جه ې الی فردنگ شهری در
خ صوص غرس و مراقب نهال و فواید سر سبزی برای شهروندان ،ریختن زبالهدا در جای م ین ،ا صول
و مقررا ،شهری ،نمای شا ،را برگزار می نماید ېا شهروندان در قبال شهر احساس مسوولی نموده و از
جانب دیگر از سرگرمیدای خوب در متاېب استفاده نمایند
قابل ذکراس که این برنامه برای شاگردان شماری از متاېب شهر نیز در آینده اجرا میگردد
 .8کار نوسازی و بهسازی سیزده پارک تفریحی در سطح شهر جریان دارد
شړړړاروالیکابل به منظور ایجاد و گسړړړتر سړړړاحا ،سړړړبز و اماکن ېفریحی ،کار نوسړړړازی و بهسړړړازی«»13
پارک ېفریحی را از آغاز سړړال جاری ،در نقاط مختلف شړړهر عمال روی دس ړ گرفته اس ړ این پارکدا به
ېناسب پارکدای سابقۀ شهر ،ېفاو،دای کیفی و کمی از نظر م یاردای شهری داشته که عالوه بر احاطه،
شامل سی ستي آبیاری منظي ،سنگ فر پیاده رودا ،ن صب و سایل بازی و ورز شی برای اطفال و جوانان،
نصړړب سړړایه بان دا ،غرس نهالدا و گلبتهدای زینتی ،چيکاری و سړړایر نیازدای یک پارک م یاری را دارا
می باشند که نزدیک به ده پارک آن در طی سال روان ېتمیل و به بهره برداری سپرده خوادد شد
از جملۀ این پارکدا ،پارک شړړړړر لیسړړړړۀ مریي ،پارک عالو الدین ،پارک مقابل بالک دای شړړړړاروالی ،باغ
قل ۀ فتوح ،پارک بالک دوم و چهارم پروژۀ احمد شړړړړړاه بابا مینه ،پارک قسړړړړړم «  »Eرحمن مینه ،پارک
قسم «ج» خوشحال مینه و پارک س اد ،را می ېوان نام برد
پودنیار صړړفیهللا خرم م اون فنی ریاسړړ سړړرسړړبزی شړړاروالیکابل ،در رابطه به خبرنگار پامیر گف  :از
چگونگی ېطبیق کار پروژهدای یادشده ،ریاس سرسبزی دمواره نظار ،نموده که از جمله دف پارک آن
از طریق کمکدای مالی دفتر استان بشر ملل متحد «دبیتا »،اجرا میگردد
 .9راه اندازی حشر تنظیفی در ناحیۀ دهم
روز جم ه گذشړړته ،حشړړرېنظیفی از سړړوی ریاس ړ ناحیۀ ددي به دمتاری و اشړړتراک مسړړووښن ادارۀ ملی
حفاب از محی زیس و اعضای جام ۀ مدنی در مربوطا ،این ناحیه راه اندازی گردید
سیالب وزیری رئیس ناحیۀ متذکره در رابطه به کي ېوجهی شماری از ادالی که به شتل بی رویه زباله دا
و مواد اضړړړړافی سړړړړاختمانی را در مربوطا ،این ناحیه انتقال داده اند و دمچنان در بی اعتنایی شړړړړماری از
مسړړړړووښن نهاددای که در این ناحیه بود و با دارند در عدم پاک نگهداشړړړړتن محل دا ،ابراز نا رضړړړړایتی
کرده افزود ،ما ېصړړړمییي داریي ېا به منظور ېرویج فردنگ شړړړهری با یک کار مشړړړترک نقاط مختلف ناحیه
ددي را از وجود زباله دا پاک کاری کرده ېا محال ،عاری از کثافا ،داشته باشیي
وی حفظ و پاک نگهداشړړتن سړړاحا ،مربوط به مقابل منازل و ادارا ،را از وجود زباله دا ،وجیبۀ مشړړترک
اخالقی مردم و مسووښن عنوان کرد
شماره  – 68چهارشنبه  28سنبله :1397
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 .1کار بهسازی گذر شمال چهار راهی شهید جریان دارد
کار بهسازی و کانتری ریزی  90کوچه و سرک خورد و بزرگ در گذر شمال چهاررادی شهید دنگردا
واقع ناحیۀ پانزددي ،که یک دفته قبل از پروگرام انتشړړړړافی شړړړړاروالیکابل آغاز گردیده ېا کنون  10فیصړړړړد
پیش رفته اس
طول مجموعی سړړړرک دای این گذر ۷۵/۱۴ ،کیلومتر با عرض دای مختلف ،شړړړامل سړړړاخ  ۹۴/۱۷کیلو
متر آبرو و  ۸۲۵متر پیاده رو بوددته به شتل پخته و اساسی در مد 9 ،ماه ساخ و ساز می گردند این
گذر میان جادۀ اصلی سلطان محمود غزنوی و میرزا عبدالقادر بیدل واقع گردیده که با ېتمیل کار بهسازی
آن ،در ایجاد سړړهول دای محیطی موثر می باشړړد قابل ذکر اس ړ که بهسړړازی و کانتری ریزی سړړرکها،
مشړړړتال ،محیطی را در فصړړړل زمسړړړتان از وجود گل وښی و در دیگر فصړړړل دای سړړړال ،از گرد و خاک
جلوگیری نموده و دمچنان باښی سړړړړړړط زندگی اقتصړړړړړړړادی ،فردنگی و رفادی مردم در محل ،مف ید واقع
خوادد شد
 .2آمادگی شاروالی کابل برای برگزاری مراسم عاشورا
آمادگی شاروالی کابل برای برگزاری عاشورای حسینی ،روز گذشته طی جلسۀ ېدابیری به بحث گرفته شد
در این جلسړړه احمدش ړ یب رحیي م ین مالی و اداری شړړاروالیکابل در حالیته غالم نبی رحیمی رئیس ناحیۀ
سیزددي و وکالی گذر نواحی سیزددي و ششي حضور داشتند ،ضمن استماع مشتال ،و پیشنهادا ،اشتراک
کنندگان جلسړړړړه ،آمادهگیدای شړړړړاروالی کابل را در قسړړړړم پاکی ونظاف ېتایا و مسړړړړاجد ،ېوبیف پولیس
ېرافیک در نقاط مزدحي چون جادۀ شړړهید مزاری ،گوښیی دواخانه و پل سړړر خاطرنشړړان کرده اطمینان داد
که با دمادنگی بیشتر ،شادد نظي خاص در این مراسي خوادیي بود
م ین مالی و اداری شړړړړړړاروالیکابل روی دمادنگی با قوماندانی زون 101آسړړړړړړمایی و حوزهدای امنیتی در
قسړړړم ېأمین امنی  ،اطفائیۀکابل نیز صړړړحب کرده دمتاری و دمسړړړویی مردم و دول را در برگزاری و
نظي مراسي عاشورا ښزم دانس
قابل ذکراس ړ که روز عاشړړورا یتی از ایاد ویژه در ېاریخ دین مقدس اسړړالم بوده که به مناسړړب این روز
در افغانستان و جهان اسالم طی مراسي خاص بزرگ داش به عمل میآید
 .3کار ساخت و ساز سرکهای گذر شهرک صفا عنقریب تکمیل میگردد
کار ساخ و ساز  13 2کیلومتر سرک که در نیمۀ سال گذ شته ،در گذر شهرک صفا واقع ناحیۀ سیزددي
شړړهر ،شړړامل  75کوچه و سړړرک خورد و بزرگ آغاز گردیده بود ،در مجموع کار آن بیش از  77فیصړړد به
پیش رفته عنقریب ېتمیل و به بهرده برداری سپرده می شود
سرکهای یاد شده با عرض اوس  3 5متر شامل اعمار  15 12کیلومتر آبرو کنارسرک 357 ،متر پلچک
دای آدن کانتریتی 750 ،متر پیاده رو و سړړړړیسړړړړتي ېنظیي کثافا ،جامد می باشړړړړد که از پروگرام انتشړړړړافی
شاروالی کابل به کمک مالی صندو باز سازی برای افغانستان به دزینۀ بیش از  87میلیون افغانی ېوس
شرک ساختمانی نوین حتیي زاده ساخ و ساز می گردد

4

بولتین نشراتی هفته وار شاروالی کابل

بولیتن 79

 22سنبله الی  28سنبله 1397

 .4پیام های رشد فرهنگ شهر نشیني ،در وسایط تنظیفی نصبگردید
جه مراعا ،کردن فردنگ شهر نشیني ،اخیرا ریاس ېنظیف شاروالیکابل ،پیام دای فردنگ عالی
شهری را در وسای جدید خویش نصب کرده ېا باښ افكار مردم ېأثیر مثب داشته باشد و از پراکنده بودن
زباله دا جلوگیری گردد
این درحالیسړړړړړړ که برخی از شړړړړړړهروندان به شړړړړړړتل بی رویه ،زباله دا را در جای م ین آن انتقال نداده،
دمواره پرسونل ېنظیفی شهر را دچار مشتال ،می سازند
قابل ذکراسړ که درکدام از وسړړای ریاسړ ېنظیف روزمره در حدود  100ېا  150كیلومتر در مسړړیر دا
مختلف سړړړط شړړړهر جه انتقال زباله دا درحال حرك بوده که از این طریق این پیام دا نصړړړب شړړړده به
اذدان مردم خوادد رسید
 .5کورس سواد آموزی در ریاست حفظ ،مراقبت و کار شاروالیکابل آغاز گردید
روز یک شنبه دفتۀ جاری ،دور جدید سواد آموزی برای کارکنان خدماېی ریاس حفظ ،مراقب و کار
شاروالیکابل ،آغاز گردید
غالم رضړړړا شړړړجاعی آمر آموز و ارېقای برفی ریاسړړړ منابع بشړړړری شړړړاروالیکابل ،در این رابطه به
خبرنگار پامیر گف  :به منظور فراگیری سواد ،کورس جدید  9مادۀ سواد آموزی برای  30ېن از کارکنان
خدماېی ریاسړړړ حفظ ،مراقب و کار شړړړاروالیکابل دایر گردیدکه ب د از سړړړپری نمودن این دوره ،کارکنان
اشتراک کننده در متاېب سواد حیاېی جه فراگیری دروس باښېر راه می یابند
وی اشتراک کارکنان خدماېی شاروالیکابل را در این کورس دا حتمی دانسته ېوقع برد ېا کارکنان خدماېی
ېمامی بخش دای شاروالی در کورس دای سواد آموزی اشتراک ېا از آموز دای کافی بهره ببرند
قابل ذکر اسړړړړ که در برگزاری دمچو کورس دا ،کمیتۀ مشړړړړترک از ادارا ،مختلف دولتی ېح ریاسړړړړ
قانون پوه محمد سرور دانش م اون دوم ریاس جمهوری اسالمی افغانستان ف الی داشته و دمواره باښی
بلند بردن سط سواد کارکنان خدماېی دول و نهاددا ېأکید می گردد و در عین حال از چگونگی برگزاری
و اشړړړتراک کارکنان خدماېی در کورس دای سړړړواد آموزی از سړړړوی م ینی سړړړواد حیاېی وزار ،م ارف
نظار ،گردیده و به کابینۀ دول گزار ارایه می گردد
 .6کار اعمار پارک تفریحی مقابل بالک های شاروالیکابل ادامه دارد
به سړلسړلۀ کار سړاختمان اسړاسړی  8سړرک در زون شړمال شړهر ،ب د از ېتمیل بسړترسړازی ،یک خ سړرک
سړړړرای شړړړمالی الی گوښیی حصړړړۀ اول قیرریزی گردید عبدالمتین قدسړړړی یک ېن از مدیران برنامۀ بهبود و
موثری ېرانسپور ،شهری شاروالیکابل ،طی صحب به خبرنگار پامیر گف :
دمزمان با ېتمیل شړړدن کار قیرریزی سړړرکدای یاد شړړده ،کار سړړنگ فر پیاده رودا ،ېنویر جاده و دیگر
جزئیا ،سړړړرک دا مطابق به دیزاین م یاری نیز درحال ېتمیل شړړړدن اسړړړ و قرار اسړړړ طی یک ماه آینده
ېمامی  8سرک زون شمال کابل ېتمیل و به بهره برداری سپرده شوند
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 .7کار ترمیم و داغگیری سرکهای شهر جریان دارد
کار ېرمیي و داغگیری سړړړړړرکدای شړړړړړهر در قسړړړړړم چهاررادی بره کی الی چهاررادی شړړړړړهید دنگردا و
سړړایرسړړرکدای که نیاز به ېرمیي و داغگیری دارند ،ازسړړوی ریاسړړ حفظ ،مراقب و کار شړړاروالیکابل،
جریان دارد
این در حالیسړ که شړړاروالیکابل ب د از مطال ه و شړړناسړړایی سړړرکدای که نیاز به ېرمیي دوباره دارند ،به
داغگیری و ېرمیي آن پرداخته اس  ،اما سرکهای که ساحۀ ېخریب آنها بی شتر باشد قیر سابقۀ آنرا برداشته
و به شتل م یاری ،دوباره قیرریزی میگردند
قابل ذکراس  ،وسایطی که با ېناژ بلند از سرکدای شهرعبور مینمایند ،باعث ېخریب بی شتر این سرکدا
میشوند
 .8باشندگان ناحیۀ شانزدهم ،از قیرریزی سرک باالی قلعۀ زمانخان استقبالکردند
کار ساختمان اساسی سرک باښی قل ۀ زمانخان واقع ناحیۀ شانزدم ،که از سوی شاروالیکابل روی دس
گرفته شده بود ،اخیرا قیرریزی آن ېتمیل گردیدکه استقبال باشندگان ساحا ،مرېب را به دمراه داش
محمد طادر ځواکمن رئیس ناحیۀ شړړړانزددي در این رابطه به خبرنگار پامیر از حصړړړول رضړړړای مردم ده
خدا یداد یاد آوری کرده گف  :باشړړړړړړندگان ناح یۀ شړړړړړړړانزددي به خصړړړړړړوص ادالی ده خدا یداد ،از این کار
شاروالیکابل قدر دانی نموده و در قسم حفظ و نگهداش این سرک اعالم حمای و دمتاری نمودند
وی از ېنظیي پ یاده رو دای ام تداد این سړړړړړړرک نیز یاد آوری کرده افزود که ،دو کا نداران با ې هد که با
مسووښن ناحیۀ شانزددي دارند ،از مسدود ساختن پیاده رودا وبیرون کردن اموال شان جلوگیری می نمایند
قابل ذکر اس که این سرک از قسم چهاررادی سمن خانه الی وس سرک  ۶۰متره قل ۀ زمان خان به
طول  ۳۸۹۳متر و به پهنای اوسړړړړ  ۸متر ،شړړړړامل اعمار  ۷۰۹۱متر آبرو ۴۹۰۸ ،مترپیاده رو و ۱۲۷۶
متر دیواردای استنادی ،به شتل پخته و اساسی از پروگرام انتشافی شاروالیکابل در آیندۀ نزدیک ېتمیل
و به بهرده برداری سپرده می شود
 - 2نشرات الکترونیکی از طریق صفحه فیسبوک :همچنان شاروالی کابل در جریان هفته گذشته به نشر مطالب از طریق
صفحه فیسبوک پرداخته است که شرح عناوین آن قرار ذیل است:
پنجشنبه  22سنبله 1397

 .1شاروالی کابل تصویر جاللتمآب دوکتور محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور را که در روز هجدهم سنبله مورد
اصابت فیرهای هوایی تعدادی از جوانان احساساتی و غیر مسول قرار گرفته بود ،مجدداً چاپ و به نشر سپرد .
رهبری شاروالی کابل منحیث مسوالن این ادارۀ خدماتی ،از فیرهای غیرمسووالنۀ عده ای از جوانان در روز سالیاد
قهرمان ملی کشور در سطح شهر و به خصوص باالی تصویر جاللتمآب رییس جمهور کشور که در دیوار ساختمان
شاروالی کابل نصب می باشد ،ابراز تاسف کرده این عمل را یک عمل نا آگاهانه عنوان می کند.
باید بخاطر داشته باشیم که تصاویر شخصیت های ملی افغانستان برای همۀ ما قابل احترام بوده توقع میرود تا جوانان ما
نسبت به آنها احترام گذاشته ،از حرکات احساساتی ،غیرآگاهانه و غیر مسوالنه خود داری کنند ،زیرا این گونه حرکات،
جز مغشوش ساختن اذهان عامه و آزار و اذیت شهروندان سود دیگری ندارد .
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از طرف دیگر ،چون اداره خدماتی شاروالی کابل متعلق به همه شهروندان کابل است ،حمله به این اداره ،حمله به
شهروندان کابل بشمار میرود.

شنبه  24سنبله 1397

 .1نصب پلهای هوایی در نقاط مزدحم شهر کابل از سوی شاروالی کابل!
جریان نصب ده پل هوایی از مدتی بدینسو بهمنظور فراهم آوری سهولت برای شهریان کابل از سوی شاروالی کابل آغاز
شده و و در نقاط مختلف شهر در حال نصب میباشد.
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 .2کار ساخت  12.38کیلومتر سرک از سوی شاروالی کابل آغاز گردید
کار ساخت و ساز  12.38کیلومتر سرک در ناحیه سیزدهم شهر کابل امروز  24سنبله  ،1397با قطع نوار توسط احمد
شعیب رحیم معین مالی و اداری شاروالی کابل ،در حالی که فاطمه نظری عضو شورای ملی ،شماری از محاسن سپیدان،
وکالی گذر و اهالی ناحیۀ سیزدهم نیز حضور داشتند ،رسما ً آغاز گردید.
در محفلیکه به همین مناسبت در آن ساحه تدویر یافته بود ،معین مالی و اداری شاروالی کابل ،طی سخنانی روی
برنامههای شاروالی کابل در قسمت ساخت سرکها در سال جاری و دیزاین و ارزیابی سایرسرکهای خامه به منظور
تهیۀ اسناد تخنیکی آن ،که قرار است در آینده از سوی شاروالی کابل ساختوساز گردند ،روشنی انداخته افزود :طبق
وعده ،ساخت سرک ها را نظربه اولویت بندی مشکالت ،یکی پی دیگری در نواحی مختلف براساس اصل انکشاف
متوازن رویدست داریم تا مشکالت مردم در زمستان از گل و الی و در دیگر فصل ها از گرد و خاک مرفوع گردد ،و
شهروندان ما بتوانند به سهولت های بیشتر شهری دست یابند .
ساخت  12.38کیلومتر سرک شامل سرک شهرک های مهدیه ،قسمت دوم دوازده امام ،رسالت و شهرک زیارت قرآن
بوده که با ساخت آن عالوه بر رفع سایر مشکالت محیطی ،در قسمت دسترسی به ترانسپورت ساحات مرتبط نیز سهولت
ایجاد خواهد گردید.
قابل ذکر است که درین محفل ،به پاس خدمات شاروالی کابل ،تقدیرنامه ای که از سوی مردم محل آماده گردیده بود ،توسط
فاطمه نظری وکیل مردم در ولسی جرگه به احمد شعیب رحیم معین مالی و اداری شاروالی کابل اهدا گردید.
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یکشنبه  25سنبله 1397

 .1سرک باالی قلعۀ زمان خان عنقریب تکمیل و به بهرده برداری سپرده میشود
به ادامۀ کار ساختمان اساسی سرک باالی قلعۀ زمان خان که چندی قبل قسمت اول این سرک در دوالیه قیرریزی گردیده
بود ،هفته گذشته بعد از تکمیل بدنۀ خاکی ،قیرریزی قسمت دوم این سرک انجام یافت.
این سرک از قسمت چهارراهی سمنت خانه الی وسط سرک  ۶۰متره قلعۀ زمان خان به طول  ۳۸۹۳متر و به پهنای
اوسط  ۸متر ،شامل اعمار  ۷۰۹۱متر آبرو ۴۹۰۸ ،مترپیادهرو و  ۱۲۷۶متر دیوارهای استنادی ،به امتداد سرک یاد شده
به شکل پخته و اساسی از پروگرام انکشافی شاروالی کابل در آینده نزدیک تکمیل و به بهرده برداری سپرده میشود.

 .2راه اندازی تیاتر خیابانی در مکاتب شهر
ریاست آگاهی و ارتباط عامۀ شاروالی کابل  ،تیاتر خیابانی را تحت عنوان " شهرما خانۀ ما" اخیراً ،در مکتب ملکه سریا،
راه اندازی کرد.مسووالن ریاست آگاهی و ارتباط عامه اظهار میدارند که شاروالی کابل در جهت تعالی فرهنگ شهری در
خصوص غرس و مراقبت نهال و فواید سرسبزی برای شهروندان ،ریختن زباله ها در جای مخصوص آن ،اصول و
مقررات شهری نمایشات را برگزار می نماید تا شهروندان در قبال شهر احساس مسوولیت نموده و از جانب دیگر از
سرگرمیهای خوب در مکاتب استفاده نمایند.
قابل ذکراست که این برنامه برای شاگردان شماری از مکاتب شهر نیز در آینده اجرا میگردد.
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دوشنبه  26سنبله 1397

 .1حشرهای تنظیفی مردمی در نقاط مختلف شهر باعث پاکی شهر و همکاری نارنجی پوشان میگردد.
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 .Bاشتراک در رسانه ها:
طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل حضور داشته است:
 .1رادیو آزادی :روز جمعه  23سنبله  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو آزادی
انجام داده و در مورد سرک های شهر صحبت نمود.
 .2رادیو کلید :روز شنبه  24سنبله  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو کلید انجام
داده و در مورد سرک های شهر کابل صحبت نمود.
 .3رادیو کلید :روز شنبه  25سنبله  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو کلید انجام
داده و در مورد دستفروشان صحبت نمود.
 .4رادیو جوانان :روز شنبه  26سنبله  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو جوانان
انجام داده و در مورد تنظیف صحبت نمود.
 .5رادیو آلمان :روز شنبه  27سنبله  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو آلمان انجام
داده و در مورد مشکالت مردم صحبت نمود.
 .6رادیو نوا :روز شنبه  27سنبله  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو نوا انجام داده
و در مورد مشکالت مردم صحبت نمود.

 .Cدعوت رسانه ها:
طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده

 .Dانعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رادیو آزادی :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد سرک های شهر از رادیو آزادی انعکاس
یافت.
رادیو کلید :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد سرک های شهر کابل از رادیو کلید انعکاس
یافت.
رادیو کلید :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد دستفروشان از رادیو کلید انعکاس یافت.
رادیو جوانان :صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد تنظیف از رادیو جوانان انعکاس
یافت.
رادیو آلمان :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مشکالت مردم از رادیو آلمان انعکاس
یافت.
رادیو نوا :صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مشکالت مردم از رادیو نوا انعکاس
یافت.
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