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کشته شدن یک 
دخرت چهار ساله در کابل؛ 

متهم هنوز بازداشت 
نشده است

۱۵ داکرت شفاخانه ی 
»ایمرجنیس پنجشری« 
در یک حادثه ی ترافییک 
زخمی شدند

نخست وزیر پاکستان 
به کابل می آید

اطالعات روز: وزارت خارجه ی کشور می گوید که قرار 
جریان  در  پاکستان  نخست وزیر  خان،  عمران  است 

هفته ی جاری به کابل بیاید.
گران هیواد، سخن گوی وزارت خارجه دیروز )شنبه، 
۲۴ عقرب( گفته است که این سفر عمران خان در 
نتیجه ی گفت وگوی تلفنی ماه گذشته ی آقای خان و 

رییس جمهور اشرف غنی، انجام می شود.
خان،  عمران  سفر  این  جریان  در  هیواد،  گفته ی  به 
روی مذاکرات صلح و توسعه همکاری های سیاسی،...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

دهان پرخون آزادی بیان
دو  افغانستان  رسانه ای  جامعه  گذشته  هفته  
مشابه  رویداد  دو  نتیجه ی  در  را  خود  عضو 
انفجار ماین از دست داد. یما سیاوش، خبرنگار 
و گرداننده پیشین تلویزیون طلوع نیوز و الیاس 
قربانی  هلمند  در  آزادی  رادیو  خبرنگار  داعی، 
الیاس داعی ششمین  حمالت هدف مند شدند. 
جاری  سال  جریان  در  که  است  خبرنگاری 
این وضعیت  در کشور کشته می شود.  میالدی 
نشان می دهد که افغانستان هنوز خطرناک ترین 
افغانستان  در  رسانه ها  و  خبرنگاران  برای  جای 
تأمین  زمینه ی  در  زیادی  نگرانی های  و  است 

امنیت جان خبرنگاران وجود دارد. 
است.  پرخون  افغانستان  در  بیان  آزادی  دهان 
دهه  دو  حدود  در  رسمی  آمارهای  براساس 
را  جان شان  کشور  در  خبرنگار   ۱۳۳ گذشته 
و  زخمی  دیگر  خبرنگار  ده ها  و  داده  دست  از 
گرفته اند.  قرار  خشونت  مورد  خبرنگار  صدها 
هدف قرارگرفتن دو فعال رسانه ای در یک هفته  
وضعیت.  این  بدترشدن  برای  است  هشداری 
خبرنگاران  سیستماتیک  به طور  می رسد  به نظر 
برای  بزرگ تری  تهدید  معرض  در  رسانه ها  و 
می گیرد.  قرار  کشور  در  بیان  آزادی  خفه شدن 
نگرانی اصلی این است که اگر رسانه ها زیر فشار 
بگیرند،  خودشان  به  انفعالی  حالت  تروریزم، 

گروه های خشونت طلب و...
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دانش: 
به حالت محرمیت اسناد 
در ادارات باید پایان داده شود

وز گذشته ۱۰ مریض  در یک شبانه ر
»کووید۱۹« در کشور جان داده اند

وی  شاهراه سالنگ به ر
موتر »بلندتناژ« مسدود شد

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری کشور می گوید که برای تطبیق اهداف 
دولت داری باز، ادارات دولتی به حالت...

اطالعات روز: ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها 
اعالم کرده که شاهراه سالنگ به دلیل برف باری ها...

اتهام فساد میلیونی در بودجه کرونا
چرا مسئوالن اداره های محلی هرات و میدان وردک 

به حیف  ومیل بودجه مبارزه با کرونا متهم شدند؟
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قطر گفت که شهروندان کشور از ُکندی در این مذاکرات 
ناراض اند و باید این روند سرعت داده شود.

صورت  پیشرفتی  مذاکرات  این  در  که  است  افزوده  او 
نگرفته است.

که  داد  اطمینان  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
حقوق شهروندان کشور به خصوص زنان در | صفحه 2

شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  هرات:   – روز  اطالعات 
زندانیان  رهایی  که  می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی 
گروه طالبان در جهت برقراری »آتش بس« و »کاهش 

خشونت« در کشور بی نتیجه بوده است.
آقای عبداهلل این گفته ها را دیروز )شنبه، ۲۴ عقرب( در 
دیدار با شماری از فعاالن حقوق زن در هرات مطرح کرد. 
او گفت که رهایی زندانیان این گروه به هدف پایان دادن 
دولت  توسط  آنان  رهایی  اما  بود،  گرفته  جنگ صورت 

افغانستان »متأسفانه نتیجه نداشته است«.
او تأکید کرد: »رهایی زندانیان طالب به امید صلح بود 
را  با آغاز مذاکره ]طالبان[ حاضر شوند ]تا[ جنگ  که 

قطع و آتش بس کنند.«
آقای عبداهلل همچنان در بخشی از صحبت هایش با اشاره 
به جریان مذاکرات بین االفغانی در شهر دوحه، پایتخت 

عبدهللا: 
رهایی زندانیان طالب برای برقراری آتش بس 

و کاهش خشونت بی فایده بوده است
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کستان به کابل می آید یر پا نخست وز
رییس جمهور غنی در چهارم ماه میزان سال جاری در یک تماس تلفنی با عمران خان، 
از او برای بازدید از کابل دعوت کرده بود. این دعوت غنی از سوی عمران خان پذیرفته 

شده بود.
صلح  مذاکرات  که  بیاید  کابل  به  است  قرار  درحالی  پاکستان  نخست وزیر  هم،  سوی  از 

افغانستان در دوحه با بُنبست مواجه شده است.
با گذشت بیش از دو ماه از آغاز این مذاکرات، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی در آخرین اظهارات خود گفته است که در مذاکرات صلح پیشرفت صورت نگرفته است.

نخست وزیر  خان،  عمران  است  قرار  که  می گوید  کشور  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
پاکستان در جریان هفته ی جاری به کابل بیاید.

گران هیواد، سخن گوی وزارت خارجه دیروز )شنبه، ۲۴ عقرب( گفته است که این سفر 
عمران خان در نتیجه ی گفت وگوی تلفنی ماه گذشته ی آقای خان و رییس جمهور اشرف 

غنی، انجام می شود.
به گفته ی هیواد، در جریان این سفر عمران خان، روی مذاکرات صلح و توسعه همکاری های 
سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان بحث و گفت وگو می شود.

کشته شدن یک دخرت چهار ساله در کابل؛ متهم هنوز بازداشت نشده است
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  دختر  این  پدر  بهادری،  گل آجان  حال،  همین  در 
می گوید که دختر او در این تیراندازی کشته شده است. او از دخترش به نام »اسرا« نام 
برده، گفت: »با دخترم به طرف سلمانی می رفتیم. در سرک ۱۰ پروژه ی جدید خیرخانه 
چهار نفر دست به تیراندازی زده بودند. ما از محل کمی دور شدیم و ناگهان یک گلوله به 

سر دخترم اصابت کرد.«
آقای بهادری افزود که دخترش در مسیر شفاخانه جان داده است.

او از این محافظ سرپرست وزارت دفاع ملی به نام »شفا« نام برده و گفت که او علیه این 
گل آجان  است.  کرده  درج  شکایت  پولیس  یازدهم  حوزه ی  در  دوستانش  سایر  و  سرباز 

بهادری تأکید کرد که تاکنون افراد مظنون بازداشت نشده اند.
روزنامه اطالعات اما با تالش های مکرر موفق به دریافت پاسخ وزارت دفاع ملی در این 

مورد نشد.

اطالعات روز: چهار روز پس از قتل یک کودک چهار ساله در تیراندازی یک سرباز وزارت 
دفاع ملی در مربوطات حوزه ی یازدهم پولیس شهر کابل، منابع امنیتی می گوید که هنوز 

این فرد بازداشت نشده است.
ایــن منبــع کــه نخواســت نامــش در خبــر ذکــر شــود دیــروز )شــنبه، ۲۴ عقــرب( بــه 
ــایی شــده و از محافظــان اســداهلل  ــرد شناس ــن ف ــه ای ــت ک ــات روز گف ــه اطالع روزنام
خالــد، سرپرســت وزارت دفــاع ملــی اســت. او تأکیــد کــرد کــه هم اکنــون فــرد مظنــون 

متــواری اســت.
به گفته ی منبع امنیتی، چهار روز پیش )سه شنبه، ۲۰ عقرب( این محافظ اسداهلل خالد به 
همراه یک دوستش در حالت »نشئه« در ساحه ی »پروژه ی جدید خیرخانه«، از مربوطات 
حوزه ی یازدهم پولیس کابل دست به تیراندازی زده  اند و در نتیجه ی این تیراندازی ها یک 

دختر چهار ساله کشته شده است.

یافتـه اسـت.
گذشته،  ساعت  بیست وچهار  در  همچنان 
ده مریض »کووید۱۹« جان داده اند. شمار 
فوتی های ناشی از مریضی »کووید۱۹« در 
کشور به یک هزار و ۶۰۵ نفر افزایش یافته 

است.
در  عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
بیست وچهار ساعت گذشته، ۲۷ فرد مبتال 
به کرونا بهبود یافته اند. شمار بهبودیافتگان 
این ویروس در کشور به ۳۵ هزار و ۶۳ نفر 

رسیده است.

کشور  عامه ی  وزارت صحت  روز:  اطالعات 
ساعت  بیست وچهار  در  که  کرد  اعالم 
گذشته، ۱۷۰ نمونه ی مشکوک به ویروس 
تست  وزارت  این  البراتوارهای  در  کرونا 
شده که نتایج آزمایش ۶۶ مورد آن مثبت 

تشخیص شده است.
در  کرونـا  مثبـت  مـوارد  تعـداد  ایـن 
والیت هـای کابـل، قندهـار، بلـخ، نیمـروز 
و زابـل بـه ثبـت رسـیده اسـت. بـه ایـن 
ترتیـب، شـمار مبتالیـان به ویـروس کرونا 
در کشـور بـه ۴۳ هـزار و ۳۵ نفـر افزایـش 

یض »کووید۱۹«  در یک شبانه روز گذشته ۱۰ مر
در کشور جان داده اند

او افزود که داکتران در این حادثه به صورت 
سطحی زخمی شده اند.

آقای عنابی تأکید کرد که این رویداد ناشی 
این  حامل  »بس«  نوع  موتر  واژگونی  از 

داکتران به دریا بوده است.
داکتران  حامل  »موتر  داد:  توضیح  او 
شفاخانه ی ایمرجنسی پنجشیر پس از آن از 
جاده منحرف شده که یک موتر مسافربری 

نوع »کروال« از مقابل آن می آمده است.«
این موتر بس از شهر کابل به طرف بازارک 

در حرکت بوده است. 

والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
یک  وقوع  پی  در  که  می گویند  پنجشیر 
مرکز  بازارک،  شهر  در  ترافیکی  حادثه ی 
شفاخانه ی  داکتر  والیت دست کم ۱۵  این 

»ایمرجنسی پنجشیر« زخمی شده اند.
منصـور عنابـی، سـخن گوی والی پنجشـیر 
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن 
حادثـه حوالـی سـاعت ۸:۰۰ صبـح دیـروز 
در سـاحه ی »داالن  عقـرب(  )شـنبه، ۲۴ 
سـنگ« در نزدیکـی ورودی شـهر بـازارک 

رخ داده اسـت.

کرت شفاخانه ی »ایمرجنیس پنجشری«  ۱۵ دا
در یک حادثه ی ترافییک زخمی شدند
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از  را  سد  بزرگ ترین  شده اند  موفق  افراط گرا 
راه خود بردارند. بنابراین، حکومت افغانستان، 
جامعه  جهانی و نهادهای حامی رسانه ها نباید 
بگذارند صدای آزادی بیان در افغانستان خفه 

شود. 
و  افغانستان  رسانه ای  جامعه   انتظاری 
با  قاطع  برخورد  الزام  حکومت  از  خبرنگاران 
عامالن خشونت علیه خبرنگاران است. کسانی 
که در کشتار هدف مند خبرنگاران دست دارند 
جامعه   علیه  سازمان یافته  خشونت  عامالن  و 
رسانه ای به شمار می روند به پنجه قانون سپرده 
شود. در غیر این صورت میدان خشونت برای 
خود  منافع  مخل  را  بیان  آزادی  که  کسانی 
این  کنون  تا  واقعیت  بازتر می شود.  می دانند، 
خبرنگاران  جان  به  نسبت  حکومت  که  است 
است.  داشته  پیش  در  را  بی تفاوتی  سیاست 
سال هاست که خشونت و جنگ از خبرنگاران 
بتواند  که  طرحی  هرگز  اما  می گیرد،  قربانی 
رسانه ای  فعالیت های  و  خبرنگاران  برای 
یا  است  نشده  ساخته  کند،  ایجاد  مصونیت 
به طور  است.  مانده  حرف  حد  در  دست کم 
افغانستان  حکومت  تدابیر  و  برنامه ها  روشن، 
تا  رسانه ها  و  خبرنگاران  امنیت  تأمین  برای 
مهم تر  است.  نداشته  ملموسی  نتیجه  ای  حال 
خبرنگاران  علیه  خشونت  عامالن  آن،  از 
و  است  نگرفته  قرار  پی گرد  مورد  هیچ گاهی 
همین حاال ده ها پرونده قتل خبرنگاران روی 
میز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خاک 
می خورد. براساس آمارهای رسمی، به  بیش از 
۹۵ درصد پرونده های ترور خبرنگاران در ۱۷ 
سال گذشته رسیدگی نشده است. این وضعیت 
مصداق روشن سیاست بی تفاوتی حکومت در 
راستای حمایت از آزادی بیان و برخورد دوگانه 

در حرف و عمل است. 
اسـت،  جنگـی  جنایـت  خبرنـگاران  کشـتن 
زیـرا آن هـا طرف هیـچ جنگی نیسـتند و تنها 
وضعیت هـای  نقـد  و  اطالع رسـانی  کارشـان 
در  خبرنـگاران  و  رسـانه ها  اسـت.  ناهنجـار 
و  دارد  بی طرفانـه  نگـرش  جنگـی  شـرایط 
براسـاس پروتکل هـای جنگی مصونیـت دارند. 
بنابرایـن، طرف هـای جنگ در افغانسـتان باید 
پرتـو  در  را  خبرنـگاران  و  رسـانه ها  حقـوق 
قوانیـن موجـود کشـور و بر اسـاس معیارهـای 
جهانـی آزادی بیـان بـه رسـمیت بشناسـند و 
نبایـد رسـانه ها و خبرنـگاران اهـداف نظامـی 
تعریف شـود. قلمدادکـردن رسـانه ها به عنوان 
بیـان  بـا آزادی  بـارز عنـاد  دشـمن مصـداق 
در  بیـان  آزادی  کـه  نبریـم  یـاد  از  اسـت. 
افغانسـتان بـه بهـای هـزاران خـون به دسـت 
آمـده و نهادینـه شـده اسـت. رویکـرد حـذف 
یـا  بگیـرد  خبرنـگاران  کار  جلـو  نمی توانـد 
رسـانه ها را وادار بـه رویکـرد انفعالـی کنـد. 
خوش بینانه اسـت که از گروه های تروریسـتی 
و خشـونت گرا انتظار داشـته باشـیم دسـت از 
برابـر رسـانه ها و جامعـه  رویکـرد حـذف در 
مدنـی بردارنـد، راه حـل بنیـادی ایـن اسـت 
کـه از یـک طـرف حکومـت بـرای مصونیـت 
رسـانه ها راهبـرد تـازه تعریـف کنـد. افزایـش 
عامـالن  ره گیـری  اسـتخباراتی،  فعالیت هـای 
بـه  رسـیدگی  و  خبرنـگاران  بـر  خشـونت 
رسـانه ای  جامعـه  اعضـای  قتـل  پرونده هـای 
کارهایـی اسـت کـه حکومـت می توانـد روی 
دسـت بگیرنـد. از طـرف دیگـر، نهاد رسـانه ها 
نیـز نبایـد از توجـه بـه جـان کارمندان شـان 
و  رسـانه ای  دفاتـر  کننـد.  چشم پوشـی 
کارمنـدان رسـانه ها از شـکنندگی های زیادی 
بخشـی  مسـئولیت  می بـرد.  رنـج  امنیتـی 
ایـن وضعیـت بـه سـهل انگاری و بی توجهـی 
ادامـه  برمی گـردد.  رسـانه ای  نهادهـای 
و  رسـانه ها  بیشـتر  می توانـد  وضعیـت  ایـن 
خبرنـگاران را به عنـوان اهـداف در دسـترس 
بـرای گروه هـای خشـونت طلب،  و کم هزینـه 
افراطـی و دشـمنان آزادی بیـان در معـرض 

آسـیب و تهدیـد قـرار دهـد. 

گزارشخبرهای داخلی

است. به طور نمونه فقط دوربین عکاسی و لوازم جانبی آن ۲۲۷ 
هزار افغانی گران تر از قیمت بازار خریداری شده است. اداره 
بازرس گفته است که این لوازم را از فروشگاه های معتبر کابل 
در اول سنبله با توجه به تفاوت قیمت در بازار کابل و هرات 

نرخ گیری کرده است. 
این لوازم غیرمرتبط به کرونا براساس پیشنهاد مورخ ششم 
حمل دفتر والی هرات و منظوری مورخ ۱۸ عبدالقیوم رحیمی، 

والی پیشین هرات خریداری شده است. 
و  مسئوالن  تمام  کرونا،  بودجه  مصرف  طرزالعمل  براساس 
و در  بوده  پاسخگو  بودجه  قبال مصرف  اداره های ذیربط در 
صورت تخطی و حیف  ومیل بودجه و دارایی عامه قابل پی گرد 

عدلی و قضایی است. 
اداره بازرس در این خصوص عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین 
هرات، سرپرست ریاست مالی و اداری، آمر تهیه و خدمات، آمر 
مالی و وارسی کننده ریاست مالی و اداری، و سه تن از اعضای 
هیأت نرخ گیری را مظنون شناخته و به دادستانی معرفی کرده 
است. اما هیأت تحقیق دادستانی درباره خریدهای ۲.۷ میلیونی 
که اداره بازرس آن را غیرمرتبط شناسایی کرده بود، گفته است 
که از مسئوالن پیشین و فعلی والیت هرات، کمیته نظارت 
و هیأت خریداری تحقیق همه جانبه کرده و بدون ارائه هیچ 

توضیحی، لزوم به اقامه دعوا ندانسته است. 
دادستانی کل به روزنامه اطالعات روز در این باره می گوید که 
براساس یافته های هیات تحقیق این لوازم برای مرکز مبارزه با 
ویروس کرونا خریداری شده که ۲۰ نفر تشکیل داشته و بنا 
به گزارش والی هرات فعالیت آن در مدیریت کرونا موثر بوده 
است. دادستانی می افزاید که بنا به »دالیل مشخص« تصمیم 

به عدم لزوم دعوا گرفته است. 

شش قلم لوازم طبی 
بررسی اسناد خریداری و گزارش اداره بازرس که اطالعات روز 
به آن دست یافته، نشان می دهد که از بودجه کرونا در هرات 
شش مورد لوازم طبی، ۱۹ میلیون و ۲۸۸ هزار افغانی گران تر 
گزارش  براساس  است.  بازار خریداری شده  تخمینی  نرخ  از 
اداره بازرس، ریاست صحت عامه والیت هرات در اول ثور سال 
۱۳۹۹ پیشنهاد خریداری شش مورد لوازم طبی را داده و این 
تجهیزات با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد به قیمت ۳۰ 
میلیون افغانی خریداری شده است. اداره بازرس در گزارش 
خود گفته است که قیمت خرید این لوازم با نرخ بازار تفاوت 
چندین برابر دارد. به گونه ی نمونه هر پایه دستگاه اکسریز 
دیجیتال در این قرارداد ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار افغانی خریده 
شده، اما قیمت تخمینی آن در بازار مطابق نرخ گیری تاریخ ۲۷ 
اسد اداره بازرس، ۲ میلیون و ۷۹ هزار افغانی بوده که تفاوت 

آن یک میلیون و ۴۳۱ هزار افغانی است.
لوازم  این  تدارک  و  تهیه  فرایند  در  که  گفته  بازرس  اداره 
در  احتماال  و  نشده  الزم  دقت  آفرها  ارزیابی  در  به خصوص 
خریداری ها اختالس شده است. در پیوند به این قرارداد، اداره 
بازرس رییس صحت عامه را به عنوان پیشنهاد کننده، سه تن 
از اعضای هیأ ت ارزیابی آفرها و اعضای هیأت ارزیابی تدارکات، 

مظنون شناخته و به دادستانی معرفی کرده است.
هیأت تحقیق دادستانی در صورت دعوای خود درباره خریداری 
شش قلم لوازم طبی گفته است که در اول ثور ۱۳۹۹ براساس 
پیشنهاد ریاست صحت عامه هرات و تأییدی والی برحال هرات، 
هیأت ارزیابی تشکیل و یک شرکت خصوصی واجد شرایط عقد 
برپایه تحقیق این هیأت، قرارداد  قرارداد معرفی شده است. 
خرید شش قلم لوازم طبی به قیمت ۳۰ میلیون افغانی بین 
مسئول شرکت و رییس صحت عامه هرات امضا و توسط والی 
تأیید شده است. در ۱۶ ثور ۱۳۹۹ شرکت فروشنده این لوازم را 
تحویل مسئول ستاک مبارزه با کرونا داده و در تاریخ ۲۵ همین 
ماه، مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۰۰هزار افغانی پس از کسر ۱۰ درصد 

مالیات به حساب بانکی شرکت فروشنده واریز شده است. 
و  آن ها  تحقیق  براساس  که  گفته  دادستانی  تحقیق  هیأت 
اطالعات اتحادیه داروفروشان، ارزش واقعی این لوازم در زمان 
عقد قرارداد، ۲۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۳۶۰ افغانی بوده است 
که نشان دهنده ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۶۴۰ افغانی تفاوت 
است. اما اداره بازرس تفاوت نرخ خرید و نرخ بازار را مبلغ ۱۹ 

میلیون و ۲۸۸ هزار افغانی گفته است.
دادستانی در پیوند به این قرارداد، والی هرات، رییس صحت 
عامه، ۳ تن از اعضای هیأت ارزیابی آفر، و چهار تن از اعضای 
کمیته نظارت و رییس شرکت فروشنده را متهم شناخته است.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات در اظهارنامه خود 
که  است  گفته  لوازم طبی  مورد  بلند شش  قیمت  به  راجع 
»قضیه نرخ  گیری و تعیین قیمت شش قلم لوازم طبی یادشده، 
توسط نمایندگان ادارات، اعضای کمیته نظارت و نهاد مدنی و 
یک تعداد متخصص طبی انجام شده و شرکت های متعدد نرخ 
داده که مناسب ترین وسایل و ارزان ترین قیمت شرکت السید 
تشخیص شده و قابل ذکر است که توسط هیأت ارزیابی مجددا 
نرخ گیری انجام شده و ریاست صحت عامه پیشنهاد تدارک و 

فرمایش قرارداد را انجام داده است. 
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میلیون و ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ افغانی است. درحالی که مسئوالن 
محلی هرات یک پایه دستگاه سی  تی اسکن ۳۲ سالیس را به 

۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی خریده است. 
عبدالوحید قتالی، والی هرات در اظهارات خود به دادستانی 
گفته است که: »از آنجایی که در والیت هرات چنین دستگاه 
خریداری نشده بود و مراجعه به قیمت مشابه ناممکن بود، 
بنابراین کمیته تدارکات به استناد قیمت های ثابت جهانی و 
شرایط ایجادشده از شیوع ویروس کرونا تکیه کرده و اسناد 

الزم را برای تثبیت عملکرد خویش ارائه می  کند.«
قبل  دستگاه  قیمت  پرداخت  به  راجع  اظهارنامه خود  در  او 
از تحویل گیری آن، افزوده که: »بعد از طی مراحل تدارکاتی 
شرکت متذکره مستحق پول خود بوده و این اداره ناگزیر به 
)فورم  م ۱۶  فورم  ملحوظ  این  روی  می باشد،  پول  پرداخت 

پرداخت پول( از جانب بنده منظور گردیده است.« 
در صورت دعوای دادستانی آمده است که در غدر ۱۲ میلیون 
و ۸۵۶ هزار و ۸۳ افغانی سید عبدالواحد قتالی، والی هرات، 
رییس صحت عامه هرات، چهار تن از اعضای کمیته نظارت، 
سه تن از اعضای هیأت ارزیابی و دو تن از مسئوالن شرکت 
فروشنده دست داشته اند. در ماده ۳۹۴ کد جزا، کسب منفعت 
غیرقانونی از طریق عقد قرارداد یا سنجش مالیات یا محصول 
گمرکی، غدر تعریف شده و جزای آن سه سال حبس تعیین 

شده است. 
اختالس  به  پیوند  در  دادستانی  تحقیق  براساس  همچنین 
۲۷ میلیون و ۱۰۴ هزار افغانی، عبدالوحید قتالی والی هرات، 
رییس صحت عامه هرات، و ۱۹ تن دیگر از اعضای شورای 
معاینه،  هیأت  مستوفیت،  کارمندان  ارزیابی،  هیأت  والیتی، 
هیأت نظارت، مسئول ستاک کرونا، مسئوالن شرکت فروشنده 

و هیأت تسلیمی دست داشته اند.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات به اطالعات روز 
می گوید که ادعای اداره بازرس و دادستانی مبنی بر خریداری 
اجناس گران تر از قیمت بازار و نحوه نرخ گیری آن ها درست 
نیست؛ زیرا این کار باید توسط اهل خبره و متخصص انجام 
رسمی  نماینده  که  اجناسی  مورد  در  می گوید  او  می شد. 
واحد دارد، به خصوص دستگاه سی  تی اسکن که آن را فقط 
یک شرکت وارد می کند می تواند نرخ بدهد و شرکت دیگر 
اسکن که  ندارد: »دستگاه سی  تی  را  آن  نرخ دادن  صالحیت 
ما خریدم، ۳۲ سالیس با قابلیت تبدیل به ۶۴ سالیس جدید 
است و مشابه آن هنوز در افغانستان نیامده و اگر کسی وارد 
کرده، جنس دست دوم است که از شفاخانه های کشورهای 
دیگر آورده و ممکن با خدمات زیر پوشش شرکت اصلی نباشد. 
قیمت دادن برای آن دستگاه از بازار مندوی کابل یا بازار عادی 
دیگر توجیه ندارد و براساس این هم قضاوت و متهم کردن هم 

به دور از عقل سلیم هست.« 
اما اداره بازرس می گوید که نرخ گیری آن ها از فروشندگان دارو 
و تجهیزات طبی با درنظرداشت نرخ والیت های همجوار با دقت 

الزم صورت گرفته است.

خریداری های غیرمرتبط
براساس اسناد خریداری که اطالعات روز به آن دست یافته 
انجام شده  خریداری های  از  برخی  بازرس،  اداره  گزارش  و 
مصرف  طرزالعمل  برخالف  هرات  والیت  در  کرونا  بودجه  از 
بودجه کرونا برای خرید لوازم دفتری دفتر والی این والیت و 
دفتر سخن گویی آن مصرف شده است. لیست خریداری های 
غیرمرتبط به کرونا شامل ۱۶ پایه تلویزیون و لوازم جانبی آن، 
۱۱ پایه دوربین عکاسی و لوازم جانبی آن، ۱۶ پایه لپ تاب، ۲ 
پایه پرینتر، ده عدد چوکی چرخدار، یک پایه میز وطنی، ۵۰ 
جعبه کاشی شور و ۵۰ جعبه مایع ظرف شویی است که قیمت 
مجموعی آن دو میلیون و ۷۶۹ هزار افغانی است. اداره بازرس 
در گزارش خود گفته است که خریداری این لوازم ضمن این که 
برخالف ماده دوم و سوم طرزالعمل مصرف بودجه کرونا است، 
نسبت به نرخ تخمینی بازار چندین برابر بلندتر خریداری شده 

شده است.
اداره بازرس در پیوند به این قرارداد عبدالقیوم رحیمی، والی 
کارمند  دو  عامه،  صحت  نماینده  و  رییس  هرات،  پیشین 
مستوفیت هرات را به  عنوان هیأت ارزیابی، مظنون معرفی کرده 

بود.
هرچند در پیوند به این قرارداد اداره بازرس عبدالقیوم رحیمی، 
والی پیشین هرات را یکی از مظنونان معرفی کرده بود، اما 
در  اداری  فساد  سنگین  جرایم  با  مبارزه  ابتدایی  دادستانی 
صورت دعوای خود که به دادگاه فرستاده نامی از آقای رحیمی 
به  عنوان متهم نبرده و عبدالوحید قتالی، والی برحال هرات 
را به  عنوان یکی از متهمان در این قضیه معرفی کرده است. 
پیشنهاد خرید این دستگاه توسط ریاست صحت عامه هرات 
اما مراحل  بود،  تایید شده  ارائه و توسط عبدالقیوم رحیمی 
تدارکاتی و خرید آن در زمان عبدالوحید قتالی صورت گرفته 

است. 
دادستانی کل می گوید که هیأت تحقیق براساس گزارش اداره 
بازرس از عبدالقیوم رحیمی هم در پیوند به سه مورد خریداری 
تحقیق کرده و دریافته است که او در قرارداد خرید، پروسه 
آفرگشایی، ارزیابی، تسلیمی جنس و پرداخت پول به شرکت 

فروشنده نقش نداشته است. 
هیأت تحقیق این دادستانی در ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ اسناد مرتبط 
به خریداری دستگاه سی تی اسکن را بررسی کرده و دریافته 
که در اول ثور ۱۳۹۹، مسئوالن اداره محلی هرات به »بهانه« 
این ویروس، قرارداد  با  از بودجه ویژه مبارزه  با کرونا  مبارزه 
خریداری یک پایه دستگاه سی تی اسکن را با شرکت آسیا فارما 
به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی امضا کرده، درحالی که 
آن ها،  تحقیقات  براساس  بازار  در  این دستگاه  واقعی  قیمت 
براساس  بوده است.  افغانی  ۱۷ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۱۷ 
نرخ گیری دادستانی، تفاوت نرخ خرید این دستگاه و نرخ بازار، 

۱۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۸۳ افغانی است.
از  بعد  روز  هفت  مسئوالن،  این  که  افزوده  همچنین  هیأت 
عقد قرارداد، دستگاه سی  تی اسکن را به طور »خیالی« تحویل 
گرفته اند و سند تسلیمی جنس را امضا و قیمت آن را به شرکت 
پرداخت کرده اند. تحقیق دادستانی نشان می دهد که در ۲۷ 
ثور ۱۳۹۹ مبلغ ۲۷ میلیون و ۱۰۴ هزار افغانی بعد از کسر 
۱۰ درصد مالیه به حساب شرکت فروشنده واریز شده، اما بعد 
از رسانه ای شدن این قرارداد، شرکت فروشنده در ۲۵ سرطان 
۱۳۹۹، بعد از گذشت بیش از دو ماه از تحویل  دهی خیالی 
دستگاه، آن را به طور غیررسمی به اداره محلی هرات تحویل 
داده است. اما گمرگ میدان هوایی حامد کرزی در پاسخ به 
استعالم هیأت تحقیق دادستانی گفته است که این دستگاه در 
۱۶ اسد ۱۳۹۹ از طریق این گمرگ وارد کشور شده و در ۱۷ 
همین ماه پس از پرداخت هزینه گمرگی به قیمت مجموعی 
۱۵۶هزار و ۷۰۰ دالر امریکایی خارج شده است. میان تاریخ 
تحویل دهی دستگاه به مسئوالن محلی هرات و تاریخ واردشدن 
دستگاه به گمرگ تناقض جدی وجود دارد. گویا این دستگاه 
۲۱ روز قبل از وارشدنش به گمرگ میدان هوایی حامد کرزی، 

به اداره محلی هرات تحویل داده شده است. 
تحقیق دادستانی نشان می دهد که این دستگاه سرانجام پس از 
گذشت چهار ماه از عقد قرارداد، سرانجام در ۲۰ سنبله ۱۳۹۹ 
به شفاخانه دولتی هرات تحویل داده شده و تا اکنون غیرفعال 
است و در شرایط خوبی قرار ندارد و هنوز کارمند متخصص 
هم برای آن استخدام نشده است. اما رییس صحت عامه هرات 
می گوید که این دستگاه در حال حاضر فعال است و از آن 

استفاده می شود. 
براساس سند خرید که اطالعات روز به آن دست یافته و منبعی 
اوج شیوع  تأیید می کند، در زمان  را  معتبر در حکومت آن 
عامه  وزارت صحت  ثور،  و  ماه حمل  افغانستان در  در  کرونا 
شش پایه دستگاه سی  تی اسکن با مشخصات )کمپنی زیمنس 
۶۴ سالیس( را خریده که قیمت هر پایه آن با لوازم جانبی و 
خدمات ارسال و نصب ۱۸۵ هزار و ۷۰۰ دالر معادل به ۱۴ 

بازرس، صورت  اداره  اسناد، گزارش  به  روز  اطالعات  روزنامه 
دعوای  دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم 
سنگین فساد اداری و بخشی از تحقیق اداره عالی تفتیش دست 
یافته که نشان می دهد در مصرف بودجه کرونا در والیت های 

هرات و میدان وردک میلیون ها افغانی فساد شده است. 
در این گزارش اسناد خریداری سه قرارداد در والیت هرات و 
چهار قرارداد در والیت میدان وردک و تحقیقات سه اداره فوق 
مرور و بررسی شده است. در این قراردادهای میلیونی اجناس 
از نرخ تخمینی  خریداری  شده یا به قیمت به مراتب بلندتر 
بازار خریداری شده، یا خرید این اجناس ربطی به مبارزه علیه 
کرونا نداشته و یا در برخی از قراردادها خالف قانون تدارکات 
قبل از تحویل گیری اجناس، قیمت کامل آن به شرکت های 
قراردادی پرداخت شده است. همچنین برای برخی از اجناس 

خریداری شده اسناد مصرفی وجود ندارد. 
دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 
در  را  میدان وردک  و  متهمان والیت هرات  اتهام نامه  اداری 
سوم عقرب به دادگاه ابتدایی این مرکز فرستاده بود، اما این 
دادگاه پرونده را به دلیل »خال و نواقص« به دادستانی مسترد 

کرده است. 
با توجه به یافته های این گزارش و بررسی چگونگی مصرف 
بودجه مبارزه با کرونا در برخی والیت های دیگر که اطالعات 
روز زیر کار دارد، یافته های اداره بازرس، دادستانی و اداره عالی 
تفتیش، ادعاهای مطرح شده از سوی مجلس و گزارش تحقیقی 
رسانه ها، آنچه به نظر می رسد، بودجه مبارزه با کرونا در سطح 
کشور به صورت گسترده حیف  ومیل شده است. اطالعات روز 
در این گزارش به حکومت و نهادهای مبارزه با فساد پیشنهاد 
می کند که چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا را در ۳۴ 

والیت مورد تحقیق و بررسی جامع قرار دهد.
دولت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا ۶.۷ میلیارد افغانی 
را اختصاص داده بود. از این جمله بودجه تخصیص یافته برای 
والیت هرات ۴۰۰ میلیون افغانی و برای والیت میدان وردک 

۲۰ میلیون افغانی بود. 

هرات
و  وسایل  خریداری  قرارداد  سه  بررسی  از  بعد  بازرس  اداره 
تجهیزات از بودجه مبارزه با کرونا در هرات، ۱۱ تن از مسئوالن 
این والیت را به دلیل بلندبودن قیمت های خریداری جنس، 
طرزالعمل  نقض  کرونا،  بودجه  با  غیرمرتبط  خریداری های 
مصرف بودجه کرونا و قانون تدارکات به دادستانی معرفی کرد. 
عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات، رییس و یک کارمند 
ریاست صحت عامه، نماینده والیت، سه کارمند مستوفیت، 
و  خدمات  و  تهیه  آمر  اداری،  و  مالی  ریاست  سرپرست 
وارسی کننده ریاست مالی و اداری، یک کارمند ریاست اطالعات 
تدارکات،  و  آفرها  ارزیابی  هیأ ت  اعضای  به  عنوان  فرهنگ  و 
هیأت ارزیابی و هیأت نرخ گیری شامل این فهرست بودند. اما 
دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین 
فساد اداری پس از تحقیق روی این سه قرارداد، ۲۱ تن را در 
پیوند به این قراردادها متهم شناخته و پرونده آن ها را به دادگاه 
فرستاده بود. والی برحال هرات، رییس صحت عامه، سه عضو 
شورای والیتی، مأمور تخصیصات، کارمند مستوفیت به  عنوان 
اعضای هیأت ارزیابی، یک داکتر عضو هیأت معاینه، یک داکتر 
عضو هیأت نظارت، مسئول ستاک کرونا، مدیر کنترل، عضو 
آمریت بودجه مقام والیت، معاون و نماینده شرکت آسیا فارما، 
مدیر کنترل مستوفیت، سه عضو هیأت تسلیمی، یک عضو 
فهرست  شامل  افغان  السید  رییس شرکت  و  ارزیابی  هیأت 

متهمان اند.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات به نمایندگی از ۲۱ 
متهم این پرونده در صحبت با اطالعات روز می گوید که روند 
تحقیق اداره بازرس و دادستانی جامع و کافی نبوده و به همین 
دلیل اتهام  بر آن ها وارد نیست. او می گوید که این اتهام ها بر 
»اصول علمی« استوار نیست، زیرا تحقیق به طور علمی، دقیق 

و تخنیکی انجام نشده است. 

یک پایه دستگاه سی تی اسکن »خیالی«
براساس گزارش اداره بازرس، مطابق پیشنهاد مورخ ۱۰ حمل 
ریاست صحت عامه و حکم مورخ ۱۱ حمل عبدالقیوم رحیمی 
والی هرات، پروسه تدارکاتی یک پایه دستگاه سی تی اسکن 
واحد  منبع  طریق  از  زیمنس«  کمپنی  سالیس   ۳۲ »مدل 
آغاز می شود. به تاریخ ۲۱ حمل -پس از آغاز کار عبدالوحید 
قتالی، والی جدید هرات چون او به تاریخ ۱۵ حمل والی تعیین 
شد- این قرارداد آفرگشایی می شود و مطابق پیشنهاد ریاست 
صحت عامه به تاریخ ۹ ثور این دستگاه به قیمت ۳۰ میلیون 
۸۰۰ هزار افغانی خریداری می شود. اداره بازرس گفته که این 
دستگاه بدون در نظر گرفتن اصل صرفه جویی در بحران کرونا 
بازار خریداری شده و »احتماال« به  از نرخ  بلندتر  به قیمت 
منافع عامه ضرر وارد شده است. اداره بازرس در گزارش خود 
گفته که قیمت تخمینی آن در بازار مطابق نرخ گیری تاریخ ۲۷ 
اسد، ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی است و این دستگاه ۱۹ 
میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی گران تر از قیمت واقعی اش خریداری 

عصمت اهلل سروش و عابر شایگان

اهتام فساد میلیوین در بودجه کروان
چرا مسئوالن اداره های محلی هرات و میدان وردک به حیف  ومیل بودجه مبارزه با کرونا متهم شدند؟

کنند.«
از  بخشی  در  همچنان  عبداهلل  آقای 
مذاکرات  جریان  به  اشاره  با  صحبت هایش 
قطر  پایتخت  دوحه،  شهر  در  بین االفغانی 
گفت که شهروندان کشور از ُکندی در این 
مذاکرات ناراض اند و باید این روند سرعت 

داده شود.
او افزوده است که در این مذاکرات پیشرفتی 

صورت نگرفته است.
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی اطمینان 
داد که حقوق شهروندان کشور به خصوص 
زنان در مذاکرات با طالبان معامله نمی شود 
به  مذاکره  این  نتیجه ی  در  افغانستان  و 
گذشته بر نمی گردد. او گفت: »صلح با عزت 
و پایدار صلحی است که عزت تمام ممردم 

حفظ شود.« 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی همچنان 
افزوده که در تالش ایجاد اجماع منطقه ای 

برای تأمین صلح است.
عبداهلل عبداهلل درحالی این گفته ها را مطرح 
می کند که با گذشته بیش از دو ماه از آغاز 
دو  هنوز  دوحه،  در  بین االفغانی  مذاکرات 
نرسیده اند.  توفق  به  طرزالعمل  روی  طرف 
صورت  به  خشونت ها  آن،  با  همزمان 

نگران کننده در کشور افزایش یافته است.

عبداهلل،  عبداهلل  هرات:   – روز  اطالعات 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی می گوید 
در جهت  طالبان  گروه  زندانیان  رهایی  که 
خشونت«  »کاهش  و  »آتش بس«  برقراری 

در کشور بی نتیجه بوده است.
)شنبه،  دیروز  را  گفته ها  این  عبداهلل  آقای 
فعاالن  از  شماری  با  دیدار  در  عقرب(   ۲۴
حقوق زن در هرات مطرح کرد. او گفت که 
رهایی زندانیان این گروه به هدف پایان دادن 
آنان  رهایی  اما  بود،  گرفته  صورت  جنگ 
نتیجه  »متأسفانه  افغانستان  دولت  توسط 

نداشته است«.
به  طالب  زندانیان  »رهایی  کرد:  تأکید  او 
امید صلح بود که با آغاز مذاکره ]طالبان[ 
حاضر شوند ]تا[ جنگ را قطع و آتش بس 

عبدهللا: رهایی زندانیان طالب برای برقراری 
آتش بس و کاهش خشونت یب فایده بوده است

کامل  تطبیق  برای  که  افزود  همچنان  او 
اهداف دولت داری باز به تقویت دولت سازی، 
تطبیق  حکومت،  اصلی  نهادهای  تقویت 
و  مستقل  نهادهای  اساسی،  قانون  کامل 
کشفی  نهادهای  فساد،  با  مبارزه  قدرتمند 
تنفیذ  برای  قدرتمند  قضایی  و  عدلی  و 
قانون، شفافیت در استخدام ها در بخش های 
غیرنظامی و نظامی، نقش مسئوالنه نهادهای 
از  جلوگیری  و  دولت داری  روند  در  مدنی 
ادارات  و سیاسی ساختن  مداخالت سیاسی 

دولتی، نیاز است.
طریق  از  دولت  مدیریت  به  باز  دولت داری 
مشارکت  حساب دهی،  شفافیت،  افزایش 
از  استفاده  و  تصمیم گیری ها  در  عامه 

تکنالوژی خوانده شده است.

اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست 
تطبیق  برای  که  می گوید  کشور  جمهوری 
اهداف دولت داری باز، ادارات دولتی به حالت 
محرمیت اسناد، پالن ها و برنامه های ادارات 

عامه پایان داده شود.
عقرب(   ۲۴ )شنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
در نشست ملی مشارکت دولت داری باز در 
کابل صحبت می کرد، گفت که بدون تطبیق 
قانون دسترسی به اطالعات و شریک کردن 
تمامی اطالعات مربوط به برنامه ها، فعالیت ها 
و دستاوردهای ادارات، شفافیت، پاسخ گویی 

و زمینه ی مشارکت عامه تأمین نمی شود.
که  خواست  دولتی  ادارات  مسئوالن  از  او 
صورت  به  را  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
»دقیق« و »جدی« در ادارات شان تطبیق 
کنند. معاون دوم ریاست جمهوری همچنان 
گفت که دولت افغانستان در راستای تطبیق 
اهداف دولت داری باز و فراهم سازی زمینه ی 
دولت داری باز گام های بزرگی برداشته است.
تا  هنوز  که  کرد  تأکید  اما  او  حال،  این  با 
افغانستان  باز  دولت داری  نهادینه شدن 
فاصله ی زیادی دارد و هنوز در آغاز راه است. 
کامل  تطبیق  برای  که  گفت  دانش  آقای 
اهداف دولت داری باز باید بیشتر تالش شود 

و ادارات نیز مسئوالنه برخورد کنند.

دانش: به حالت محرمیت اسناد 
در ادارات باید پایان داده شود

شاهراه سالنگ به روی موتر »بلندتناژ« مسدود شد
به روی  سالنگ  شاهراه  که  است  گفته  ریاست  این  حال  همین  در 
موترهای مسافربری باز  است و این موترها باید با زنجیر »چین« در 

این شاهراه تردد کنند.
ایـن ریاسـت از رانندگان خواسـته اسـت کـه سـرعت، وزن و ارتفاع 
مجـاز را در هنـگام عبـور از مسـیر سـانگ ها در نظر داشـته باشـند. 
همچنـان بـه راننـدگان توصیه کرده اسـت کـه مقـررات و رهنمایی 
مؤظفیـن را رعایـت و از سـبقت جویی و توقـف در داخـل تونـل و 

»گالری«هـا خـودداری کنند.
شاهراه سالنگ از بزرگ ترین شاهراه های افغانستان است که کابل را با دست کم ۹ والیت در 
شمال این کشور وصل می کند. شاهراه سالنگ همه ساله در فصل زمستان هر از گاهی به 
دلیل بارش برف سنگین و وقوع برف کوچ ها در سالنگ های شمالی و جنوبی مسدود می شود.

اطالعات روز: ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها اعالم کرده که شاهراه 
سالنگ به دلیل برف باری ها و وزش باد به روی موترهای »بلندتناژ« 

مسدود شده است.
در خبرنامه ای که دیروز )شنبه، ۲۴ عقرب( از سوی ریاست حفظ و 
مراقبت سالنگ ها به نشر رسیده، آمده که این شاهراه از نیمه های 
دو شب پیش در پی ریزش برف، به روی موترهای بلندتناژ مسدود 

شده است.
نیز جریان دارد و احتمال ریزش برف در  از خبرنامه، برف باری ها در حال حاضر  به نقل 
۲۴ ساعت آینده نیز ۹۰ فیصد می باشد. ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها افزوده است 
که هم اکنون ضخامت برف در شمال سالنگ ۳۱ سانتی متر و ضخامت برف در جنوب ۳۰ 

سانتی متر است.
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را در جمع متهمان گرفته است، ولی از مسئوالنی از جمله 
نشده  تحقیق  می شد،  تحقیق  باید  که  عامه  صحت  رییس 
است: »من در مقابل شان ]مسئوالن متهم به فساد[ هستم و 
من طرفم، پسان می بینم بدون که این تحقیق شود و اسناد 

تکمیل شود، نام من را در جمع متهمان گرفته است.«
آقای عاصم به تاریخ ۲۲ سرطان با ارائه اسناد افشاگرانه به 
خبرگزاری پژواک گفته بود که تجهیزات طبی خریداری شده 
و  شده  خریداری  گزاف  قیمت  به  وردک  میدان  والیت  در 

همچنان برخی از وسایل دست دوم است. 
پول  مقدار  که  می گوید  نیز  روز  اطالعات  به  اکنون  عاصم 
حیف  ومیل شده از بودجه کرونا در میدان وردک بیشتر از آمار 
ارائه شده در گزارش اداره بازرس و تحقیق دادستانی است. 
او همچنان می گوید که نصف تجهیزات طبی خریداری شده 
در این والیت دست دوم بود که تاکنون از برخی آن وسایل 
استفاده نشده است. همچنان مشخصات شماری از تجهیزات 
جنس  مشخصات  با  شرکت  سوی  از  داده شده  تحویل 
درخواست شده مطابقت ندارد و مواد خوراکی خریداری شده، 
پنج تا شش ماه بعد از قرارداد -چند روز قبل از تعیین والی 

جدید برای این والیت- به مردم توزیع شد. 

و هیأت نظارت طی مراحل کرده است که نرخ مطابق همان 
تاریخ و شرایط تفاوت نخواهد داشت. والی پیشین میدان وردک 
همچنان افزوده که هیچ چیزی از جمله تجهیزات طبی مختص 

با ویروس کرونا غیرمرتبط خریداری نشده است. 
سرپرست ریاست مالی و اداری والیت میدان وردک در مورد 
پروسه تدارکاتی تجهیزات طبی در جواب استعالم دادستانی 
گفته که این تجهیزات براساس نیاز صحت عامه و فیصله کمیته 
مبارزه با کرونا با شرکت شاکر احمدزی پس از نرخ گیری ابتدایی 
و با نازل ترین قیمت قرارداد شد. سرپرست ریاست مالی در 
مورد هفت قلم موارد خوراکی گفته که این مقدار مواد خوراکی 
توسط کمیته اضطرار مبارزه با کرونای والیت میدان وردک 
نیازسنجی شده و پس از نرخ گیری در بازار از سه مرجع، قیمت 
تخمینی تعیین شده بود. به گفته ی او، در آن موقع قیمت ها 
در بازار نوسان جدی داشت و شرکت ها به خاطر ضرر احتمالی 
از نوسانات قیمت، حاضر به عقد قرارداد نمی شد. اما شرکت 
میالد گربت حاضر به قرارداد شد که از طریق منبع واحد با آن 
شرکت قرارداد صورت گرفت و اجناس خریداری شده توسط 
کمیته نظارت مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. وی افزوده که 
این مقدار مواد خوراکی به یک هزار فامیل متضرر از ویروس 

کرونا توزیع شده است.
هیأت  و  ارزیابی  هیأت  عضو  که  ملی  امنیت  کارمند  دو  اما 
گفته اند  مشابه  اظهارات  در  بوده  قرارداد  دو  این  آفرگشایی 
که مکتوب از طریق والیت میدان وردک برای معرفی هیأت 
اما پروسه  امنیت ملی رسید،  تاریخ ۲۷ حمل به ریاست  به 
تدارکاتی این پروژه ها در تاریخ ها ۲۱، ۲۴ و ۲۵ حمل صورت 
گرفته است. همچنان پنج عضو هیأت ارزیابی گفته اند که آن ها 
از اجناس خریداری شده صرف در داخل گدام ریاست صحت 

عامه نظارت کرده است.
دادستانی به یک مکتوب ریاست دفتر والی میدان وردک که 
به تاریخ ۲۶ حمل صادر شده، استناد کرده که تمامی مراحل 
ماه حمل  و ۲۴  تاریخ ۲۳  به  قبال  قرارداد  دو  این  تدارکاتی 
صورت گرفته و اما بعدا به تاریخ ۲۶ حمل نماینده امنیت ملی 
را می خواهد که به  عنوان عضو هیأت آفرگشایی امضا کند. به 
گفته ی دادستانی، خواستن نماینده امنیت ملی به  عنوان عضو 
هیأت آفرگشایی بعد از امضای قرارداد و خرید اجناس به خاطر 

روپوشی اجراآت غیرقانونی بوده است.

مصرف 500 هزار افغانی برای آگاهی عامه
براساس گزارش اداره بازرس، در یک مورد به تاریخ ۲۹ ثور 
در والیت میدان وردک، ۵۰۰ هزار افغانی برای آگاهی دهی 
عامه از طریق رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، چاپ بنرهای 
تبلیغاتی، توزیع صابون، ماسک، دستکش به ۱۲۰۰ خانواده 
از بودجه مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده است. در گزارش 
با چهار  بازرس آمده که اسناد مصرفی ۳۰۰ هزار که  اداره 
رادیو قرارداد شده، وجود دارد، اما برای ۲۰۰ هزار آن اسناد 
نبود  به  توجه  با  که  آمده  گزارش  در  ندارد.  وجود  مصرفی 
اسناد مصرفی، به نظر می رسد که در چگونگی مصرف بودجه 
اختصاص یافته برای آگاهی دهی حیف  ومیل صورت گرفته و 

نیاز است که بیشتر تحقیق شود.
در پیوند به این قضیه، والی پیشین میدان وردک، سرپرست 
کارمند  کارمند مستوفیت، یک  اداری، یک  و  مالی  ریاست 
ریاست  کارمند  یک  ملی،  امنیت  کارمند  یک  دادستانی، 
صحت عامه و یک کارمند مقام والیت به  عنوان اعضای کمیته 

تدارکات به دادستانی معرفی شده است.
اما دادستانی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم 
یا  نکرده،  تحقیق  قضیه  این  مورد  در  اداری  فساد  سنگین 
حداقل در صورت  دعوای که ترتیب داده، اشاره نکرده است. 
مالی  ریاست  سرپرست  متهمان،  اظهارات  بخش  در  صرف 
و اداری والیت میدان وردک گفته که به ارزش ۳۰۰ هزار 
افغانی برای آگاهی عامه با رسانه ها قرارداد شده، ۱۴۵ هزار 
افغانی برای خریداری وسایل طبی مانند ماسک، دستکش و 
صابون و ۵۰ هزار افغانی برای چاپ بنرهای تبلیغاتی و کرایه 
سفر نمایندگان جامعه مدنی به ولسوالی ها مصرف شده است.

دادستانی در پاسخ به این پرسش که چرا این مورد شامل 
صورت دعوا نشده به اظهارات مسئوالن میدان وردک بسنده 
کرده که ۲۰۰ هزار افغانی از طریق جامعه مدنی مصرف شده 
است؛ چیزی که در اظهارات سرپرست ریاست مالی و اداری 

نیز آمده است.

خیالی  تجهیز  برای  افغانی  میلیون  دو  مصرف 
شفاخانه های ولسوالی ها

در  که  می دهد  نشان  بازرس  اداره  بررسی  دیگر  قضیه  در 
از چگونگی مصرف  میدان وردک  یک مورد گزارش والیت 
بودجه مبارزه با کرونا با اسناد ارائه شده به اداره تدارکات ملی 
مطابقت ندارد. در فورم گزارش خریداری های پرچون که از 
فرستاده  ملی  تدارکات  اداره  به  وردک  میدان  والیت  سوی 
وسایل  خرید  برای  افغانی  میلیون  دو  که  گفته شده  شده، 
هزینه  والیت  این  ولسوالی  هشت  شفاخانه های  برای  طبی 
شده، پیشرفت صددرصد اکماالتی و مالی آن و تأیید هیأت 
میلیون  دو  مصرف  تثبیت  برای  اما  شده،  تصدیق  ارزیابی 
افغانی هیچ گونه سند ارائه نشده است. همچنان مسئوالن 
امضای  عدم  از  سرطان   ۲۰ تاریخ  به  وردک  میدان  والیت 
قرارداد به منظور تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز شفاخانه های 
هشت ولسوالی گزارش داده اند که میان این گزارش و فورم 
گزارش خریدهای پرچون که به اداره تدارکات ملی فرستاده 
شده و گزارش اجراآت کمیته مالی تدارکات مبارزه با شیوع 
فرستاده شده،  بازرس  اداره  به  اسد  تاریخ دوم  به  کرونا که 

تناقض وجود دارد.

نبوده است. آقای حقمل می افزاید ما برای ایجاد یک شفاخانه 
ویژه بیماران کرونا، نیازمندی ها خود را فهرست و به مرکز 

والیت فرستادیم، اما هیچ جوابی دریافت نکردیم. 

تحقیق ناقص
دادستانی  تحقیق  که  می شود  دیده  ابتدایی  بررسی  یک  با 
به صورت  قرارداد  چهار  هر  باید  و  است  ناقص  مواردی  در 
و  به شدت  نظر  تا  می گرفت،  قرار  بررسی  مورد  همه جانبه 
خفت جرم از دادگاه خواستار مجازات برای متهمان می شد. 

با جرایم فساد  ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه  دادگاه 
را  وردک  میدان  والیت  پرونده  قضایی  قرار  در  نیز  اداری 
دارای خال و نواقص دانسته و به دادستانی مسترد کرده است. 
دادستانی می گوید که در مورد این پرونده تحقیقات تکمیلی 

جریان دارد. 
عصمت اهلل عاصم یک عضو شورای والیتی میدان وردک که 
از سوی دادستانی متهم شناخته شده است، در صحبت با 
اطالعات روز به انتقاد از چگونگی تحقیق دادستانی می گوید 
که او از کسانی بود که بار اول از چگونگی مصرف بودجه کرونا 
در این والیت انتقاد و آن را رسانه ای کرد، اما دادستانی او 

»شرکای جرم« شناخته است. دادستانی از دادگاه خواسته که 
این افراد به جز یک عضو شورای والیتی به رد این مقدار پول 

به صورت مساویانه مجازات شود.
چون تحقیقات دادستانی مکمل تحقیقات اداره بازرس است 
و باید تمامی ۱۱ قلم جنس نرخ گیری و پس از آن نظر به 
تفاوت در نرخ خریداری و نرخ بازار در تمامی اجناس، مقدار 
پول غدرشده تعیین می شد. اما دادستانی نظر به تفاوت نرخ 
پول  قلم جنس، مقدار  تنها در ۹  بازار  نرخ  و  خریداری شده 

غدرشده را تعیین کرده است. 

فساد در قرارداد خرید مواد خوراکی 
بررسی اسناد و گزارش اداره بازرس نشان می دهد که به تاریخ 
۲۳ حمل هفت قلم مواد خوراکی شامل آرد، روغن، برنج، نمک، 
چای خشک، شکر و دال نخود به پیشنهاد سرپرست ریاست 
مالی و اداری و منظوری والی پیشین میدان وردک به ارزش 
پنج میلیون و ۸۵۰ هزار افغانی با استفاده از روش منبع واحد از 
شرکت میالد گربت خریداری شده است. اداره بازرس از میان 
این هفت قلم، نرخ تخمینی سه قلم آن را به تاریخ ۲۷ اسد در 
بازار نرخ گیری کرده که میان قیمت خریداری شده و قیمت 
بازار ۴۸۰ هزار افغانی تفاوت وجود دارد. اداره بازرس گفته که 
با توجه به تفاوت قیمت در سه قلم جنس احتمال ضرر رسیدن 
به منافع عامه و اختالس در آن به صورت جدی مطرح است و 
نیاز است که تمامی مراحل تهیه و تدارک این اجناس مورد 

بررسی بیشتر قرار گیرد.
اداره بازرس در پیوند به این 
میدان  پیشین  والی  قرارداد 
وردک به عنوان منظورکننده 
ریاست  سرپرست  قرارداد، 
به  عنوان  اداری  و  مالی 
یک  قرارداد،  پیشنهادکننده 
یک  ملی،  امنیت  کارمند 
کارمند ریاست صحت عامه، 
یک کارمند مستوفیت و یک 
کارمند دادستانی را به  عنوان 
آفرگشایی،  هیأت  اعضای 
یک کارمند امنیت ملی، یک 
کارمند ریاست صحت عامه، 
کارمند مستوفیت، یک  یک 
یک  و  والیت  مقام  کارمند 
کارمند دادستانی را به  عنوان 
به  ارزیابی  هیأت  اعضای 
دادستانی معرفی کرده است.

و  عدلی  مرکز  دادستانی 
جرایم  با  مبارزه  قضایی 
در  اداری  فساد  سنگین 
جریان تحقیقات خود این هفت قلم مواد خوراکی را به تاریخ 
هفتم میزان از اتحادیه مواد خوراکی مطابق نرخ همان زمان 
نرخ گیری کرده که نظر به نرخ خریداری شده ۵۳۵ هزار و ۹۵۰ 
افغانی تفاوت وجود داشته است. اما اداره بازرس در نرخ گیری 
خود تفاوت نرخ خرید و نرخ بازار در سه قلم را ۴۸۰ هزار افغانی 

گفته است.
دادستانی در پیوند به قرارداد مواد خوراکی سه مسئول محلی 
و ۹۵۰  هزار  واردکردن ۵۳۵  اتهام ضرر  به  را  وردک  میدان 
پیشین  والی  و  »فاعل جرم«  به  عنوان  عامه  منافع  به  افغانی 
میدان وردک، سرپرست ریاست مالی و اداری، یک عضو شورای 
والیتی، چهار مسئول محلی دیگر و رییس شرکت میالد گربت 
را به  عنوان »شرکای جرمی« شناخته است. دادستانی از دادگاه 
خواسته که این افراد به رد این مقدار پول به صورت مساویانه 

مجازات شوند.

پیشنهاد پنج سال زندان مجازات
افغانستان  آمده است که دولت  در صورت دعوای دادستانی 
۲۰ میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به والیت 
میدان وردک اختصاص داد که باید در شش ساحه تعیین شده 
و مطابق طرزالعمل به مصرف می رسید، اما مسئوالن والیت 
میدان وردک با سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی در تبانی 
و سازش با مسئوالن شرکت های میالد گربت و شاکر احمدزی 
تجهیزات طبی و مواد خوراکی را به بلندتر از نرخ بازار خریداری 

و در این قراردادها مبالغ هنگفت را حیف  ومیل کرده اند.
در  که  دریافته  خود  تحقیقات  در  سنگین  جرایم  دادستانی 
مجموع در این دو قرارداد ۸۱۵ هزار و ۶۴۰ افغانی از سوی 
مسئوالن محلی میدان وردک در تبانی و سازش با شرکت های 
شاکر احمدزی و میالد گربت غدر صورت گرفته که هرگز قابل 
بخشش نیست: »درحالی که مردم مظلوم ما در زمره صدها 
مشکالت در مقابل این مرض ساری و نهایت کشنده دست 
و پنجه نرم می کنند، مسئوالن والیت میدان وردک با استفاده 

سوء مبلغ هنگفت را مورد حیف  ومیل قرار داده است.«
دادستانی در بخش طلب مجازات از دادگاه خواسته که این ۱۷ 
متهم به دلیل این که مکلف به حفظ منابع عامه بوده، اما عمدا 
مبلغ ۸۵۱ هزار و ۶۴۰ افغانی را در دو قرارداد در تبانی و سازش 
با شرکت های میالد گربت و شاکر احمدزی به منافع عامه ضرر 
وارد کرده اند که مطابق ماده ۳۹۳ کد جزا »تا پنج سال حبس« 

در تعیین مجازات شان نیز قابل تطبیق خواهد بود.

تناقض در اظهارات و اسناد
والی سابق میدان وردک در جواب استعالم دادستانی در مورد 
خریداری تجهیزات طبی گفته که کمیته مبارزه با کرونا این 
قرارداد را مطابق رهنمود و طرزالعمل با تعیین هیأت تدارکاتی 

نیز متوقف شد و در نهایت این مقدار پول بدون مصرف باقی 
مانده است. 

اما  است،  نقیض  و  ضد  اظهارات  مورد  این  در  هرچند 
گزارش  فورم  که  بود  گفته  خود  گزارش  در  بازرس  اداره 
خریداری های پرچون که از سوی والیت میدان وردک به اداره 
تدارکات ملی فرستاده شده، گفته شده که دو میلیون افغانی 
برای خرید وسایل طبی برای شفاخانه های هشت ولسوالی 
این والیت هزینه شده و پیشرفت صددرصد اکماالتی و مالی 

آن صورت گرفته است.
والیت  چک  و  بهسود  اول  حصه  ولسوال های  حال  این  با 
که  می گویند  روز  اطالعات  به  گفت وگو  در  وردک  میدان 
هیچ تجهیزات و کمک مالی یا خوراکی از بودجه کرونا برای 
مبارزه با شیوع این بیماری به این دو ولسوالی نرسیده است. 
عبدالغنی ابراهیمی، ولسوال حصه اول بهسود بسیار خالصه 
می گوید که به این ولسوالی »یک افغانی یا یک نان« برای 
مبارزه با کروناه از سوی حکومت و دیگر منابع کمک نرسیده 
است. فضل الحق حقمل، ولسوال چک می گوید که او به عنوان 
ولسوال این ولسوالی تخصیص هیچ بودجه و کمکی را برای 
این ولسوالی در عرصه مبارزه با کرونا را ندیده و در جریان 

و یک کارمند مقام والیت را به  عنوان اعضای هیأت آفرگشایی، 
کمیته تدارکات و هیأت ارزیابی به اتهام تفاوت در نرخ خریداری 
و نرخ بازار، عدم ارائه سند مصرفی بودجه کرونا و عدم مطابقت 
گزارش اداره محلی میدان وردک با گزارش اداره تدارکات ملی 

در مورد مصرف بودجه کرونا به دادستانی معرفی کرد.
با جرایم  مبارزه  قضایی  و  مرکز عدلی  ابتدایی  دادستانی  اما 
را  وردک  میدان  محلی  مسئول   ۱۷ اداری  فساد  سنگین 
در پیوند به دو قرارداد از میان چهار قرارداد متهم دانسته و 
پرونده های آن ها را به دادگاه فرستاده است. دو قرارداد دیگر 
از آن یاد  را بررسی نکرده یا حداقل در صورت دعوای خود 
افراد متهم قرار ذیل است: والی پیشین میدان  نکرده است. 
وردک، سرپرست ریاست مالی و اداری والیت، مدیر عمومی 
عواید، مأمور اداری، مدیر تدارکات، مأمور مخابره امبوالنس، 
شهرداری،  کارمند  یک  وردک،  میدان  والیتی  شورای  عضو 
امبوالنس، مستوفیت، رییس سکتوری، دو  سرپرست وردک 
کارمند ریاست امنیت ملی، رییس شرکت میالد گربت، رییس 
شرکت شاکر احمدزی، یک عضو جامعه مدنی و یک خبرنگار.

این متهمان در حال حاضر به ضمانت سر آزادند.

فساد در قرارداد خرید تجهیزات طبی
روزنامه  که  بازرس  اداره  گزارش  و  خریداری  اسناد  بررسی 
اطالعات روز به آن ها دست یافته نشان می دهد در ۲۳ حمل 
۱۳۹۹ خورشیدی ۱۱ قلم وسایل و تجهیزات طبی به ارزش 
۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۹۰ افغانی به پیشنهاد ریاست مالی 

و اداری والیت میدان وردک 
و منظوری والی آن والیت با 
تدارکاتی  روش  از  استفاده 
شاکر  شرکت  از  واحد  منبع 
می شود.  خریداری  احمدزی 
این  دریافته که  بازرس  اداره 
تجهیزات قیمت تر از نرخ بازار 

خریداری شده است. 
در گزارش آمده که براساس 
اداره  از  ارائه شده  اسناد 
قرارداد  و  ملی  تدارکات 
والیت  سوی  از  ارائه شده 
ماشین  وردک،  میدان 
عین مشخصات  با  التراسوند 
قیمت های  به   )DUS60(
 ۴۵۵ و  هزار   ۳۰۱ متفاوت 
افغانی   ۷۱۵ و  هزار   ۱۷۶ و 
این  که  شده  خریداری 
قیمت ها نظر به نرخ تخمینی 

بازار بلندتر است.
وسایل  قلم  یازده  این 

اداره  تاریخ ۲۴ حمل خریداری شده و  به  و تجهیزات طبی 
بازرس از میان آن ها هفت قلم آن را به تاریخ ۲۷ اسد از طریق 
آنالین و در بازار نرخ گیری کرده است که نشان می دهد که این 
هفت قلم جنس به ارزش ۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۰ افغانی 
خریداری شده، اما قیمت تخمینی آن در بازار چهار میلیون 
۶۱۰ هزار و ۵۳۰ افغانی است. قیمت خرید و قیمت تخمینی 

بازار حدود پنج میلیون افغانی تفاوت دارد.
اداره بازرس در این بخش نتیجه گیری کرده که با توجه به 
بازار در  نرخ  و  نرخ خریداری  پنج میلیونی در  تفاوت حدود 
هفت قلم از ۱۱ قلم جنس، در خریداری این تجهیزات منافع 
عامه متضرر شده و این قرارداد باید از سوی دادستانی بررسی 
شود. در پیوند به این قرارداد، والی سابق میدان وردک به  عنوان 
منظور کننده قرارداد، سرپرست ریاست مالی و اداری به  عنوان 
پیشنهادکننده، دو کارمند مستوفیت، یک کارمند دادستانی، 
یک کارمند امنیت ملی، دو کارمند ریاست صحت عامه و یک 
کارمند دفتر والی به  عنوان اعضای هیأت آفرگشایی و کمیته 

تدارکات به دادستانی معرفی شده است.
متهم  قرارداد  این  به  ارتباط  در  که  وردک  میدان  مسئوالن 
شناخته شده در پاسخ به استعالم داستانی گفته اند که در زمان 
شیوع کرونا نرخ ها به مراتب بلند بوده، اما اداره بازرس تقریبا 
چهار ماه بعد تجهیزات طبی و مواد خوراکی را در بازار نرخ گیری 
کرده است که این دو نرخ در دو زمان و دو شرایط قابل مقایسه 
نیست. اما مسئوالن اداره بازرس می گویند که نرخ گیری این 
اداره به  عنوان خریدار از داروفروشان و فروشگاه های تجهیزات 
طبی در کابل صورت گرفته و این نرخ ها تخمینی می باشد که 
زمان و فاصله بین کابل و والیات در نظر گرفته شده است. ولی 
نرخ های داده شده در این دو والیت چندبرابر نرخ واقعی بوده و 
تفاوت زیاد با والیات همجوار دارد. بعضی لوازم خریداری شده 
هیچ ربطی در امر مبارزه با کرونا نداشته و کرونا هیچ نوع تأثیر 

بر قیمت این اجناس نداشته است.
در صورت دعوای دادستانی کل که اطالعات روز به نسخه ی از 
آن نیز دست یافته، آمده است که از ۱۱ قلم تجهیزات طبی، 
۹ قلم آن به تاریخ سوم میزان مطابق نرخ ماه ثور از اتحادیه 
داروفروشان نرخ گیری شده که نرخ خریداری شده و نرخ بازار 
افغانی تفاوت وجود داشته  در این ۹ قلم ۳۱۵ هزار و ۶۹۰ 
است. این در حالی ست که اداره بازرس در گزارش خود تفاوت 
نرخ خرید و نرخ بازار در شش قلم را حدود پنج میلیون افغانی 

گفته است.
دادستانی جرایم سنگین در پیوند به این قرارداد پنج تن از 
مسئوالن محلی میدان وردک را به اتهام غدر ۳۱۵ هزار و ۶۹۰ 
وردک،  میدان  پیشین  والی  و  شناخته  »فاعل جرم«  افغانی 
سرپرست ریاست مالی و اداری، یک عضو شورای والیتی، دو 
مسئول محلی دیگر و رییس شرکت شاکر احمدزی را به  عنوان 

اداره بازرس تأکید کرده که نیاز است در مورد خرید و ارائه 
یا عدم خریداری  ملی  تدارکات  اداره  به  پول  اسناد مصرف 
والیت  گانه  هشت  ولسوالی های  نیازمندی های  رفع  عدم  و 
میدان وردک و یا چگونگی عدم مصرف پول و ارائه گزارش 

مصرف آن به اداره تدارکات ملی بیشتر تحقیق شود.
در  تفاوت  به  توجه  با  که  آمده  بازرس  اداره  گزارش  در 
گزارش ها از مصرف این مقدار پول برای تجهیز شفاخانه های 
ولسوالی ها، ممکن است این بودجه حیف  ومیل شده باشد. در 
پیوند به این قضیه والی پیشین میدان وردک و سرپرست 

ریاست مالی و اداری به دادستانی معرفی شده است. 
دادستانی این مورد را نیز شامل تحقیق نکرده و در پاسخ به 
گفته اند  وردک  میدان  مسئوالن  که  می گوید  روز  اطالعات 
از  چون  نرسیده،  مصرف  به  اصال  افغانی  میلیون  دو  که 
طرف کمیته مؤظف مبارزه علیه ویروس کرونا فیصله شده 
بود که این مقدار پول برای خرید وسایل و تجهیزات طبی 
سویدن  کمیته  بعدا  اما  شود،  مصرف  ولسوالی  هشت  برای 
شفاخانه های ولسوالی ها را تجهیز کرد. سپس فیصله شد که 
این مقدار پول در زمینه خرید مواد غذایی برای نیازمندان 
به مصرف برسد که با آغاز تحقیقات اداره بازرس این روند 

اجناس یادشده از همان ابتدای تسلیم گیری متناسب به نیاز 
در شفاخانه های کووید شیدایی، شفاخانه غوریانی و شفاخانه 
حوزوی هرات مورد استفاده مریضان و اتباع قرار گرفته است.«

عدم  در  قراردادی ها  به  افغانی  میلیون   50 پرداخت 
تکمیل اجناس

روزنامه اطالعات روز به بخشی از گزارش اداره عالی تفتیش در 
مورد چگونگی مصرف بودجه کرونا در چهار والیت دست یافته 
که نشان می دهد در والیت هرات ۵۰ میلیون و ۲۵۲ هزار و 
۹۳۲ افغانی به شرکت های قراردادی خالف قانون و پیش از 

تحویل دهی کامل اجناس پرداخت شده است.
هفتم  در  اداره  این  تفتیش  هیأت  که  آمده  گزارش  این  در 
حصین،  زمری  جمله  از  محلی  مسئوالن  حضور  با  سرطان 
و  داروها  انباری  از  هرات  والیت  کووید ۱۹  با  مبارزه  رییس 
تجهیزات طبی بخش مبارزه با کرونا در این والیت بازدید کرده 
که شرکت قراردادی حصین صمیم لمتید هفت قلم دارو به 
ارزش ۹۲۷ هزار و ۷۹۲ افغانی را کم اکمال کرده و همچنان 
۱۴ قلم دارو و تجهیزات طبی دیگر را که ارزش آن ۱۴ میلیون 
و ۶۷۵ هزار و ۱۴۰ می شود تا تاریخ بازرسی اکمال نکرده بود. 
مجموع ارزش این داروها و تجهیزات ۱۵ میلیون و ۶۰۲ هزار 

و ۹۳۲ افغانی می شود.
مطابق  که  دریافته  تفتیش  عالی  اداره  بررسی کننده  هیأت 
شرکت  سوی  از  اجناس  این  تحویل  تاریخ  آخرین  قرارداد، 
قراردادی ۱۹ ثور بوده، اما در پشت بل شرکت، هیأت معاینه، 
قرارداد  اجناس  کامل  تسلیمی  از  تحویل دار  و  مدیر جنسی 
شده، اطمینان داده و تمام اجناس قراردادشده به رویت فورم 
»م ۷« تاریخ ۳۱ ثور به معتمد تسلیم داده شده است. پول 
قراردادی ذریعه فورم »م ۱۶« به تاریخ هشتم جوزا در مجموع 
۳۷ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۵۳ افغانی به حساب شرکت پرداخت 

شده است.
همچنین بررسی اداره عالی تفتیش در مورد یک قرارداد دیگر 
نشان می دهد که شرکت السید افغان به تعداد ۲۰ پایه ماشین 
پشینت مانیتور )patient monitor( که ارزش هر پایه آن 
۱۹۲ هزار و ۵۰۰ افغانی و ارزش مجموعی آن سه میلیون و 
۸۵۰ هزار افغانی را باید تا تاریخ هفتم سرطان تحویل می داد، 
تحویل نداده درحالی که آخرین مکلفیت تحویل جنس مطابق 
قرارداد پنجم ثور بوده است. هرچند جنس تحویل داده  نشده، 
اما در پشت بیل شرکت، هیأت معاینه، مدیر جنسی و تحویل دار 
از تسلیم کامل اجناس قرارداد شده اطمینان داده اند. همچنان 
تمام اجناس قراردادشده به رویت فورم »م ۷« به تاریخ ۱۶ 
ثور به دفتر جنسی در جمع معتمد رسید شده و ذریعه فورم 
»م ۱۶« به تاریخ ۲۵ ثور ۳۰ میلیون افغانی به حساب شرکت 

پرداخت شده است.
خرید  قرارداد  تفتیش  عالی  اداره  قرارداد،  دو  این  به  افزون 
ماشین سی  تی اسکن را نیز بررسی کرده و گفته که مطابق 
قرارداد آخرین تاریخ تحویلی آن ۱۰ سرطان بوده، اما هیأت 
بررسی به تاریخ ۱۱ سرطان از چگونگی موجودیت دستگاه در 
گدام استاک یا شفاخانه با حضور مسئوالن محلی بازدید کرده 
که تا این تاریخ شرکت قراردادی دستگاه سی  تی اسکن را به 
ریاست صحت عامه تحویل نداده بود. این در حالی ست که در 
پشت بل قرارداد ماشین، هیأت معاینه از مشخصات آن طبق 
قرارداد اطمینان داده و در فورم »م ۷« به تاریخ ۱۶ ثور ثبت 
دفتر جنسی شده و براساس فورم »م ۱۶« ۳۰ میلیون ۸۰۰ 
هزار افغانی به حساب شرکت پرداخت شده است. در گزارش 
اداره عالی تفتیش آمده که ریاست صحت عامه در ختم بررسی 
هیأت، گفته که این دستگاه به تاریخ ۲۶ سرطان تحویل گرفته 

شده و در روزهای آینده نصب می شود.
تفتیش آمده که ریاست صحت عامه  اداره عالی  در گزارش 
هرات و هیأت معاینه اجناس در پاسخ به استعالم های اداره 
عالی تفتیش دالیل برای امضای این سه قرارداد و پرداخت 
پول به شرکت ها را حالت اضطرار، ضرورت مبرم مردم، عدم 
اطمینان شرکت های از پرداخت پول، اخذ ضمانت های معتبر 
کمیته  عامه،  ریاست صحت  جمعی  تصمیم  صرافی،  سه  از 
نظارت، کمیته خاص تدارکات و هدایت شفاهی والی هرات 
گفته است. در ضمن کمیته نظارت و مقام والیت هرات در 
پاسخ به استعالم اداره عالی تفتیش گفته که پرداخت پول به 
شرکت های قراردادی به رویت اسناد تکمیل صورت گرفته، اما 

آن ها از این که اجناس تکمیل نشده، در جریان نبوده اند.

میدان وردک
مورد  در  تحقیق  و  بررسی  از  پس  افغانستان  بازرس  اداره 
چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا در والیت های هرات، 
تاریخ  میدان وردک، نورستان و بدخشان گزارش خود را به 
خصوص  در  اداره  این  فرستاد.  دادستانی  به  سنبله  چهارم 
چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا در والیت میدان وردک 
در پیوند به چهار قرارداد ۱۲ مسئول محلی را متهم شناخته 
بود. دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین 
فساد اداری تحقیق خود در این مورد را به تاریخ سوم عقرب به 
محکمه ابتدایی این مرکز فرستاد و ۱۷ مسئول محلی را متهم 

شناخته است.
اداره بازرس چهار قرارداد را در والیت میدان وردک که از بودجه 
مبارزه با کرونا برای آن هزینه شده مورد بررسی قرار داده و 
دریافته که اجناس به مراتب بلندتر از نرخ بازار خریداری شده 
و امکان دارد که بودجه مبارزه با کرونا در این والیت حیف  ومیل 
شده باشد. در پیوند به این قراردادها، اداره بازرس ۱۲ مسئول 
محلی شامل والی پیشین میدان وردک، سرپرست ریاست مالی 
اداری این والیت، سه کارمند ریاست صحت عامه، دو کارمند 
مستوفیت، دو کارمند ریاست امنیت ملی، دو کارمند دادستانی 

عاصم اکنون به اطالعات روز نیز می گوید که 
کرونا  بودجه  از  حیف  ومیل شده  پول  مقدار 
در  ارائه شده  آمار  از  بیشتر  وردک  میدان  در 
دادستانی  تحقیق  و  بازرس  اداره  گزارش 
نصف  که  می گوید  همچنان  او  است. 
والیت  این  در  خریداری شده  طبی  تجهیزات 
دست دوم بود که تاکنون از برخی آن وسایل 
استفاده نشده است. همچنان مشخصات 
داده شده  تحویل  تجهیزات  از  شماری 
جنس  مشخصات  با  شرکت  سوی  از 
مواد  و  ندارد  مطابقت  درخواست شده 
خوراکی خریداری شده، پنج تا شش ماه بعد 
از قرارداد -چند روز قبل از تعیین والی جدید 

برای این والیت- به مردم توزییع شد. 

Contract Title: Improvement Works of Hasham Abad Watani Irrigation Scheme for Hasham Abad Watani Village, Dawlat Abad District, Balkh Province.
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-M060-CW-RFB
Dated: November 15, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)and 
intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Hasham Abad Watani Irrigation Scheme for Hasham Abad Watani Village, Dawlat Abad District, Balkh Province, 
RFB No: AF/MAIL/EAT-M060-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Hasham Abad Watani Irrigation Scheme for Hasham Abad Watani Village, Dawlat 
Abad District, Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-M060-CW-RFB and Delivery/construction period of14Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN  34,094,000.00 
 (b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN   27,275,200.00 
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 8,523,500.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 
2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com and inspect the bidding document 
during office hours November 15, 2020to December 15, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate from the address given below 
will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 11:00 AM local time on the December 15, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the 
presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on November 28, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina, Kabul University Main Road, 
Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

SiteEngineer/SafetySupervisor BSc 3 Years 1

Project /Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1

Item No. Item No.

6

3

9

1

7

4

10

11
2

8

5

Unit Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit
Unit

Set

Unit

Qty Qty

4

2

2

2

3

6

1

1
1

3

1

Equipment and Machinery Description Equipment and Machinery Description

Dump Truck

Vibratory roller, Static Weight not less than 8 tons, smooth steel drum type.

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker 

Total Station

Level Machine
Vibratory roller, Static Weight not less than 12 tons, smooth steel drum type. 

Concrete mixer

Tractor with Blade

AF/MAIL/EAT-:پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری هشم اباد وطنی، قریه هشم آباد وطنی، ولسوالی دولت آباد والیت بلخ، نمبرپکیج قرارداد
تدارکات  اداره   ،   )http://www.mail.gov.af(مالداری و  ابیاری  زراعت،  وزارت  سایت  ویب  در  را  کور  مذ  پروژه  مفصل  اعالن  تا  میتوانند  عالقمند  ساختمانی  های  بسپارد، شرکت  داوطلبی  به  M060-CW-RFBرا 
ملی)https://ageops.net(  و اکبر )http://www.acbar.org( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ -۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ الی -۱۵دیسمبر ۲۰۲۰ توزیع میگردد.از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل 
می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ -۲۸ نوامبر ۲۰۲۰- ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۵–دیسمبر - ۲۰۲۰ ساعت ۱۱قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ادرس  ذیل دایر میگردد. آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به 

ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل بدست بیاورند.
آدرس:بخش پروژه های بانک جهانی، ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، کابل- آفغانستان.

جمهوری اســـالمی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه : شبکه آبیاری هشم اباد وطنی ولسوالی دولت آباد والیت بلخ

AF/MAIL/EAT-M060-CW-RFB :نمبر پکیج
) RFB (  درخواست برای داوطلبی

داوطلبی به روش باز ملی



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی
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Contract Title:Improvement Works of ChaharBaghSaidanWatani Irrigation Scheme for ChaharBaghSaidanWatani Village, Dawlat abad District, Balkh Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-M057-CW-RFB
Dated: November 15, 2020

1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency Agriculture & 
Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of ChaharBaghSaidanWatani Irrigation Scheme for 
ChaharBaghSaidanWatani Village, Dawlat abad District, Balkh Province, RFB No:AF/MAIL/EAT-M057-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of ChaharBaghSaidanWatani Irrigation Scheme for 
ChaharBaghSaidanWatani Village, Dawlat abad District, Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-M057-CW-RFB and Delivery/construction period of14Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN23,000,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 18,100,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 5,700,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” 
July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com 
and inspect the bidding document during office hours November 15, 2020to December 15, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on 
Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate 
from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the December 15, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids 
will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on November 28, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina, 
Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized 
on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No. Item No.
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Equipment and Machinery Description Equipment and Machinery Description

Dump Truck

Vibratory roller, Static Weight not less than 8 tons, smooth steeldrum type.

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker

Total Station

Level Machine
Vibratory roller, Static Weight not less than 12 tons, smooth steel drum type.

Concrete mixer

Tractor with Blade

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1

Contract Title: Improvement Works of Jomina Irrigation Scheme for Said Khail Village, Ahmad Aba District, Paktia Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB
Dated:November 16, 2020

1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestockhas received a [“Grant” from the World Bank toward the cost of Emergency Agriculture & 
Food Supply Project (EATS) and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Jomina Irrigation Scheme for Said Khail Village, 
Ahmad Aba District, Paktia Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders 
for Improvement Works of Jomina Irrigation Scheme for Said Khail Village, Ahmad Aba District, Paktia Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB and Delivery/construction 
period of 9Months from start date.
2. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.] 
3. (a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 18,000,000. 
4. (b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 14,300,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 4,400,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” 
July 2016 Revised November 2017 and August 2018
5. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
6. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com 
and inspect the bidding document during office hours November 16, 2020 to December 16, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on 
Thursdays at the address given below.
7. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate 
from the address given below will distribute the document in a CD.
8. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00AM local time on the December 16, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids 
will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
9. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on November 29, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina, 
Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized 
on the same day of pre-bid meeting.
10. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
11. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No.
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9
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Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Set

Unit

Qty

3

1

1

1

2

1

1

2

2

2

Equipment and Machinery Description

Reversible Plate Compactors

Water Tanker (15000 Litters)

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (small Excavator)

Vibrator

Tractor with Blade

Total Station/ Level Machine

Double Drum Vibratory Rollers Compactor

Concrete mixer

Dump Truck (10 M3)

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1

AF/MAIL/EAT-K094-CW- : پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری جومینه قریه سیدخیل ولسوالی احمد آبا والیت پکتیا ، نمبرپکیج قرارداد
https://ageops.(اداره تدارکات ملی ، )/http://www.mail.gov.af(را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذ کور را در ویب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری RFB

net( و ویب سایت اکبر )http://www.acbar.org( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ -۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ الی -۱۶دیسمبر ۲۰۲۰ توزیع میگردد.از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا 
در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ -۲۹ نوامبر ۲۰۲۰- ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر 

میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۶–دیسمبر - ۲۰۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ادریس ذیل دایر میگردد. آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی 

را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی کارتی سخی، کابل- آفغانستان.

جمهوری اســـالمی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه : پروژه شبکه آبیاری جومینه قریه سیدخیل ولسوالی احمد آبا والیت پکتیا

AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB :نمبر پکیج
) RFB (  درخواست برای داوطلبی

داوطلبی به روش باز ملی

 AF/MAIL/EAT-M057-CW-RFB :پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری چهارباغ سیدان وطنی ولسوالی دولت آباد والیت بلخ، نمبرپکیج قرارداد
  )https://ageops.net(اداره تدارکات ملی ، )/http://www.mail.gov.af( را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذ کور را در ویب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری
و اکبر )http://www.acbar.org(  دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ -۱۵  نوامبر ۲۰۲۰ الی-۱۵ دیسمبر ۲۰۲۰ توزیع میگردد. از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از 
داوطلبی که به تاریخ -۲۸ نوامبر۲۰۲۰-  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضحات مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک 

نمایند. 
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۵– دیسمبر - ۲۰۲۰  ساعت ۱۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ادریس ذیل دایر میگردد. آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را 

به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل بدست بیاورند.
آدرس:بخش پروژه های بانک جهانی، ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، کابل- افغانستان.

جمهوری اســـالمی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه : شبکه آبیاری چهارباغ سیدان وطنی ولسوالی دولت آباد والیت بلخ

AF/MAIL/EAT-M057-CW-RFB :نمبر پکیج
) RFB (  درخواست برای داوطلبی

داوطلبی به روش آزاد ملی

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، خادم حسین کریمی، سهراب سروش، عابر شایگان، عبدالواحد حیدری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس و واجد روحانی
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری 
در نظر دارد تا پروژه } تدارک، انتقال و تسلیم دهی ۱۵۰۰۰۰۰ تخته بوری پالستیکی به سیلوهای هرات، کابل پلخمری 
و بلخ جهت پرکاری گندم{ دارای ریفرنس نمبر }MAIL/PD/NCB/G-203/99{ را به شرکت محترم لوژستیکی 
دایمند اوشن به قیمت مجموعی مبلغ )۱۴.۹۱۸.۸۰۰( چهارده میلیون ونه صدو هجده هزار و هشت صد افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن 
الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته 

سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد 

شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   برنامه حمایت از 
برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت زراعت. آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، 
تفتیش و بررسی برنامه انسجام ساحوی وزارت انکشاف دهات )RPCO/MRRD( را  با شرکت الیوت گلف لمیتد دارای 
جواز نمبر )I-۱۰۳۹۹( آدرس- وزیر محمد اکبر خان مرکز کابل ، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ )۹۸۳.۹۶۰.۰۰( نو 

صدو هشتادو سه هزارو نوصدو شصت افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن 
الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت. آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه 

سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

Contract Title: Improvement Works of SafQoroq Irrigation Scheme for SafQoroq Village, KhawajaGhar District, Takhar Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-B053-CW-RFB
Dated: November 16, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)and 
intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of SafQoroq Irrigation Scheme for SafQoroq Village, KhawajaGhar District, Takhar Province, RFB No:AF/MAIL/
EAT-B053-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of SafQoroq Irrigation Scheme for SafQoroq Village, KhawajaGhar District, Takhar 
Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-B053-CW-RFB and Delivery/construction period of 10 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 43,500,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 34,744,716.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 10,857,724
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 
2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com and inspect the bidding document 
during office hours November 16, 2020to December 16, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate from the address given below 
will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 11:00 AM local time on the December 16, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the 
presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on November 29, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina, Kabul University Main Road, 
Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1

Item No.

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Set

Unit

Qty

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Equipment and Machinery Description

Reversible Plate Compactors

Water Tanker (15000 Litters)

Total Station/Level Machine

GCB (small Excavator)

Concrete mixer

Tractor with Blade

Vibrator

Double Drum Vibratory Rollers Compactor

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

Dump Truck (10 M3)

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری صف قرق، قریه صف قرق،  ولسوالی خواجه غار والیت تخار، نمبرپکیج قرارداد :AF/MAIL/EAT-B053-CW-RFBرا به داوطلبی بسپارد، شرکت 
های ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذ کور را در ویب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری)http://www.mail.gov.af/( ، اداره تدارکات ملی)https://ageops.net( و ویب سایت اکبر )http://www.acbar.org( دریافت و مطالعه 
نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ -۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ الی -۱۶دیسمبر ۲۰۲۰ توزیع میگردد.از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ -۲۹ نوامبر ۲۰۲۰- ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده 

شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۶–دیسمبر - ۲۰۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ادریس ذیل دایر میگردد. آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس 

ذیل بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی کارتی سخی، کابل- آفغانستان.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه : شبکه آبیاری صاف قرق ولسوالی خواجه غار والیت تخار

AF/MAIL/EAT-B053-CW-RFB :نمبر پکیج
) RFB (  درخواست برای داوطلبی

داوطلبی به روش باز ملی


