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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 68و  67 شماره نشریه پامیر )شماره دودر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

   

  : 1397 سنبله 25شنبه یک – 67شماره 

راچولو لړۍ  پیل یمې کرښې قینې پروژې د پنځم او اوم بالکونود اصلي سړکونو د دوید احمدشاه بابا م .1

 شوه

په دولسمه ناحیه کې د احمدشاه بابا مینې پروژې د اوم بالک د اصلي سړک د قیرکولو چارې چې څه موده 

کې د لومړۍ کرښې قیرکولو څخه وروسته  وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوری پیل شوې وې، په روانه اونۍ

متر پلن والي په  ۳۰کیلومتر په اوږدوالي او۱دغه سړړړک د د یاد سړړړک د دویمې کرښړړې قیرکول پیل شړړول 

درلودلو سړړړره چې، د لوړړړتیو، د پلوښرو پوښړړړل په ېیاو باندې او د الدانونو ایوړړړودل دي پتې شړړړامل د ، ېر 

 او اټې اخیستنې ېه به وسپارل شي  راېلونتې یوې میاشتې به ېې چارې بشپړې

 

دیگرد آغاز سرک لومتریک 12.38 ساخت کار .2  

 بیشړړ  احمد ېوسړړ  نوار قطع با زددي،یسړړ ۀیناح در سړړرک لومتریک 12.38 سړړاز و سړړاخ  کار گذشړړته روز

 محاسړن از یشړړمار ،یملی شړړورا عضړړوی نظر فاطمه کهیحال در کابل،یشړړاروالی ادار وی مال نیم  يیرح

  دیگرد آغاز رسما   داشتند، حضور زین زدديیسیۀ ناحی ادال و گذری وکال دان،یسپ

ی سخنانی ط کابل،یشاروالی ادار وی مال نیم  بود، افتهی ریېدو ساحه آن در مناسب  نیدم به کهیمحفل در

ی دارسرکیسای ابیارز و نیزاید وی جار سال در داسرک ساخ  قسم  در کابلیشاروالی دابرنامهی رو

 گردند، ساز و ساخ  کابلیشاروالی سو از ندهیآ در اس  قرار که آن،ی تیېخن اسنادیۀ ېه منظور به خامه

 مشړتال،،ی بند  یاولو به نظر را داسړرک سړاخ  خود،  ۀوعد طبق کابلیشړاروال: افزود انداختهی روشړن

 زمستان در مردم مشتال، ېا کرده آغاز متوازن انتشاف اصل براساس مختلفی نواح دری گریدی پی تی

 سهول  به ما شهروندان گر،ید جانب از و دهیگرد مرفوع خاک و گرد از دافصل گرید در وی ښ و گل از

  ابندی دس ی شهری دا

 امام، دوازده دوم قسړړړم  ه،یمهد شړړړهرک سړړړرک شړړړامل سړړړرک لومتریک 12.38 سړړړاخ  که اسړړړ  ذکر قابل

 قسړړړم  در ،یطیمح مشړړړتال، ریسړړړا رفع بر عالوه آن سړړړاخ  با که بوده قرآن ار،یز شړړړهرک و رسړړړال 

   دیگردخوادد جادیا زینی دا ،سهول  ېرانسپور، بهی دسترس

 دوازدهم ۀیناح دری فرعی هاکسری زیر تیکانکرۀ ادام .3
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 بالکی داسړړرکی زیر  یکانتر وی بهسړړاز کار شړړهر، سړړط ی فرعی داسړړرکی زیر  یکانترۀ ادام به

 در بود، دهیگرد آغاز کابلیشاروالی انتشاف پروگرامی سو از قبلی چند که نه،یم بابا شاه احمدۀ پروژ دوم

ته شیپ صړړړړړړړدیف 15 از شیب پروژه نیا کار مجموع باق و رف  شړړړړړړړامل پروژه نیا .دارد انیجر آن کاری مت

 به که بودهی نیېزئی دا گلدان و آبرودا ساخ  شامل لومتریک 4ی طولمجموع به سرک 15ی زیر  یکانتر

 .شوندی م سپردهی بردار بهرده به و لیېتمی جار سالی طی اساس و پخته شتل

 شودی م سپردهی بردار بهره به و لیتکم بیعنقر خانزمانۀ قلعیی باال سرک .4

 هیدوښ در سړړرک نیا اول قسړړم  قبلی چند که خان،زمانۀ قل یی باښ سړړرکی اسړړاسړړ سړړاختمان کارۀ ادام به

  اف ی انجام سرک نیا دوم قسم ی زیرریق ،یخاکۀ بدن لیېتم از ب د گذشته ۀدفت بود، دهیگردی زیرریق

 و متر ۳۸۹۳ طول به خانزمانۀ قل  ۀمتر ۶۰ سرک وس ی ال خانه سمن ی چهارراد قسم  از سرک نیا

 ،یاستنادی وارداید متر ۱۲۷۶ و رو ادهیمترپ ۴۹۰۸ مترآبرو، ۷۰۹۱ اعمار شامل متر، ۸ اوس ی پهنا به

 و لیېتم کینزد ندهیآ در کابلیشاروالی انتشاف پروگرام ازی اساس و پخته شتل به شده ادی سرک امتداد به

  شودی م سپردهی بردار بهرده به

 غاتي شرکتونو له استازو سره ګډه مشورتي ناسته ترسره شوهید تبل .5

د ېبلیغاېي بیلبوردونو ېنظیي په  دننهپه م یاری ډول د کابل ښړړړړړړاروالۍ عوایدو را ولولو او د کابل ښړړړړړړار په 

ېیرې چهارشړړنبې په ور ، د کابل ښړړاروالۍ او ېبلیغاېي شړړرکتونو اسړړتازو ېرمن  د کابل ښړړاروالۍ د  ،دموخه

 کنفرانسونو په ېاښرکې مشورېي ناسته ېرسره شوه 

وخه  د ی له دې ناستي څخه مدیس ی مصطفیس ئد ناستې په پیل کې د کابل ښاروالۍ د کلتور  چوپړونو ر

بیلبوردونو او اشړړړړړتهارېو څخه په م یاری ډول عواید را ول یاد کړل  ورپسړړړړړې د کابل ښړړړړړاروالۍ د عوایدو 

یس سړړړیدعمردانش د کابل ښړړړاروالۍ د عوایدو په اوسړړړني وب ی  اود بیلبوردونو  تس په خپل وخ  د نه ئر

اټو پروژو لږښتونه له عوایدو ورکولو څخه خواشیني څرانده کړه او وې ویل: دا چې د کابل ښاروالۍ د  ول

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 

ه وکړه  ورپسړړې د ېبلیغاېي شړړرکتونو اسړړتازودر یو په له اسړړتازو څخه یې دي د نظر او وړاندیزونو غوښړړتن

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 

 دیگردی بهساز سوم ۀیناحی ادار مریتع .6

 سړړوم ۀیناحی ادار مریې  کابل، انیشړړړهری برا بهتر خدما،ۀ عرضړړړ و کارکنانی کار  یمصړړړ ون منظور به

 :گف ریپام خبرنگار به رابطه در متذکره ۀیناح سرپرس ی نجف شمس دیگردی بهساز

سجام منظور بهی میدا و مشخص خاطرآدرس بهی ادار دفاېری بهساز سه و امور ان  ن،یمراج ی برا ال،یې

 ېوس ه منظي، پالن کی یرو کابلیشاروالی ردبر و رودی م حساب بهی نواح از  کی در ا،یضرور از

  دارد دس یرو هیدرناحی ازداین ریسا و نفوس ا،یجغراف مطابق رای نواح دفاېر زیېجه و

 شهر مکاتب دری ابانیخ اتریتی انداز راه .7
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 روز« ماسړړړړ ۀ خان شړړړړهرما،» عنوان ېح  رای ابانیخ اېریې کابل،یشړړړړاروالۀ عام ارېباط وی آگاد اسړړړړ یر

  کردی انداز راه ا،یثر ملته متتب در گذشته، ۀچهارشنب

 دری شهر فردنگی ې ال جه  در کابلیشاروال که، دارندیم ابهار عامه ارېباط وی آگاد اس یر مسووښن

 اصول ن،یم ی جا در دازباله ختنیر شهروندان،ی برای سرسبز دیفوا و نهال مراقب  و غرس خصوص

 از و نموده  یمسوول احساس شهر قبال در شهروندان ېا دینمای م برگزار را شا،ینما ،یشهر مقررا، و

  ندینما استفاده متاېب در خوبی دایسرگرم از گرید جانب

  گرددیم اجرا ندهیآ در زین شهر متاېب ازی شمار شاگردانی برا برنامه نیا که ذکراس  قابل

دارد انیجر شهر سطح دری حیتفر پارک زدهیسی بهساز وی نوساز کار .8  

«  13»یبهسړړړاز وی نوسړړړاز کار ،یحیېفر اماکن و سړړړبز سړړړاحا، گسړړړتر  و جادیا منظور به کابلیشړړړاروال

 به داپارک نیا اسړړ  گرفته دسړړ ی رو عمال   شړړهر مختلف نقاط در ،یجار سړړال آغاز از رای حیېفر پارک

 احاطه، بر عالوه که داشتهی شهری اردایم  نظر ازی کم وی فیکی داېفاو، شهر،ۀ سابقی داپارک ېناسب

 جوانان، و اطفالی برای ورزش وی باز لیوسا نصب رودا، ادهیپ فر  سنگ منظي،ی اریآب ستيیس شامل

 دارا رای اریم  پارک کی یازداین ریسړړا وی کارچي ،ینتیزی داگلبته و دانهال غرس دا، بان هیسړړا نصړړب

  شد خوادد سپردهی بردار بهره به و لیېتم روان سالی ط در آن پارک ده به کینزد که باشندی م

 باغ ،یشړړړړاروالی دا بالک مقابل پارک ن،یالد عالو پارک ي،یمرۀ سړړړړیل شړړړړر  پارک دا،پارک نیا ۀجمل از

 پارک نه،یم رحمن«  E» قسړړړړړم  پارک نه،یم بابا شړړړړړاه احمدۀ پروژ چهارم و دوم بالک پارک فتوح،ۀ قل 

  برد نام ېوانی م را  س اد، پارک و نهیم خوشحال« ج» قسم 

 از: گف  ریپام خبرنگار به رابطه در کابل،یشړړاروالی سړړرسړړبز اسړړ یری فن م اون خرم هللایصړړف اریپودن

 آن پارک دف  جمله از که نموده نظار، دموارهی سرسبز اس یر ادشده،ی یداپروژه کار قیېطبی چگونگ

  گرددیم اجرا« تا،یدب» متحد ملل بشر استان دفتری مالی داکمک قیطر از

دهم ۀیناح دری فیتنظ حشری انداز راه .9  

ی مل ۀادار مسړړووښن اشړړتراک  وی دمتار به ددي ۀیناح اسړړ یری سړړو ازی فیحشړړرېنظ گذشړړته، جم ه روز

  دیگردی انداز راه هیناح نیا مربوطا، دری مدنۀ جام ی اعضا و س یز  یمح از حفاب 

 دا زباله هیروی ب شتل به کهی ادال ازی شماری ېوجه کي به رابطه در متذکره ۀیناح سیرئی ریوز البیس

 ازی شړړړړماریی اعتنای ب در دمچنان و اند داده انتقال هیناح نیا مربوطا، در رای سړړړړاختمانی اضړړړړاف مواد و

ی تیرضړړړړا نا ابراز دا، محل نگهداشړړړړتن پاک عدم در دارند با  و بود هیناح نیا در کهی نهاددا مسړړړړووښن

 هیناح مختلف نقاط مشړړړترک کار کی بای شړړړهر فردنگ جیېرو منظور به ېا يیدار يییېصړړړم ما افزود، کرده

  يیباش داشته کثافا، ازی عار محال، ېا کردهی کار پاک دا زباله وجود از را ددي

 مشړړترکۀ بیوج دا، زباله وجود از را ادارا، و منازل مقابل به مربوط سړړاحا، نگهداشړړتن پاک و حفظی و

  کرد عنوان مسووښن و مردمی اخالق

  : 1397 سنبله 28شنبه چهار – 68شماره 



 1397 سنبله 28 لیا سنبله 22                             79بولیتن                         نشراتی هفته وار شاروالی کابلبولتین 

4 
 

   دارد انیجر دیشهی راه چهار شمال گذری بهساز کار .1

 دنگردا دیشهی چهارراد شمال گذر در بزرگ و خورد سرک و کوچه 90ی زیر  یکانتر وی بهساز کار

 صړړړړدیف 10 کنون ېا دهیگرد آغاز کابلیشړړړړاروالی انتشړړړړاف پروگرام از قبل دفته کی که پانزددي، ۀیناح واقع

  اس  رفته شیپ

 لویک ۱۷/۹۴ سړړړاخ  شړړړامل مختلف،ی دا عرض با لومتریک ۱۴/۷۵ گذر، نیای دا سړړړرکی مجموع طول

 نیا گردندی م ساز و ساخ  ماه  9 مد، دری اساس و پخته شتل به بوددته رو ادهیپ متر ۸۲۵ و آبرو متر

ی بهساز کار لیېتم با که دهیگرد واقع دلیب عبدالقادر رزایم وی غزنو محمود سلطانی اصلۀ جاد انیم گذر

 سړړرکها،ی زیر  یکانتر وی بهسړړاز که اسړړ  ذکر قابل  باشړړدی م موثری طیمحی دا سړړهول  جادیا در آن،

 خاک و گرد از سړړړال، یدا فصړړړل گرید در وی وښ گل وجود از زمسړړړتان فصړړړل در رای طیمح مشړړړتال،

 واقع دیمف محل، در مردمی رفاد وی فردنگ ،یاقتصړړړړړړړادی زندگ سړړړړړړط ی باښ دمچنان و نمودهی ریجلوگ

  شد خوادد

  عاشورا مراسمی برگزاربرای  آمادگی شاروالی کابل .2

  شد گرفته بحث بهی ریېداب ۀجلسی ط گذشته روز ،ینیحسی عاشورای برگزاربرای  آمادگی شاروالی کابل

 ۀیناح سیرئی میرحی نب غالم تهیحال در کابلیشړړاروالی ادار وی مال نیم  يیرح بیاحمدشړړ  جلسړړه نیا در

 اشتراک شنهادا،یپ و مشتال، استماع ضمن داشتند، حضور ششي و زدديیسی نواح گذری وکال و زدديیس

 سیپول فیېوب مسړړړړاجد، و ایېتا ونظاف ی پاک قسړړړړم  در را کابلی شړړړړاروالی دایگآماده جلسړړړړه، کنندگان

 داد نانیاطم کرده خاطرنشړړان سړړر  پل و دواخانهیی گوښ ،یمزار دیشړړهۀ جاد چون مزدحي نقاط در کیېراف

  بود يیخواد مراسي نیا در خاص نظي شادد شتر،یبی دمادنگ با که

 دری تیامنی داحوزه ویی آسړړړړړړما 101زونی قوماندان بای دمادنگی رو کابلیشړړړړړړاروالی ادار وی مال نیم 

 وی برگزار در را دول  و مردمیی دمسړړړو وی دمتار کرده صړړړحب  زین کابلۀیاطفائ  ،یامن نیېأم قسړړړم 

  دانس  ښزم عاشورا مراسي نظي

 روز نیا مناسړړب  به  که بوده اسړړالم مقدس نید خیېار در ژهیو ادیا ازی تی عاشړړورا روز که ذکراسړړ  قابل

   دیآیم عمل به داش  بزرگ خاص مراسيی ط اسالم جهان و افغانستان در

 گرددیم لیتکم بیعنقر صفا شهرک گذری هاسرک ساز و ساخت کار .3

 زدديیسیۀ ناح واقع صفا شهرک گذر در گذشته، سالۀ مین در که سرک لومتریک 2 13 ساز و ساخ  کار

 به صړړدیف 77 از شیب آن کار مجموع در بود، دهیگرد آغاز بزرگ و خورد سړړرک و کوچه 75 شړړامل شړړهر،

  شودی م سپردهی بردار بهرده به و لیېتم بیعنقر رفته شیپ

 پلچک متر 357 کنارسرک، آبرو لومتریک 12 15 اعمار شامل متر 5 3 اوس  عرض با شده ادی یسرکها

ی انتشړړړړاف پروگرام از که باشړړړړدی م جامد کثافا، يیېنظ سړړړړتيیسړړړړ و رو ادهیپ متر 750 ،یتیکانتر آدنی دا

 ېوس ی افغان ونیلیم 87 از شیبۀ نیدز به افغانستانی برای ساز باز صندو ی مال کمک به کابلی شاروال

  گرددی م ساز و ساخ  زاده يیحت نینوی ساختمان شرک 
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 دیگردنصبی فیتنظ طیوسا در نشیني، شهر فرهنگ رشدی ها پیام .4

ی عال فردنگی دا امیپ کابل،یشاروال فیېنظ اس یر را  یاخ نشیني، شهر فردنگ کردن مراعا، جه 

 بودن پراکنده از و باشد داشته مثب  ېأثیر مردم افكار باښ  ېا کرده نصب شیخو دیجد وسای  در رای شهر

  گرددی ریجلوگ دا زباله

 نداده، انتقال آن نیم ی جا در را دا زباله ه،یروی ب شړړړړړړتل به شړړړړړړهروندان ازی برخ که سړړړړړړ یدرحال نیا 

  سازندی م مشتال،  دچار را شهری فیېنظ پرسونل دمواره

 دا  مسړړیر در كیلومتر 150 ېا 100 حدود در روزمره ېنظیف ریاسړړ  وسړړای  از درکدام که ذکراسړړ  قابل

 به شړړړده نصړړړب دا  پیام نیا قیطر نیا از که بوده حرك  درحال دا زباله انتقال جه  شړړړهر سړړړط  مختلف

  دیرس خوادد مردم اذدان

دیگرد آغاز کابلیشاروال کار و مراقبت حفظ، استیر دری آموز سواد کورس .5  

 کار و مراقب  حفظ، اس یری خدماې کارکنانی برای آموز سواد دیجد دور ،یجار ۀدفت شنبه کی روز

   دیگرد آغاز کابل،یشاروال

 به رابطه نیا در کابل،یشړړړاروالی بشړړړر منابع اسړړړ یر  یبرفی ارېقا و آموز  آمری شړړړجاع رضړړړا غالم

 کارکنان از ېن 30ی برای آموز سوادۀ ماد 9 دیجد کورس سواد،ی ریفراگ منظور به: گف  ریپام خبرنگار

 کارکنان دوره، نیا نمودنی سړړړپر از ب د دکهیگرد ریدا کابلیشړړړاروال کار و مراقب  حفظ، اسړړړ یری خدماې

   ابندی یم راه باښېر دروسی ریفراگ جه ی اېیح سواد متاېب در کننده اشتراک

ی خدماې کارکنان ېا برد ېوقع دانستهی حتم دا کورس نیا در را کابلیشاروالی خدماې کارکنان اشتراکی و

  ببرند بهرهی کافی داآموز  از ېا اشتراکی آموز سواد یدا کورس دری شاروالی دا بخشی ېمام

 اسړړړړ یر ېح ی دولت مختلف ادارا، از مشړړړړترک ۀتیکم دا، کورس دمچوی برگزار در که اسړړړړ  ذکر قابل

ی باښ دمواره و داشته  یف ال افغانستانی اسالمی جمهور اس یر دوم م اون دانش سرور محمد پوه قانون

ی برگزاری چگونگ از حال نیع در و گرددی م دیېأک نهاددا و دول  یخدماې کارکنان سواد سط  بردن بلند

 م ارف وزار،ی اېیح سړړړواد  ینیم ی سړړړو ازی آموز سړړړوادی دا کورس دری خدماې کارکنان اشړړړتراک و

  گرددی م هیارا گزار  دول  ۀنیکاب به و دهیگرد نظار،

 دارد ادامه کابلیشاروالی ها بالک مقابلی حیتفر پارک اعمار کار .6

 سړرک خ  کی ،یبسړترسړاز لیېتم از ب د شړهر، شړمال زون در سړرک 8ی اسړاسړ سړاختمان کار ۀسړلسړل به

 و بهبودۀ برنام رانیمد از ېن کی یقدسړړړ نیعبدالمت  دیگردی زیرریق اولۀ حصړړړیی گوښی الی شړړړمالی سړړړرا

 :گف  ریپام خبرنگار به صحب ی ط کابل،یشاروالی شهر ېرانسپور،  یموثر

 گرید و جاده ریېنو رودا، ادهیپ فر  سړړنگ کار شړړده، ادی یداسړړرکی زیرریق کار شړړدن لیېتم با دمزمان 

 ندهیآ ماه کی یط اسړړړ  قرار و اسړړړ  شړړړدن لیېتم درحال زینی اریم  نیزاید به مطابق دا سړړړرک ا،یجزئ

  شوند سپردهی بردار بهره به و لیېتم کابل شمال زون سرک 8ی ېمام



 1397 سنبله 28 لیا سنبله 22                             79بولیتن                         نشراتی هفته وار شاروالی کابلبولتین 

6 
 

                         دارد انیجر شهری سرکهای ریگداغ و میترم کار .7

 و دنگردا دیشړړړړړهی چهاررادی الی ک برهی چهارراد قسړړړړړم  در شړړړړړهری داسړړړړړرکی ریگداغ و يیېرم کار

 کابل،یشړړاروال کار و مراقب  حفظ، اسړړ یری ازسړړو دارند،ی ریداغگ و يیېرم به ازین کهی دارسړړرکیسړړا

  دارد انیجر

 به دارند، دوباره  يیېرم به ازین کهی داسړړرکیی شړړناسړړا و مطال ه از ب د کابلیشړړاروال که سړړ یحال در نیا 

 برداشته آنرا ۀسابق ریق باشد شتریب آنها بیېخر ۀساح کهی سرکها اما اس ، پرداخته آن يیېرم وی ریداغگ

  گردندیمی زیرریق دوباره ،یاریم  شتل به و

 داسرک نیا شتریب بیېخر باعث ند،ینمایم شهرعبوری داسرک از بلند ېناژ با کهی طیوسا ذکراس ، قابل

  شوندیم

کردنداستقبال خانزمانۀ قلعی باال سرکی زیرریق از شانزدهم، ۀیناح باشندگان .8  

 دس ی رو کابلیشاروالی سو از که شانزدم،یۀ ناح واقع خانزمانۀ قل ی باښ سرکی اساس ساختمان کار

  داش  دمراه به را مرېب  ساحا، باشندگان استقبال دکهیگرد لیېتم آنی زیرریق را  یاخ بود، شده گرفته

 ده مردم  یرضړړړا حصړړړول از ریپام خبرنگار به رابطه  نیا در شړړړانزددي ۀیناح سیرئ ځواکمن طادر محمد

 کار نیا از داد،یخدا دهی ادال خصړړړړړړوص به  شړړړړړړړانزدديیۀ ناح باشړړړړړړندگان: گف  کردهی آور ادی دادیخدا

  نمودندی دمتار و  یحما اعالم سرک نیا نگهداش  و حفظ قسم  در و نمودهی دان قدر کابلیشاروال

دا ادهیپ يیېنظ ازی و تدادی  رو نداران که، افزود کردهی آور ادی زین سړړړړړړرک نیا ام کا هد با دو  با که ې 

   ندینمای می ریجلوگ شان اموال کردن رونیوب رودا ادهیپ ساختن مسدود از دارند، شانزدديیۀ ناح مسووښن

 به خان زمانۀ قل  متره ۶۰ سرک وس ی ال خانه سمن ی چهارراد قسم  از سرک نیا که اس  ذکر قابل

 ۱۲۷۶ و رو ادهیمترپ ۴۹۰۸ آبرو، متر ۷۰۹۱ اعمار شړړړړامل متر،  ۸ اوسړړړړ ی پهنا به و متر ۳۸۹۳ طول

 لیېتم کینزد ۀندیآ در کابلیشاروالی انتشاف پروگرام ازی اساس و پخته شتل به ،یاستنادی وارداید متر

  شودی م سپردهی بردار بهرده به و

 

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: 

 

 7139 سنبله 22 پنجشنبه

 

شاروالی کابل تصویر جاللتمآب دوکتور محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور را که در روز هجدهم سنبله مورد  .1
  .هوایی تعدادی از جوانان احساساتی و غیر مسول قرار گرفته بود، مجدداً چاپ و به نشر سپرداصابت فیرهای 

رهبری شاروالی کابل منحیث مسوالن این ادارۀ خدماتی، از فیرهای غیرمسووالنۀ عده ای از جوانان در روز سالیاد 
ر کشور که در دیوار ساختمان قهرمان ملی کشور در سطح شهر و به خصوص باالی تصویر جاللتمآب رییس جمهو

 .شاروالی کابل نصب می باشد، ابراز تاسف کرده این عمل را یک عمل نا آگاهانه عنوان می کند
بخاطر داشته باشیم که تصاویر شخصیت های ملی افغانستان برای همۀ ما قابل احترام بوده توقع میرود تا جوانان ما  باید

ات احساساتی، غیرآگاهانه و غیر مسوالنه خود داری کنند، زیرا این گونه حرکات، نسبت به آنها احترام گذاشته، از حرک
  .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 
 .رودبشمار می شهروندان کابل

 

 

 1397سنبله  24شنبه 

 !های هوایی در نقاط مزدحم شهر کابل از سوی شاروالی کابلنصب پل.  1

منظور فراهم آوری سهولت برای شهریان کابل از سوی شاروالی کابل آغاز جریان نصب ده پل هوایی از مدتی بدینسو به
 .باشدشده و و در نقاط مختلف شهر در حال نصب می
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 کیلومتر سرک از سوی شاروالی کابل آغاز گردید 12.38 کار ساخت.  2

، با قطع نوار توسط احمد 1397سنبله  24کیلومتر سرک در ناحیه سیزدهم شهر کابل امروز  12.38و ساز کار ساخت 
سن سپیدان، شعیب رحیم معین مالی و اداری شاروالی کابل، در حالی که فاطمه نظری عضو شورای ملی، شماری از محا

 .وکالی گذر و اهالی ناحیۀ سیزدهم نیز حضور داشتند، رسماً آغاز گردید
که به همین مناسبت در آن ساحه تدویر یافته بود، معین مالی و اداری شاروالی کابل، طی سخنانی روی در محفلی

های خامه به منظور رسرکها در سال جاری و دیزاین و ارزیابی سایهای شاروالی کابل در قسمت ساخت سرکبرنامه
وساز گردند، روشنی انداخته افزود: طبق تهیۀ اسناد تخنیکی آن، که قرار است در آینده از سوی شاروالی کابل ساخت

وعده، ساخت سرک ها را نظربه اولویت بندی مشکالت، یکی پی دیگری در نواحی مختلف براساس اصل انکشاف 
در زمستان از گل و الی و در دیگر فصل ها از گرد و خاک مرفوع گردد، و متوازن رویدست داریم تا مشکالت مردم 

  .شهروندان ما بتوانند به سهولت های بیشتر شهری دست یابند
کیلومتر سرک شامل سرک شهرک های مهدیه، قسمت دوم دوازده امام، رسالت و شهرک زیارت قرآن  12.38ساخت 

الت محیطی، در قسمت دسترسی به ترانسپورت ساحات مرتبط نیز سهولت بوده که با ساخت آن عالوه بر رفع سایر مشک
 .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 
 .ری شاروالی کابل اهدا گردیدفاطمه نظری وکیل مردم در ولسی جرگه به احمد شعیب رحیم معین مالی و ادا



 1397 سنبله 28 لیا سنبله 22                             79بولیتن                         نشراتی هفته وار شاروالی کابلبولتین 

9 
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 1397سنبله  25 یکشنبه

 

 دشوسرک باالی قلعۀ زمان خان عنقریب تکمیل و به بهرده برداری سپرده می. 1

به ادامۀ کار ساختمان اساسی سرک باالی قلعۀ زمان خان که چندی قبل قسمت اول این سرک در دوالیه قیرریزی گردیده 
 .تکمیل بدنۀ خاکی، قیرریزی قسمت دوم این سرک انجام یافتبود، هفته گذشته بعد از 

متر و به پهنای  ۳۸۹۳متره قلعۀ زمان خان به طول  ۶۰این سرک از قسمت چهارراهی سمنت خانه الی وسط سرک 
متر دیوارهای استنادی، به امتداد سرک یاد شده  ۱۲۷۶رو و مترپیاده ۴۹۰۸متر آبرو،  ۷۰۹۱متر، شامل اعمار  ۸اوسط 

 .شودبه شکل پخته و اساسی از پروگرام انکشافی شاروالی کابل در آینده نزدیک تکمیل و به بهرده برداری سپرده می

 

 

 

 

 راه اندازی تیاتر خیابانی در مکاتب شهر. 2

 
ملکه سریا، ریاست آگاهی و ارتباط عامۀ شاروالی کابل ، تیاتر خیابانی را تحت عنوان " شهرما خانۀ ما" اخیراً، در مکتب 

مسووالن ریاست آگاهی و ارتباط عامه اظهار میدارند که شاروالی کابل در جهت تعالی فرهنگ شهری در .راه اندازی کرد
خصوص غرس و مراقبت نهال و فواید سرسبزی برای شهروندان، ریختن زباله ها در جای مخصوص آن، اصول و 

دان در قبال شهر احساس مسوولیت نموده و از جانب دیگر از مقررات شهری نمایشات را برگزار می نماید تا شهرون
 .های خوب در مکاتب استفاده نمایندسرگرمی

 .گرددقابل ذکراست که این برنامه برای شاگردان شماری از مکاتب شهر نیز در آینده اجرا می

 



 1397 سنبله 28 لیا سنبله 22                             79بولیتن                         نشراتی هفته وار شاروالی کابلبولتین 

11 
 

 

 

 

 1397سنبله  26دوشنبه 

 

 .گرددهمکاری نارنجی پوشان می پاکی شهر وحشرهای تنظیفی مردمی در نقاط مختلف شهر باعث . 1
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

رادیو آزادی عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397سنبله  23 جمعهروز : رادیو آزادی .1

 صحبت نمود. سرک های شهرانجام داده و در مورد 

انجام رادیو کلید عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397 سنبله 24 شنبه روز: رادیو کلید .2

 صحبت نمود.سرک های شهر کابل داده و در مورد 

ت شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو کلید انجام عبدالجلیل سلطانی رییس نشرا  1397سنبله  25روز شنبه رادیو کلید:  .3

 داده و در مورد دستفروشان صحبت نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو جوانان   1397سنبله  26روز شنبه رادیو جوانان:  .4

 انجام داده و در مورد تنظیف صحبت نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو آلمان انجام   1397سنبله  27روز شنبه رادیو آلمان:  .5

 داده و در مورد مشکالت مردم صحبت نمود.

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو نوا انجام داده   1397سنبله  27روز شنبه رادیو نوا:  .6

 د.و در مورد مشکالت مردم صحبت نمو

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
انعکاس رادیو آزادی از مورد سرک های شهر عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در  مصاحبه :رادیو آزادی .1

 یافت.
انعکاس رادیو کلید سرک های شهر کابل از نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :رادیو کلید .2

 یافت.

 انعکاس یافت.در مورد دستفروشان از رادیو کلید مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل : رادیو کلید .3

انعکاس رادیو جوانان از تنظیف عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  صحبت های: رادیو جوانان .4

 یافت.

مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مشکالت مردم از رادیو آلمان انعکاس رادیو آلمان:  .5

 یافت.

صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مشکالت مردم از رادیو نوا انعکاس رادیو نوا:  .6

 یافت.

7.  

 


