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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    (69ه شماره نشریه پامیر )شمار یکدر هفته گذشته، شاروالی کابل طی نشرات چاپی )پامیر(:  - 1
 ذیل را به نشر رسانیده است: 

   

 : 1397 میزان 4شنبه چهار – 69شماره 

 رشويو بل سړک هم قيکابل ښار په شمالي برخه کې  د .1

لومړنیو ودانیزو چارو بشړړیړودو  لهدخیرخانې مینې د لمړۍ برخې او د نجارانوکال تر منځ غځیدلۍ سړړړ   

 ه واد سړړړ  کې د   و ورو  وکړړ   ه تیګو  رنګه همدا څخه وروسړړ،ه  تیرا اونۍ  ه دوا کرکړړوکې شیر  ړړو 

انګړ او د وو معیاری  ېکرکړړړ ېباندې  د سړړړړ  روکړړړان،یا ن دانونه  د وسړړړاوسو او باووړړړا   ځ ولو لیارا   

  ي   رمخسرا  ۍوې  ه چټا ېچې د جوړودو چار ې ه  ام کې نیول  و ې انګړتیاو ېسړ  ټول

گرفت قراری بررس مورد کابل غربی عمرانی ها پروژه .2  

 بی ړړع احمد بای نشړړوړړ،ی ط گذ ړړ،ه  اشړړن هو روز   افځانوړړ،ا  یاسړړالم یجمهور سیرئی غن ا ړړر  محمد 

 رابسه در ،ختو ا زو ی اناشافۀ ادار سیرئی س،اناز هللا عیسم و کاب ی اروالی ادار وی مال نیمع میرح

 .نمود صح ت کاب   غربی عمرانی ها  روژا به

 نمودا صح ت کاب ی اروال نیمع میرح بیاحمد ع اب،دا  د  انجام ارگۀ  گ خان شصر در که نشوت نوا در

س،مال  بخش دری عرفان سر ی رو کار و است  دا ش،ریب کاب  غربی باو تمرکز: گفت  دارد ا وجر ا

 موصو  .دارد وجودی هماهنگ مناسب   وبد محالت اس،مال  خاطر به مردم وی اراضۀ ادار با همچنا  و

 تیظرف سر   احداث کاری برای زمان جدول  ی هری طراح سر   نوزاود و            تیظرف مورد در

ۀ ادار سیرئ و کاب ی ړړړړاروال نیمع چنا  هم .داد مع ومات ادارات نیبی هماهنگ و  وبدۀ سړړړړاح اسړړړړ،مال  

ی م  ار  و کانال سر    ام  که کاب   غربۀ ندوآ وی فع  تیوضع خصوص در ،خت و ا زو ی اناشاف

 .کردند هوارا مع ومات جمهور سیرئ به  وند 

ی اناشړړافۀ ادار و کاب ی ړړاروال یها برنامه ازی صړړح ،ی ط کشړړور  جمهور سیرئی غن محمدا ړړر  بعدا   

 سر  بای برچ د ت ۀساح از واضحۀ نقش کو تا داد توهدا ارگا  دو نوا به و نمودا تشار ،ختو ا زو 

  وبدی ها راا که گفت همچنا ی و   ړړړړود آمادا روند یم اسړړړړ،مال  به کهی ها خانه تعداد وی شړړړړنهادی ی ها

 .ردیگ شراری بررس مورد زینی فرعی ها سر  وی مواز سر ی برا

 با مردم با صړړح ت در تا  ړړود دایگنجان نقشړړه دری دول، و دیسړړف سړړاحات که اسړړت وزم افزود  جمهور سیرئ

 .گردد اتخاذ می تصام واضح روتصو

  ړړرکت و  روژا تورومد  یعرفان سړړر  کار مشړړخ  خوتار تا داد توهدا کاب ی ړړاروال به جمهور سیرئ

 . ود مشخ  عاج  چه هری شرارداد یها

 جون،ا دوبا مردم و خواهمی م ها  روژا قیتس  در را سړړړرعت که  گفت افځانوړړړ،ا ی اسړړړالمی جمهور سیرئ

 .کنند مشاهدا عمال   را  دا دادای ها وعدا
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 دارد انيجر فيهوخت خشتی ال نجارهاۀ قلع سرک ساز و ساخت کار .3

 ترانویورت توموثر و به ودۀ برنامی سو از فیهوخ، خشتی ال نجارهاۀ ش ع سر  رساختوزی باو کار

 ری ام خ رنگار بهی صح ،ی ط برنامه نوا موووو  از تن کی وشدس نیع دالم،  دارد ا وجر کاب ی اروال

 وشرار دا ړړړ،ه ادامه دلیب ع دالقادر رزایم سړړړر ی ال نجارهاۀ ش عی راه چهار از سړړړر  نوا سړړړاخت: گفت

   ود سیردای بردار بهرا به و  یتام نداوآ ماا کو از تاکم،ر که است

 کابلیشاروالی سو ازی طيمحۀ الصح حفظی های بررس و کنترول .4

ی سیمحۀ الصح حفظی چگونگ گذ ،ه ۀ هف، کی وط کاب ی اروال وتوز طیمح وی سیمح صحت استور

  کردیبررس و کن،رول  نجم و چهارم سوم  دوم  اول ی نواح مربوطات در را

 که  دا ت اظهاری صح ،ی ط کاب ی اروال وتوز طیمح وی سیمح صحت سیرئی توخسوادر داک،رمحمد

 و داوگردی آور جمع گذ ړړړ،ه خوتار مواد گرام  ویک 85 مخ، ف  صړړړنف 178 از   هایبررسړړړ نوا ا وجر در

  دندوگردی نقد ۀموجری افځان 14000 م  غ ن یم،خ ف

 جمعا   ن یم،خ ف همچنا  وی صړړړح ناتومعا نمود   یتام غرض اسړړړ،عالم شسعه  9  عامه اماکن شوړړړمت در 

ځان 44000 م  غ قدۀ موجری اف ی نواح در وړړړړړړړتوز طیمحی آلودگ ازی ریج وگ بخش در زین و داوگردی ن

 مانند  مخ، ف اصنا  و  د انجامی و،وز طیمح وزمی ها هیتوص اصنا   کارگرا  تن 249ی برا اد دا و

 گاز باب  8  ینجار باب 13  یف زکار باب 12 ورکشړړړړړړا   و خانهی موړړړړړړ،ر باب 43  یسړړړړړړرا دربند  6

 اما  ر د  هروندا ی صح تیمصوون وی سالم، تا گرف،ند شراری بررس مورد کش،ارگاا باب کو وی فرو 

  با د

 رددـگی ـم لـيـمـکـتی زود به ميرـمۀ سيل شرق ارکـپ اعمار ارـک ليتکم .5

 ۀبرنامی سړړړو ازی جار سړړړال آغاز در که  ړړړهرکاب   ازدهمو ۀیناح واشع مومرۀ وړړړیل  ړړړر   ار  اعمار کار

 بهردا به و  یتامی زود به و رف،ه شی  صدیف 90 از شیب بود  داوگرد آغاز کاب ی اروال س ز و  ا   هر

   ودی م سیردای بردار

  یو احاطهی وارهاود  ړړړړړړړام  نمودا  اح،وا را م،رمربع هزار 15 به کونزدۀ سړړړړړړړاح که مذکور  ار 

 و ها نهال غرس اطفال ی برای باز  ووسړړړا نصړړړب ها یچوک و هابا هوسړړړا نصړړړب روها  ادای  فرشسړړړن 

 .با دیمی اریمع  ار  کی وازهاین روسا وی سرس زی برای اریآب منظم و،میس  ینیتزئی هاگ  ،ه

 ديگردی کار پاک سر خودی هاغرفه وجود از ونديم ۀجادی ال الدکابليم مناری وصل سرک .6

 سر  ریمو از خودسری ها کیه و ها غرفه گذ ،ه  ۀهف، کی وط ازحام  کاهش طرح از توحما منظور به

 ان،قال وی آور جمع اول ۀیناح موړړړووو ی سړړړو از وندیم ۀجادی عموم سړړړر ی ال کاب  الدیم مناری وصړړړ 

 نوا در مزدحمی ها سړړړړړړر  ازدحام کاهش به رابسه در م،ذکرا ۀیناح سیرئی رسړړړړړړول محمدآجا   دندوگرد

 ها جادا کنار و روها ادای  انوړړړړداد خصړړړړوص در ازدحام کاهش طرح قیتس  از ما که  اظهاردا ړړړړت هیناح

  گرددی ریج وگ اول ۀیناح سسح در ازدحام وی نظمی ب از تا دا ،ه همی  نظارت

 رای ایتراف مشړړاالت بارها اول ۀیناح سړړسح دری نظمی ب در که هاجادای رو فرو ړړا  دسړړت وجود ازی و

 مناسړړبی جاها فرو ړړا  دسړړت تیفعالۀ ادامی برا کاب ی ړړاروال افزود  کردای ،ونارضړړا ابراز کردند  جادوا
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 که ابدی ونم تحقق اول ۀیناح سړړسح دری  ړړهر نظم فرو ړړا  دسړړت ازی برخی توجهی ب با اما کردا نیتع را

   د خواهد برخورد شا وا با کام  توجد با نوا از بعد

  یفيتنظ حشری انداز راه در مردم اشتراک .7

 با ړړندگا  و کاب ی ړړاروال موړړووو  معمول محرم ط ق دهم از  س روز کی وفیحشړړرتنظی انداز راای ط

 زدهمیسړړړ و سړړړوم  ړړړشړړړمی نواح مربوطات در  راکندای ها زباله ان،قال وی آور جمع به غرب زو ی نواح

   رداخ،ند

 دچار  راکندای ها زبالهی آور جمع خاطر به هموارا کاب ی ړړړړړاروالی فیتنظ  رسړړړړړون  که وړړړړړتیدرحال نوا

  ندونما تیمووول احواس  هر ش ال در همه تا رودی م توشع و بودا مشاالت

 لړۍ دوام لري نيزتياترووکې د ښويښارپه ښوونځ د .8

کړړړړاروالۍ د اړواو او عامه  وهاوا رواسړړړړت له لوری کړړړړونیز تیار د کړړړړار  ه اومه ناحیه کې  زمو   دکاب 

 لیوه کې ترسرا  و  ينیټه د اومین ۍ ه لومړ ېوندې د روا  کال د ت ې میا ، امهزمو کور( تر ن  کار

کړړړاروالۍ کړړړاروانو ته د کړړړارا ک ،ور  ه ودا  ه  انګړی تونه د نیالګیو اوسړړړودلو او سړړړات و  چا یروال  کاب 

 ه ورا  ېنندار ېداسړړ  سړړاتنې  د ناول،یاوو اچول  ه ټاک و  اوونوکې او د کړړارا مقرراتو د  یوندلو  ه موخه

ورا  ه کوونځیوکې له نندارو احواس وکړا او له ب  ل ولیتاچوا  ترڅو کاروا  د کار  ه وړاندې د موو

 څخه خوند واخ ي 

 ته وړاندې  ي  ېلیارا نندار کوناو اوادونې وړ دا چې واد تیاتیر  ه د کار  ه نورو کوونځیوکې هم زد د
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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: 

 

 7139 سنبله 31 شنبه

 

 جریان کار ساخت سرک قلعۀ نجارها الی خشت هوختیف .1

و موثریت ترانسپورت شاروالی کابل  کار باالی زیرساخت سرک قلعۀ نجارها الی خشت هوختیف از سوی برنامۀ بهبود
 .جریان دارد

ساخت این سرک از چهارراهی قلعۀ نجارها الی سرک میرزا عبدالقادر بیدل ادامه داشته الی کمتر از یک ماه آینده 
 .گرددقیرریزی و تکمیل می

 

 

 

 1397 میزان 1شنبه یک

 ادامۀ تیاتر خیابانی در مکاتب شهر.  1

ارتباط عامۀ شاروالی کابل ، تیاتر خیابانی را تحت عنوان " شهرما خانۀ ما"، روز شنبه اول میزان سال ریاست آگاهی و 
 .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، 
در جای مخصوص آن، اصول و مقررات شهری نمایشات را برگزار می نماید تا شهروندان در قبال شهر ریختن زباله ها 

های خوب در مکاتب استفاده نماینداحساس مسوولیت نموده و از جانب دیگر از سرگرمی . 
گرددقابل ذکراست که این برنامه برای شاگردان شماری از مکاتب دیگر شهر نیز در آینده اجرا می  
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 ی، از سوی جاللتمآب رئیس جمهور غنهای عمرانی غرب کابلبرسی پروژه.  2

جمهور کشور صبح امروز طی نشستی با معین شاروالی کابل و رئیس ادارۀ انکشافی  جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس
 .های عمرانی غرب کابل، صحبت کردزون پایتخت در رابطه به پروژه

گلخانۀ ارگ انجام شد، ابتدا شعیب رحیم معین شاروالی کابل صحبت کرده، گفت که تمرکز در این نشست که در قصر 
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
و دیزاین سرک، طراحی شهری، جدول زمانی برای کار احداث سرک، ظرفیت استمالک، ساحۀ  وی در رابطه به ظرفیت

 .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 

 .یس جمهور معلومات ارائه کردندشامل سرک، کانال و پارک می شوند، به رئ
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 
 .. وی همچنان گفت که راه های بدیل برای سرک موازی و سرک های فرعی، مورد بررسی قرار گیردمیروند، آماده شود

وی به شاروالی کابل هدایت داد که تاریخ مشخص کار سرک عرفانی، مدیریت پروژه و شرکت های قراردادی هر چه 
 .عاجل مشخص شود

ها می خواهم و مردم باید نتایج وعده های داده شده  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان گفت که سرعت را در تطبیق پروژه
 .را عمالً مشاهده کنند
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 1397 میزان 2 شنبهدو

 

 سرک وصلی منار میالد کابل الی جاده میوند از وجود غرفه های غیرقانونی پاک کاری گردید. 1

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

 

 1397 میزان 3شنبه سه 

 گیری مردم در پاکی و صفایی شهرهمس .1
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  اول از سوی شاروالی کابل ٔکوهی در ناحیههای باال ها برای خانهها و ساخت زینهریزی کوچهجریان کانکریت .2
 

 

 1397میزان  4چهارشنبه 

 

 رض سگ دیوانهتجلیل از روز جهانی مجادله علیه م.  1

با  1397میزان  4سپتامبر مصادف است به روز جهانی مجادله علیه مرض سگ دیوانه طی محفلی امروز چهارشنبه  28
اشتراک مسووالن شاروالی کابل، وزارت زراعت مالداری و آبیاری، وزارت صحت عامه، پوهنتون کابل و دفتر مهیو 

 .آمدانیمل هوم، در باغ وحش کابل، تجلیل به عمل 
در این محفل احمد بهزاد غیاثی رئیس تنظیف شاروالی کابل، روی پیشرفت کار چگونگی پروسۀ واکسین سگ های ولگرد 

انجام گردیده  شهر کابل که به همکاری دفتر مهیو انیمل هوم در قبال واکسین مرض سگ دیوانه در سطح شهر کابل
وانه تا اکنون در شهر کابل، نواحی مختلف شهر تحت پوشش صحبت نموده افزود که از آغاز روند واکسین مرض سگ دی

فیصد سگ ها واکسین مرض سگ دیوانه گردیده اند و تا دو ماه آینده تمام  70این برنامه قرار گرفته است که بیش از 
یب در مقابل این مرض واکسین خواهند گردید و به تعق 6و  13سگ های ولگرد نواحی باقی مانده به خصوص در نواحی 

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 خصوصاً اطفال مصوون گردند

صحت متعاقباً داکتر سید مجدود ریحان به نمایندگی از وزارت زراعت و مالداری، داکتر محمد ستانکزی از وزارت 
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 
 .ی نمودندمرض سگ دیوانه، بسته های معلوماتی شانرا پیشکش و معرف

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 
قالده سگ ماده را به  6400ای مدیریت بهتر سگ ها در شهر کابل اجرایی شدن مرحلۀ نخست عقیم سازی نزدیک بر

قالده سگ ماده دیگر عقیم سازی می گردند که  16000خوبی تجربه خواهیم کرد و به تعقیب آن در دو مرحلۀ جداگانه 
 .هفتاد فیصد سگ های شهر دیگر تولید نسل نخواهد کرد

قالده سگ های ولگرد در سطح نواحی مختلف شهر، بیش از  15824طی یک سال گذشته عالوه بر  قابل ذکراست که
 .قالده سگ های خانگی نیز از سوی ریاست تنظیف و دفتر مهیو انیمل هوم واکسین مرض سگ دیوانه گردیده اند 5000

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KabulMunicipality/photos/pcb.1914515448844864/1914515348844874/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8h2M95OpdrrOlh-kKGL4TllZOlNxP-hK1Npq-N_EoVUCtkemFJtUiz5L-6N80co3wMJ4ioglPQ-I5&__xts__%5B0%5D=68.ARCy3q6Y_qNIXIfVLtnLMx1kTccdv-tuZI5k6On0LAdN9gR0_uZp6-W3pX7ig-mkih8GY9oI8-zSew8Ag2gcbnvxU-b7X9Fckngr39M00cXQ8spNs8tS6pAy17IVQP8r96IEL-taOV-_wKYPcTJbZLHJPYtFCQUBY1Duoq5pUIeVqTpHNN8Ccg
https://www.facebook.com/KabulMunicipality/photos/pcb.1914515448844864/1914515348844874/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD8h2M95OpdrrOlh-kKGL4TllZOlNxP-hK1Npq-N_EoVUCtkemFJtUiz5L-6N80co3wMJ4ioglPQ-I5&__xts__%5B0%5D=68.ARCy3q6Y_qNIXIfVLtnLMx1kTccdv-tuZI5k6On0LAdN9gR0_uZp6-W3pX7ig-mkih8GY9oI8-zSew8Ag2gcbnvxU-b7X9Fckngr39M00cXQ8spNs8tS6pAy17IVQP8r96IEL-taOV-_wKYPcTJbZLHJPYtFCQUBY1Duoq5pUIeVqTpHNN8Ccg
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B.  :اشتراک در رسانه ها 

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

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397 میزان 1شنبه یکروز : آریانا نیوزتلویزیون  .1

 صحبت نمود. تبلیغات انتخاباتیانجام داده و در مورد  آریانا نیوزتلویزیون 

انجام  رادیو ملیعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با   1397میزان  1شنبه یکروز : رادیو ملی .2

 صحبت نمود. شکالت مردممداده و در مورد 

آریانا تلویزیون  درعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1397 میزان 2شنبه دوروز  :تلویزیون آریانا نیوز  .3

 .صحبت نمود اشتهارات کمپاین های انتخاباتیدر مورد  نمودهنیوز اشتراک 

اشتراک نموده  رادیو جوانعبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در  1397 میزان 3شنبه سه روز  :رادیو جوان .4

 .صحبت نمود کابل فعالیت های شاروالیو در مورد 

روزنامه مصاحبه را با عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل  1397 میزان 3شنبه سهروز  :روزنامه هشت صبح  .5

 صحبت نمود. تبلیغات انتخاباتیانجام داده و در مورد هشت صبح 

عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل مصاحبه را با تلویزیون  1397 میزان 4شنبه چهارروز  :تلویزیون راه فردا .6

 صحبت نمود. سرک های شهرانجام داده و در مورد راه فردا 

 

 

C.   :دعوت رسانه ها  

 طی هفته گذشته هیچ رسانه ی دعوت نشده       

D.  :انعکاس کارکردهای شاروالی در رسانه ها 
تلویزیون از تبلیغات انتخاباتی عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  مصاحبه :تلویزیون آریانا نیوز .1

 انعکاس یافت.آریانا نیوز 
 انعکاس یافت.رادیو ملی از مشکالت مردم نشرات شاروالی کابل در مورد  عبدالجلیل سلطانی رییس مصاحبه :رادیو ملی .2

اشتهارات کمپاین های انتخاباتی مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد : تلویزیون آریانا نیوز .3

 انعکاس یافت. آریانا نیوزاز تلویزیون 

رادیو از فعالیت های شاروالی کابل عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد  صحبت های: رادیو جوان .4

 انعکاس یافت.جوان 

روزنامه از  تبلیغات انتخاباتیمورد مصاحبه عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در روزنامه هشت صبح:  .5

 انعکاس یافت.هشت صبح 

تلویزیون از  سرک های شهرصحبت های عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شاروالی کابل در مورد تلویزیون راه فردا:  .6

 انعکاس یافت.فردا راه 

 


