
1تشریح اولویت 

%36.0%47.0%17.0%13960.0ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهریKUITEریاست های حفظ  مراقبت و کار ، پالیسی پالن ودفتر1396-9-139630-1-3فیصدی پیشرفت   بودجه، منابع بشری و تجهیزات20و 1،2،4،5،6،7،8،9،11،12،13،14،15،16،17کیلومتر سرک در نواحی  (80)اسفالت ۱
با تکمیل این پروگرام وضعیت ترافیک شهر بهبود یافته و تآثیرات مستقیم آن 

.باالی محیط زیست شهر و اقتصاد باشنده شهر محسوس است 

1396-9-139530-10-1فیصدی پیشرفت  بودجه، منابع بشری و تجهیزات( 22 و 1،3،4،5،6،7،8،10،11،12،13،14،15،17) کیلومترکوچه  گذرها در نواحی 213کانکریت ریزی  ۲
 وریاست حفظ مراقبت KMDP ، UNHABITATدفترهای 

وکار

ریاست های محترم شاروالی کابل دفاتر ناحیوی، پولیس ترافیک ،  

آبرسانی، مخابرات و برق شهری
%44.0%37.0%17.0%13962.0ختم سال مالی 

تطبیق پروگرام مذکور سهولت برای ترانسپورت شهری، عابرین و استفاده گننده 

گان را فراهم ساخته و در بلند رفتن اقتصاد و بهبود وضعیت محیط زیست تاثیر 

.مستقیم دارد

%29.0%42.0%29.0%13960.0ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهریUN HABITAT  ریاست  حفظ  مراقبت و کارو 1396-9-139530-10-1فیصدی پیشرفت بودیجه انکشافی شاروالی 15و 3،5،10 ،13مترمربع کانکریت ریزی و سنگفرش پیاده روها در نواحی   ،۳78397
تطبیق پروگرام مذکور سهولت برای عابرین و استفاده گننده گان را فراهم ساخته 

و در بهبود وضعیت محیط زیست تاثیر خوب و مستقیم داشته و از ضیاع وقت 

.عابرین جلوگیری میگردد 

1396-9-139530-10-1فیصدی پیشرفت   بودجه، منابع بشری و تجهیزات .17و 10،11،13،14،15 2،3،4،5،5،6،7،8 کیلومتر سرک در نواحی92سروی و دیزاین ۴
مشاوریت تخنیکی ، ریاست طرح وتطبیق پالنهای شهری 

kuiteودفتر 
%32%15%51%13962ختم سال مالی ترافیک و پولیس کابل

بدینوسیله زمینه تطبیق پروژه های با کیفیت عالی و   معیاری و به شکل شفاف 

.بوجود میآید 

.ایجاد سهولت برای ترانسپورت و استفاده کننده گان سرکها %0%0%0%1395100-12-30ترافیک و پولیس کابلریاست حفظ مراقبت وکار1395-12-139530-10-1کیلومتر   بودجه، منابع بشری و تجهیزات22و 12،13،16 کیلومتر سرک در نواحی 5.63امور جغل اندازی ۵

. تکمیل گردیده بود1395 فیصد پروسه در سال مالی 65%139535-12-30نرافیک و پولیس کابلتوسط بخش خصوصی1395-12-139530-10-1پیشرفت فیصدی بودیجه انکشافی وزارت مالیه  فیصد کار باقیمانده امورات سروی و دیزاین پلهای شینه و پاچا در ناحیه شانزده هم35تکمیل ۶

%35%35%139705-1-20ترافیک و پولیس کابلتوسط بخش خصوصی1397-1-20/2/139620پیشرفت فیصدی بودیجه انکشافی وزارت مالیه در ناحیه شانزده هم (پلهای پاچا وشینه )امور ساختمان دو پل ۷
 از اثرتطبیق پلهای مذکور سهولت در جریان ترافیک را ببار آورده و باالی 

.اقتصاد و بهبود وضعیت محیط زیست تاثیرات مثبت دارد

1396-9-139530-10-1کیلومتر   بودجه، منابع بشری و تجهیزات کیلومتر جویچه های ردآب کن و کانالها در نواحی مخلتف شهر24اعمار  بهبود سیستم رد آب های سطحی در  نواحی مختلف شهربهبود سیستم رد آب های سطحی۸
 UN  ریاست های حفظ  مراقبت و کار ،   دفتر کیوتی و 

HABITAT
%25.0%38.0%35.0%13962ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری

مشکالت استفاده کننده حل گردیده و همچنان از نفوذ آب در بستر سرکها و 

.تخریب سرکها جلوگیری میگردد 

۹
 پل واقع دریا سواحل تحکیم و 13 و5 نواحی سمت باشی قافله دریایی سواحل تحکیم ، 16 و9 نواحی سمت زمانخان قلعه واقع دریا سواحل تحکیم

. کیلومتر 10 مجموعی بطول 7 ناحیه خان حسن
%30.0%43.0%27.0%13960.0ختم سال مالی پولیس ترافیک  و پولیس  ریاست حفظ مراقبت وکار1396-9-3/1/139630فیصدی پیشرفت   بودجه، منابع بشری و تجهیزات

با تطبیق این پروگرام از تخریبات سواحل دریا توسط آب   و ازایجاد مزاحمت 

.برای ساکنین کناری دریا جلوگیری بعمل میآید 

۱۰
اعمار ساختمان تعمیرات  صالون فاتحه خوانی زنانه واقع بنی حصار و ناحیه شانزده هم  ، تکمیل تعمیر ناحیه 

نزدهم شاروالی ، تکمیل برج برق ناحیه نهم و اعمار احاطه بیز ترانسپورت ریاست حفظ مراقبت و کار
%32%36%1396032ختم سال مالی پولیس ترافیکریاست های پالیسی و انسجام و حفظ ، مراقبت وکار1396-9-139530-10-1فیصدی پیشرفت   بودجه، منابع بشری و تجهیزات

در اجرای سریعتر و بموقع  امورات خدمات رسانی برای شهروندان کمک 

.مینماید 

%26%44%1396030ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری  ریاست حفظ مراقبت وکار1396-9-3/1/139630مترمربع  بودجه، منابع بشری و تجهیزات گانه22 مترمربع اسفالت سرکها در نواحی 100000ترمیم و داغگیری ۱۱
توسط ترمیم و داغگیری اسفالت سرکها میتوانیم از تخریب واز ازبین رفتن 

.زودهنگام سرکها با بودیجه بمراتب کمتر از اسفالت جلوگیری نماییم 

۱۲
 عدد پایه های برق موجود در 3000 برج برق تنویرجاده ها معه  صندوق آنها وترمیم  30  ترمیم ساختمان 

 گانه شهر22نواحی 
%34%33%33%13960.0ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، پولیس ، مخابرات و برق شهری  ریاست حفظ مراقبت وکار1396-9-3/1/139630فیصدی پیشرفت  بودجه، منابع بشری و تجهیزات

تطبیق این پروگرام در امرجلوگیری از حوادت ترافیکی و سهولت در جریان 

.ترافیک را ببار میآورد  و از تاریکی سرکها جلوگیری میشود

%23%27%27%139623ختم سال مالی  گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1396-9-1/10/139530 متر مکعببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهگانه شهر22مترمکعب  کثافات جامد از نواحی  (770000)جمع آوری و انتقال ۱۳
پاکی شهر از اشغال و زباله ها باعث جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست 

.میگردد و از بوجود آمدن امراض جلوگیری مینماید 

%27%27%23%139623ختم سال مالی  گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1396-9-1/10/139530  مترمکعببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهمترمکعب کثافات مایع  از نواحی مختلف شهر کابل (66000  ) انتقال ۱۴
جمع آوری و انتقال کثافات مایع جهت جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست 

.میشود 

%20%20%33%139627ختم سال مالی  گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1396-9-1/10/139530  مترمکعببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهمترمکعب آبهای سطح االرضی توسط تانکرها از نواحی مختلف شهر کابل ( 150000)انتقال ۱۵
جلوگیری از جمع شدن آبهای سطح االرضی و رفع مشکالت ترافیکی و استفاده 

.کننده گان از این ناحیه میگردد 

%25%25%25%139625ختم سال مالی  گانه22 ریاست های نواحی ریاست تنظیف1396-9-1/10/139530  قالده کلببودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه قالده کلب های ولگرد از نواحی مختلف شهر8000محو ۱۶
جلوگیری از ازدیاد سگهای ولگرد در شهرو مشکالت شهروندان از این ناحیه 

.مرفوع میگردد 

۱۷
امورساختمان و اعمار پارک سمت شمال و جنوب لیسه   خیرخانه ،315اعمار  پارک تفریحی قسمت از پروژه 

.مریم و امور ساختمان پارک ناحیه شانزده 
%17%43%1396040ختم سال مالی ناحیه های  مربوطه وپولیس ترافیکریاست  پالیسی وانسجام1396-9-139630-1-15ساختمان سه پارکبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه

امورساختمان و ایجاد پارکهای مذکور باعث ایجاد فضای سبز در شهر شده و 

.در حفظ  محیط زیست کمک مینماید 

00%25%75ختم موسوم نهال شانیوزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1396-9-1/10/139530اصله  نهالبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهگانه شهر22 اصله نهال درنواحی 40000غرس۱۸
اصله نهال در سرسبزی شهر افزود شده و محیط زیست را 40000با غرس 

.بهتر میسازد 

%100.00%100.00%100.00%1396100.00-9-30وزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1396-9-1/10/139530اصلهبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه.گانه شهر کابل22 اصله نهال  و خیشاوه پارکها و گلدان ها در نواحی 1700000حفظ  مراقبت وآبیاری ۱۹
با حفظ ومراقبت و آبیاری همین تعداد نهالها از خشک شدن نهالها جلوگیری 

.  .بعمل میآید و سرسبزی آنها حفظ میگردد 

باعث سرسبزی و زیبایی شهر میگردد00%13960100.00-9-30وزرات زراعت ، برق شهری و نواحیریاست سرسبزی1396-9-1/10/139530مترمربعبودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطه. متر مربع در نواحی مخلتف شهر 1580چمن سازی ۲۰

۲۱
 صنف مختلف  که در عرصه های تولید، تورید و عرضه مواد غذایی و آرایشی ، حفظ 5760کنترول و بررسی  

الصحه محیطی و محیط زیستی اماکن عامه وخدماتی
%25%25%25%139625ختم سال مالی قومندانی امنیه والیت کابل و نماینده ریاست تنظیم مارکیت هاریاست صحت محیطی و محیط زیست12/10/139511/10/1396صنف هانیروی بشری و یک عراده واسطه نقلیه

بدین وسیله حفظ الصحه محیطی بهبود یافته و در امر جلوگیری از 

آلوده گی محیط زیست کمک نموده و از سرایت امراض ساری کمک 

. میکند 

%25%25%25%139625ختم سال مالی قومندانی امنیه والیت کابل و نماینده ریاست تنظیم مارکیت هاریاست صحت محیطی و محیط زیست12/10/139511/10/1396 کیلو و لیترنیروی بشری و یک عراده واسطه نقلیهکیلو و لیتر مواد غذایی ، آرایشی و مشروبات غیر الکولی تاریخ تیرشده (60000  )جمع آوری ۲۲
 فیصد اصناف شهر مورد بررسی صحت محیطی قرار خواهد 4

.گرفت 

۲۳
 نفر وکیل گذر در مورد مراعات نمودن 360 تن دکانداران از اصناف مختلف و 17280آگاهی دهی برای 

.موضوعات صحت محیطی و محیط زیستی 
%25%25%25%139625ختم سال مالی ریاست صحت محیطی و محیط زیست12/10/139511/10/1396نفرترانسپورت و منابع بشری

بدینوسیله سطح  آگاهی اصناف و وکالی گذر در مورد صحت محیط 

و محیط زیست ارتقا مییابد

۲۴
ثبت جایدادها ، مدیریت زمین و تحرک 

انکشاف اقتصادی شهر کابل

 خانه، توزیع سند کتابجه 100000سروی و راجستر 

صفایی  به سیستم جدید، انکشاف سیستم  جمع  آوری عواید 

 خانه   و ترتیب پالن استراتیژیک برای 50000برای  

.نواحی و گذرها 

ناحیه  و سروی 7 نقشه برداری وضعیت فعلی ساحات وثثبیت آن بروی نقشه های فضایی و تنظیم گذرها در 

 ناحیه ، توزیع سند کتابجه صفایی به سیستم جدید، ایجاد سیستم جهت تقویت جمع  7 خانه در100000وراجستر 

. ناحیه 7 ناحیه  وترتیب پالن استراتیژیک برای نواحی و گذرها در 7 خانه در10000آوری عواید  

%0%0%62%6ختم ربع دوم سال مالیموسسه هبیتاتموسسه هبیتات ملل متحد وشاروالی01/4/139530/3/1396 جایدادهاهبیتات  (پروگرام  تقویت نواحی ) K-SMNPبودیجه برنامه 

%15%10%0%29/12/13980وزارت شهرسازیسکتور خصوصی1/12/139529/12/1398پیشرفت فیصدی بودیجه  شاروالی کابل و نیروی بشری مربوطهپروژه زون بندی شهر کابل۲۵

%50%30%0%30/01/13970ریاست ناحیه مربوطهسکتور خصوصی15/4/139630/01/1397پیشرفت فیصدی بودیجه وزارت مالیهایجاد محالت بسته۲۶
پروژه مذکور جهت بهبود وضعیت امنیتی ساحه وزیر محمد اکبر خان  تطبیق 

.میگردد 

ادارات ذیربطمشاوریت تخنیکی1/10/139530/12/1395پیشرفت فیصدی بودجه شاروالی کابلترتیب طرز العمل معیاری سازی ساختمانها و شهرک های غیر معیاری۲۷
آخر ربع اول سال مالی 

1396
.در امر معیاری سازی شهرکها کمک مینماید ---100%

۲۸
 ، 12 ، شهرک سلیم کاروان ناحیه 4 ، شهرک آریا ناحیه 6شهرک امید سبز ناحیه  )نی ارزیابی شهرک ها ی پال

( 5 و بالکهای شاداب ظفر ناحیه 8شهرک طالیی ناحیه 

کارمندان بخش مربوط، و متخصصین از سکتور خصوصی 
.در امر معیاری سازی شهرکها کمک مینماید %25%25%139700-6-30اداره اراضی، محکمه، کدستر، وزارت داخلهریاست طرح و تطبیق پالنهای شهری1397-6-4/139530  شهرک

%25%25%139700-6-30وزارت شهرسازیریاست طرح و تطبیق پالن های شهری1397-6-4/139530  طرح پالیسیکارمندان بخش مربوطهایجاد پالیسی برای دیزاین و اعمار نماهای بیرونی تعمیرات۲۹
تهیه پالیسی برای دیزاین خارجی و نمای تعمیرات باعث زیبایی  و ایجاد 

.نماهای بهتر ساختمانها  و جذاب تر و قشنگ ترشدن  شهر میگردد 

۳۰
،  جوار 8لوگر ناحیه - ، کنارسرک کابل 9 ترتیب پالنهای تفصیلی ساحات بلند منزلها در جوار دریای کابل ناحیه 

 ، ترتیب پالنهای تفصیلی پارکها درنقاط 15 ، جوار سرک هشتاد متره میدان هوایی ناحیه 5سرک کمپنی ناحیه 

 پالن تفصیلی سال گذشته8مختلف شهر و تکمیلی ترتیب 

.وسیله تطبیق ماستر پالن میگردد %36%35%18%139611ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریریاست طرح و تطبیق1396-9-1/10/139530 پالن هااعضای شعبه پال نسازی

۳۱
 که از اول 21-17-15-13-8-5-4انتخاب چندین ساحات جهت تنظیم مجدد زمین در نواحی مختلف مانند ناحیه

. شروع گردیده است 1396سال مالی 
%35%25%20%139620ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریریاست طرح و تطبیق1396-9-1/10/139530 برنامه هااعضای شعبه تنظیم مجدد زمین

پروسه مذکور باعث پالنی شدن ساحات غیر پالنی شهر گردیده و مشکالت 

ساکنین از ناحیه غیر پالن بودن ساحات شان را مرفوع شده و بتمام امکانات 

.شهری دسترسی پیدا میکنند 

۳۲
تکمیل کار باقیمانده سال گذشته کانپست پالن تنظیم مجدد زمین در ساحه باغ علیمردان 

---%10ختم ربع اول سال مالیپولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریریاست طرح و تطبیق1396-1-1/10/13953 برنامه هااعضای شعبه تنظیم مجدد زمین
پروسه مذکور باعث پالنی شدن ساحات غیر پالنی شهر گردیده و مشکالت 

ساکنین از ناحیه غیر پالن بودن ساحات شان را مرفوع شده و بتمام امکانات 

.شهری دسترسی پیدا میکنند 

پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریسکتور خصوصی1397-4-1/4/13963پیشرفت فیصدی بودجه شاروالی کابلپروژه مطالعات امکان سنجی و دیزاین مجدد برای حل مشکالت ترافیکی در چهار نقطه۳۳
ختم ربع دوم سال مالی 

1397
.بدینوسیله میتوانیم از ایجاد  مشکالت بیشتری ترافیکی جلوگیری نماییم 0%0%15%40%

.ایجاد شفافیت در پروسه های کاری بوجود میآید %50%35%15%13960ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریسکتور خصوصی1396-9-1/4/139630پیشرفت فیصدی بودجه شاروالی کابل ایجاد سیستم مدیریت اعتبار دهی پروژه ها۳۴

.ایجاد سهولت برای ترانسپورت و استفاده کننده گان سرکها %50%40%10%13960ختم سال مالی پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریسکتور خصوصی1396-9-1/4/139630پیشرفت فیصدی بودجه شاروالی کابلایجاد ماستر پالن ترانسپورت شهری۳۵

%50%50%0%13960-9-30پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریسکتور خصوصی1396-9-4/1/139630پیشرفت فیصدی بودجه شاروالی کابلپروژه بینچ مارکها در شهر کابل۳۶

%15%5%0%29/12/13960پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ،مخابرات و برق شهریسکتور خصوصی15/3/139615/12/1396 برنامه هابودجه شاروالی کابلتهیه ماستر پالن مدیریت آبهای سطحی۳۷
با تطبیق پروگرام مذکور میتواند آبهای سطحی  خوبتر مدیریت شده و از ایجاد 

.مشکالت ناشی از آن جلوگیری گردد 

کمیته تخنیکی موظف1396-9-01/3/139530  طرح پالناعضای تیم تخنیکی موظفدر بخش های حکومت داری خوب ، پالنگذاری و دیزاین و زیربنا و اقتصاد شهری فیصد کار باقیمانده طرح پالن استراتیژیک20تکمیل ترتیب پالن استراتیزیک شاروالی کابل۳۸
پولیس ترافیک ،  آبرسانی، اطفاییه ، وزارت شهرسازی ، وزارت 

ترانسپورت  ،مخابرات و برق شهری
%8%7%5%13960ختم سال مالی 

ترتیب پالن استراتیژیک شاروالی کابل ساختن یک شهر مدرن به اساس یک 

.پالن معیاری  و مطابق به جدول زمانی را میسر میسازد 

مقدار عوایدکارمندان بخش مربوطجمع آوری عواید ازچشمه های عوایدی شاروالی کابل افغانی4200328738جمع آوری جمع آوری عواید۳۹
شروع سال مالی 

1396
 افغانی از چشمه های عوایدی شاروالی کابل4200328738جمع آوری %25%25%25%139625ختم سال مالی ریاست های ذیربط شاروالی کابلریاست عواید و سایر ریاست های ذیربط شاروالی کابل1396ختم سال مالی 

بودجه انکشافی وزارت 

مالیه
4995

2632.802بودجه شاروالی کابل

عادیفیصدی پالن شدۀ تطبییقانکشافی

فیصدی پیشرفت ی پالن 

شدۀ تطبیق

0%1248.77325  ربع اول
احترام با0%1248.77325  ربع دوم
0%1248.77325  ربع سوم

0%1248.77325  ربع چهارم

0%4995.092100  مجموع

 گانه شهر22امور تنظیف شهر در نواحی 

سرسبزی شهر و ایجاد پارکها

امور تنظیف شهر

نتایج متوقعه

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

تاریخ ختم وزارت ها و ادارات همکار تاریخ آغاز

 گانه  22بهبود بخشیدن سیستم ترانسپورت شهری در نواحی 

شهر کابل

منابع مورد نیاز

ل 
سا

ل 
او

ع 
رب

ی
مال شاخص

م 
ار

چه
ع 

رب

ی
مال

ل 
سا

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

 گانه22کنترول محیط زیست و صحت محیطی  در نواحی  

زون بندی )اجرای پنج برنامه ریفورم و اصالحات 

شهرکابل،ایجاد محالت بسته ،ترتیب طرز العمل معیاری 

 5سازی ساختمانها و شهرکهای غیر معیاری و ارزیابی 

(شهرک پالنی  و ایجاد پالیسی برای دیزاین و اعمار نماهای 

 ترتیب پالنهای تفصیلی ساحات بلند منزل کنار دریایی کابل 

 پالن 8و جوار سرکها در چهار ناحیه ،   و تکمیلی ترتیب 

تفصیلی سال گذشته ،  پروگرام تنظیم مجدد زمین و تهیه 

ماستر پالن مدیریت آبهای سطحی و ایجاد سیستم مدیریت 

اعتبار دهی پروژه ها و ایجاد ماستر پالن ترانسپورت شهری

ترتیب  پالنهای شهری ، ایجاد سیستم 

مدیریت اعتبار دهی پروژه ها  ، ایجاد 

ماستر پالن ترانسپورت شهری ، ترتیب  

ماستر پالن مدیریت آبهای سطحی و 

امورات بهسازی تعمیرات و ساحات

9781.912154.111

بودجه به میلون افغانی. 1

 هر که میآورند بدست نیز مالیه محترم وزارت از انکشافی بودیجه بنام را بودیجه مقدار یک آن برعالوه و میدهند اختصاص عادی به آنرا فیصد 45 و انکشافی بخش به خویشرا عواید فیصد 55 که مینماید تقسیم وعوایدی انکشافی بخش بدو خویشرا عوایدی بودیجه کابل شاروالی : نوت

.  است گردیده پالن شامل جداگانه جداول طی کدام

****************************************************************************************************************************

مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 

1396
بودجه عادی

تاریخ تحویل دهی

بخش ترمیمات

مسوول اجرا(Target ) مقدار هدف

عرضه بهتر خدمات شهری و اجتماعی
اعمار پنج تعمیر خدماتی و اداری و تحکیم کاری سواحل 

دریای کابل

ترمیم و داغگیری اسفالت سرکها ، ترمیم پایه های برق  

تنویر جاده ها و برجهای آنها

پالن شاروالی کابل به اساس نتایج

هدف اصلی

ره
ما

ش

( 1396سال مالی   ) 

فعالیت عمده

اصالحات و ریفورم

بهبود بخشیدن سیستم ترانسپورت شهری

کنترول محیط زیست و صحت محیطی

  ایجاد پارکها و ایجاد سرسبزی  ، حفظ ومراقبت پارکها و 

 گانه شهر22گلدانها در نواحی 

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال


