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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 یک شماره نشریه پامیر (شماره  )69مطالب و عناوین
ذیل را به نشر رسانیده است:

شماره  – 69چهارشنبه  4میزان :1397

 .1د کابل ښار په شمالي برخه کې يو بل سړک هم قيرشو
دخیرخانې مینې د لمړۍ برخې او د نجارانوکال تر منځ غځیدلۍ سړړړ له لومړنیو ودانیزو چارو بشړړیړودو
څخه وروسړړ،ه تیرا اونۍ ه دوا کرکړړوکې شیر ړړو همدا رنګه ه واد سړړړ کې د و ورو وک ړ ه تیګو
باندې د سړړړړ روکړړړان،یا ن دانونه د وسړړړاوسو او باووړړړا ځ ولو لیارا انګړې کرکړړړې او د وو معیاری
سړ ټولې انګړتیاوې ه ام کې نیول وې چې د جوړودو چارې وې ه چټاۍ سرا رمخ ي
 .2پروژه های عمرانی غرب کابل مورد بررسی قرار گرفت
محمد ا ړړر غنی رئیس جمهوری اسړړالمی افځانوړړ،ا روز واشړړن ه گذ ړړ،ه طی نشړړوړړ،ی با احمد ړړعیب
رحیم معین مالی و اداری اروالیکاب و سمیع هللا س،انازی رئیس ادارۀ انا شافی زو او،خت در رابسه
به روژا های عمرانی غرب کاب صح ت نمود.
در اون نشوت که در شصر گ خانۀ ارگ انجام د اب،دا احمد عیب رحیم معین اروالیکاب صح ت نمودا
گفت :تمرکز باوی غرب کاب بی ش،ر دا است و کار روی سر عرفانی در بخش اس،مال جروا دارد
و همچنا با ادارۀ اراضی و مردم به خاطر اس،مال محالت بدو مناسب هماهنگی وجود دارد .موصو
و دوزاون سر طراحی هری جدول زمانی برای کار احداث سر ظرفیت
در مورد ظرفیت
اسړړړړ،مال سړړړړاحۀ بدو و هماهنگی بین ادارات مع ومات داد .هم چنا معین ړړړړاروالیکاب و رئیس ادارۀ
اناشافی زو او،خت در خصوص وضعیت فع ی و آوندۀ غرب کاب که ام سر کانال و ار می
وند به رئیس جمهور مع ومات اراوه کردند.
بعدا محمدا ړړر غنی رئیس جمهور کشړړور طی صړړح ،ی از برنامه های ړړاروالیکاب و ادارۀ اناشړړافی
زو او،خت ت شار نمودا و به اون دو ارگا هداوت داد تا وک نق شۀ وا ضح از ساحۀ د ت برچی با سر
های یشړړړړنهادی و تعداد خانه های که به اسړړړړ،مال میروند آمادا ړړړړود وی همچنا گفت که راا های بدو
برای سر موازی و سر های فرعی نیز مورد بررسی شرار گیرد.
رئیس جمهور افزود وزم اسړړت که سړړاحات سړړفید و دول،ی در نقشړړه گنجانیدا ړړود تا در صړړح ت با مردم با
تصوور واضح تصامیم اتخاذ گردد.
رئیس جمهور به ړړاروالیکاب هداوت داد تا تاروخ مشړړخ
ود.
های شراردادی هر چه عاج مشخ

کار سړړر

عرفانی مدوروت روژا و ړړرکت

رئیس جمهوری اسړړړالمی افځانوړړړ،ا گفت که سړړړرعت را در تس یق روژا ها می خواهم و مردم باود ن،اوج
وعدا های دادا دا را عمال مشاهدا کنند.
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 .3کار ساخت و ساز سرک قلعۀ نجارها الی خشت هوختيف جريان دارد
کار باوی زور ساخت سر ش عۀ نجارها الی خشت هوخ،یف از
اروالیکاب جروا دارد ع دالم،ین شدسی وک تن از موووو
گفت :سړړړاخت اون سړړړر از چهار راهی ش عۀ نجارها الی سړړړر
است که تاکم،ر از وک ماا آوندا تامی و به بهرا برداری سیردا

سوی برنامۀ به ود و موثروت ترانویورت
اون برنامه طی صح ،ی به خ رنگار امیر
میرزا ع دالقادر بیدل ادامه دا ړړړ،ه وشرار
ود

 .4کنترول و بررسی های حفظ الصحۀ محيطی از سوی شاروالیکابل
رواست صحت محیسی و محیط زو وت اروالیکاب طی وک هف،ۀ گذ ،ه چگونگی حفظ الصحۀ محیسی
را در مربوطات نواحی اول دوم سوم چهارم و نجم کن،رول و بررسیکرد
داک،رمحمد ادروستوخی رئیس صحت محیسی و محیط زووت اروالیکاب طی صح ،ی اظهار دا ت که
در جروا اون بررسړړړیها از  178صړړړنف مخ ،ف  85کی و گرام مواد تاروخ گذ ړړړ،ه جمع آوری گردودا و
م،خ فین م غ  14000افځانی جرومۀ نقدی گردودند
در شوړړړمت اماکن عامه  9شسعه اسړړړ،عالم غرض تامی نمود معاونات صړړړحی و همچنا م،خ فین جمعا
م غ  44000اف ځانی جرو مۀ ن قدی گرد ودا و نیز در بخش ج وگیری از آلودگی محیط زووړړړړړړړت در نواحی
واد دا برای  249تن کارگرا اصنا توصیه های وزم محیط زوو،ی انجام د و اصنا مخ ،ف مانند
 6دربند سړړړړړړرای  43باب موړړړړړړ،ری خانه و ورکشړړړړړړا  12باب ف زکاری  13باب نجاری  8باب گاز
فرو ی و وک باب کش،ارگاا مورد بررسی شرار گرف،ند تا سالم،ی و مصوونیت صحی هروندا د ر اما
با د
 .5تکميل کـار اعمار پـارک شرق ليسۀ مـريم به زودی تـکـمـيـل مـی گـردد
ړړړر لیوړړړۀ مروم واشع ناحیۀ وازدهم ړړړهرکاب که در آغاز سړړړال جاری از سړړړوی برنامۀ
کار اعمار ار
هر ا و س ز اروالیکاب آغاز گردودا بود بیش از  90فیصد یش رف،ه و به زودی تامی و به بهردا
برداری سیردا می ود
ار مذکور که سړړړړړړړاحۀ نزد وک به  15هزار م،رمربع را اح،وا نمودا ړړړړړړړام دووارهای احاطه وی
سړړړن فرش یادا روها نصړړړب سړړړاوهبا ها و چوکیها نصړړړب وسړړړاو بازی برای اطفال غرس نهال ها و
گ ،ههای تزئینی سیو،م منظم آبیاری برای سرس زی و ساور نیازهای وک ار معیاری میبا د.
 .6سرک وصلی منار ميالدکابل الی جادۀ ميوند از وجود غرفههای خود سر پاک کاری گرديد
به منظور حماوت از طرح کاهش ازحام طی وک هف،ۀ گذ ،ه غرفه ها و کیه های خودسر از مویر سر
وصړړړ ی منار میالد کاب الی سړړړر عمومی جادۀ میوند از سړړړوی موړړړووو ناحیۀ اول جمع آوری و ان،قال
گردودند محمدآجا رسړړړړړړولی رئیس ناحیۀ م،ذکرا در رابسه به کاهش ازدحام سړړړړړړر های مزدحم در اون
ناحیه اظهاردا ړړړړت که ما از تس یق طرح کاهش ازدحام در خصړړړړوص انوړړړړداد یادا روها و کنار جادا ها
نظارت یهم دا ،ه تا از بی نظمی و ازدحام در سسح ناحیۀ اول ج وگیری گردد
وی از وجود دسړړت فرو ړړا روی جاداها که در بی نظمی در سړړسح ناحیۀ اول بارها مشړړاالت ترافیای را
اوجاد کردند ابراز نارضړړاو،ی کردا افزود ړړاروالیکاب برای ادامۀ فعالیت دسړړت فرو ړړا جاهای مناسړړب
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را تعین کردا اما با بی توجهی برخی از دسړړت فرو ړړا نظم ړړهری در سړړسح ناحیۀ اول تحقق نمی وابد که
بعد از اون با جدوت کام با اوشا برخورد خواهد د
 .7اشتراک مردم در راه اندازی حشر تنظيفی
طی راا اندازی حشړړرتنظیفی وک روز س از دهم محرم ط ق معمول موړړووو ړړاروالیکاب و با ړړندگا
نواحی زو غرب به جمع آوری و ان،قال زباله های راکندا در مربوطات نواحی سړړړوم ړړړشړړړم و سړړړیزدهم
رداخ،ند
اون درحالیوړړړړړت که رسړړړړړون تنظیفی ړړړړړاروالیکاب هموارا به خاطر جمع آوری زباله های راکندا دچار
مشاالت بودا و توشع می رود تا همه در ش ال هر احواس مووولیت نماوند
 .8د ښارپه ښوونځيوکې د ښوونيزتياتر لړۍ دوام لري
دکاب کړړړړاروالۍ د اړواو او عامه وهاوا رواسړړړړت له لوری کړړړړونیز تیار د کړړړړار ه اومه ناحیه کې زمو
کار زمو کور) تر نامه وندې د روا کال د ت ې میا ،ې ه لومړۍ نیټه د اومیني لیوه کې ترسرا و
کاب کړړړاروالۍ کړړړاروانو ته د کړړړارا ک ،ور ه ودا ه انګړی تونه د نیالګیو اوسړړړودلو او سړړړات و چا یروال
سړړاتنې د ناول،یاوو اچول ه ټاک و اوونوکې او د کړړارا مقرراتو د یوندلو ه موخه داس ړې نندارې ه ورا
اچوا ترڅو کاروا د کار ه وړاندې د مووولیت احواس وکړا او له ب لورا ه کوونځیوکې له نندارو
څخه خوند واخ ي
د وادونې وړ دا چې واد تیاتیر ه د کار ه نورو کوونځیوکې هم زدا کوناو لیارا نندارې ته وړاندې ي
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 - 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:
شنبه  31سنبله 1397

 .1جریان کار ساخت سرک قلعۀ نجارها الی خشت هوختیف
کار باالی زیرساخت سرک قلعۀ نجارها الی خشت هوختیف از سوی برنامۀ بهبود و موثریت ترانسپورت شاروالی کابل
جریان دارد.
ساخت این سرک از چهارراهی قلعۀ نجارها الی سرک میرزا عبدالقادر بیدل ادامه داشته الی کمتر از یک ماه آینده
قیرریزی و تکمیل میگردد.

یکشنبه  1میزان 1397

 .1ادامۀ تیاتر خیابانی در مکاتب شهر
ریاست آگاهی و ارتباط عامۀ شاروالی کابل  ،تیاتر خیابانی را تحت عنوان " شهرما خانۀ ما" ،روز شنبه اول میزان سال
.جاری در لیسۀ ایمینی ،واقع ناحیه هفتم راه اندازی کرد
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 دیگر شهر نیز در آینده اجرا میگردد
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 .2برسی پروژههای عمرانی غرب کابل ،از سوی جاللتمآب رئیس جمهور غنی
جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور صبح امروز طی نشستی با معین شاروالی کابل و رئیس ادارۀ انکشافی
زون پایتخت در رابطه به پروژههای عمرانی غرب کابل ،صحبت کرد.
در این نشست که در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد ،ابتدا شعیب رحیم معین شاروالی کابل صحبت کرده ،گفت که تمرکز
باالی غرب کابل بیشتر شده است و کار روی سرک عرفانی در بخش استمالک جریان دارد و همچنان با ادارۀ اراضی و
مردم برای استمالک محالت بدیل مناسب ،هماهنگی وجود دارد.
وی در رابطه به ظرفیت و دیزاین سرک ،طراحی شهری ،جدول زمانی برای کار احداث سرک ،ظرفیت استمالک ،ساحۀ
بدیل و هماهنگی بین ادارات معلومات داد.
معین شاروالی کابل و سمیع ستانکزی رئیس ادارۀ انکشافی زون پایتخت در خصوص وضعیت فعلی و آیندۀ غرب کابل که
شامل سرک ،کانال و پارک می شوند ،به رئیس جمهور معلومات ارائه کردند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات آنان ،از برنامه های شاروالی کابل و ادارۀ انکشافی زون پایتخت تشکر کرد و
به آنان هدایت داد تا یک نقشۀ واضح از ساحه دشت برچی با سرک های پیشنهادی و تعداد خانه های که به استمالک
میروند ،آماده شود .وی همچنان گفت که راه های بدیل برای سرک موازی و سرک های فرعی ،مورد بررسی قرار گیرد.
وی به شاروالی کابل هدایت داد که تاریخ مشخص کار سرک عرفانی ،مدیریت پروژه و شرکت های قراردادی هر چه
عاجل مشخص شود.
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان گفت که سرعت را در تطبیق پروژه ها می خواهم و مردم باید نتایج وعده های داده شده
را عمالً مشاهده کنند.
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دوشنبه  2میزان 1397

 .1سرک وصلی منار میالد کابل الی جاده میوند از وجود غرفه های غیرقانونی پاک کاری گردید
به منظور حمایت از طرح کاهش ازحام ،طی یک هفته گذشته غرفه ها و کپه های غیر قانونی از مسیر سرک وصلی منار
میالد کابل الی سرک عمومی جاده میوند از سوی مسووالن ناحیه اول جمع آوری و انتقال گردید.

سه شنبه  3میزان 1397
 .1سهمگیری مردم در پاکی و صفایی شهر
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 .2جریان کانکریتریزی کوچهها و ساخت زینهها برای خانههای باال کوهی در ناحیهٔ اول از سوی شاروالی کابل

چهارشنبه  4میزان 1397
 .1تجلیل از روز جهانی مجادله علیه مرض سگ دیوانه

28سپتامبر مصادف است به روز جهانی مجادله علیه مرض سگ دیوانه طی محفلی امروز چهارشنبه  4میزان  1397با
اشتراک مسووالن شاروالی کابل ،وزارت زراعت مالداری و آبیاری ،وزارت صحت عامه ،پوهنتون کابل و دفتر مهیو
انیمل هوم ،در باغ وحش کابل ،تجلیل به عمل آمد.
در این محفل احمد بهزاد غیاثی رئیس تنظیف شاروالی کابل ،روی پیشرفت کار چگونگی پروسۀ واکسین سگ های ولگرد
شهر کابل که به همکاری دفتر مهیو انیمل هوم در قبال واکسین مرض سگ دیوانه در سطح شهر کابل انجام گردیده
صحبت نموده افزود که از آغاز روند واکسین مرض سگ دیوانه تا اکنون در شهر کابل ،نواحی مختلف شهر تحت پوشش
این برنامه قرار گرفته است که بیش از  70فیصد سگ ها واکسین مرض سگ دیوانه گردیده اند و تا دو ماه آینده تمام
سگ های ولگرد نواحی باقی مانده به خصوص در نواحی  13و  6در مقابل این مرض واکسین خواهند گردید و به تعقیب
آن مرحلۀ عقیم سازی سگ ها روی دست گرفته می شود تا از تولید نسل و کثرت آنها جلوگیری گردیده و از جانب دیگر
از گزند آن ،شهروندان کابل خصوصا ً اطفال مصوون گردند.
متعاقبا ً داکتر سید مجدود ریحان به نمایندگی از وزارت زراعت و مالداری ،داکتر محمد ستانکزی از وزارت صحت
عامه ،پوهنوال داکتر شهنشاه سادات رییس پوهنځی وترنری پوهنتون کابل در مورد مرض سگ دیوانه و جلوگیری از
آسیب آن صحبت نمودند و پیرامون هماهنگی ادارات مرتبط در شهرکابل جهت کنترول ،چگونگی وقایه و نحوۀ واکسین
مرض سگ دیوانه ،بسته های معلوماتی شانرا پیشکش و معرفی نمودند.
در اخیر محفل داکترعبدالجلیل محمدزی رئیس دفتر مهیوانیمل هوم صحبت نموده گفت که مرض سگ دیوانه در شهر کابل
در حال کنترول و وقایه میباشد.
وی افزود که با تطبیق برنامۀ واکسین مرض سگ دیوانه در شهر کابل تجارب و سروی های دقیق بدست آمده که در آینده
نزدیک برای مدیریت بهتر سگ ها در شهر کابل اجرایی شدن مرحلۀ نخست عقیم سازی  6400قالده سگ ماده را به
خوبی تجربه خواهیم کرد و به تعقیب آن در دو مرحلۀ جداگانه  16000قالده سگ ماده دیگر عقیم سازی می گردند که
هفتاد فیصد سگ های شهر دیگر تولید نسل نخواهد کرد.
قابل ذکراست که طی یک سال گذشته عالوه بر  15824قالده سگ های ولگرد در سطح نواحی مختلف شهر ،بیش از
 5000قالده سگ های خانگی نیز از سوی ریاست تنظیف و دفتر مهیو انیمل هوم واکسین مرض سگ دیوانه گردیده اند.
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 .Bاشتراک در رسانه ها:
طی هفته گذشته شاروالی کابل در برنامه های مختلف رسانه های ذیل حضور داشته است:
 .1تلویزیون آریانا نیوز :روز یکشنبه  1میزان  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با
تلویزیون آریانا نیوز انجام داده و در مورد تبلیغات انتخاباتی صحبت نمود.
 .2رادیو ملی :روز یکشنبه  1میزان  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با رادیو ملی انجام
داده و در مورد مشکالت مردم صحبت نمود.
 .3تلویزیون آریانا نیوز  :روز دوشنبه  2میزان  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در تلویزیون آریانا
نیوز اشتراک نموده در مورد اشتهارات کمپاین های انتخاباتی صحبت نمود.
 .4رادیو جوان :روز سه شنبه  3میزان  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در رادیو جوان اشتراک نموده
و در مورد فعالیت های شاروالی کابل صحبت نمود.
 .5روزنامه هشت صبح  :روز سهشنبه  3میزان  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با روزنامه
هشت صبح انجام داده و در مورد تبلیغات انتخاباتی صحبت نمود.
 .6تلویزیون راه فردا :روز چهارشنبه  4میزان  1397عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون
راه فردا انجام داده و در مورد سرک های شهر 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

تلویزیون آریانا نیوز :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد تبلیغات انتخاباتی از تلویزیون
آریانا نیوز انعکاس یافت.
رادیو ملی :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد مشکالت مردم از رادیو ملی انعکاس یافت.
تلویزیون آریانا نیوز :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد اشتهارات کمپاین های انتخاباتی
از تلویزیون آریانا نیوز انعکاس یافت.
رادیو جوان :صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد فعالیت های شاروالی کابل از رادیو
جوان انعکاس یافت.
روزنامه هشت صبح :مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد تبلیغات انتخاباتی از روزنامه
هشت صبح انعکاس یافت.
تلویزیون راه فردا :صحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد سرک های شهر از تلویزیون
راه فردا انعکاس یافت.
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