
 به خبرگزاری محترم پژواک؛

 سواالت تعقیبی شما احتراماً نگاشته می شود؛ در پاسخ به 

وکیل حقوقی همسایه، توسط خود همسایه تعیین شده است. مشاور حقوقی وزارت مالیه وکیل حقوقی برای  .1

 سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی معرفی کرده است.

شامل پاک کاری و  که ،دالر آمریکایی ارائه شده بود  68100به صورت تخمینی  JGآفر ابتدایی شرکت  .2

فیس های چون اجازه نامه  امل شدنبدون شه صورت تخمینی رقم بالبته این  می شد.استناد سازی مؤقت 

اخذ  همچنین که شامل پاک کاری، استناد سازی و توسط شرکت یاد شده  آفر بعدی .کار ارائه شده بود

 ارائه گردیده بود. دالر آمریکایی   88180 یمجموعبه مبلغ  شداجازه نامه کار می 

( توسط سفارت و همسایه شرقی بود. تا در Indemnityخط )ئونیت صخواستار ارائه م JGشرکت  .3

، اگر ملکیت سفارت یا همسایه آسیب بیشتر ببیند، آن شرکت صورتیکه در جریان کار و یا بعد از آن

همسایه سمت شرقی حاضر به  د.نی کنعود علیه او اقامه دنمسئوولیت ندارد و همسایه و سفارت نمی توان

ت سایه و اداره ماموریت های خارجی وزارت امور خارجه ایاالبه این دلیل هم صئونیت خط نگردید. ارائه م

می رد نموده و تأکید به راه حل دایرائه می نمود را ؤقتی ارا که راه حل م JGمتحدۀ آمریکا آفر شرکت 

 یوار می کردند. اعمار د

به  ه مراحل مختلفی را سپری می نماید،تخریب شدل مطابق قوانین و مقررات کشور میزبان اعمار یک مح .4

خصوص اگر جنبه حقوقی و دخیل بودن اشخاص مختلف حقوقی در آن مطرح باشد. از سوی دیگر 

شرکت های تعمیراتی را قبل از اینکه به اعمار محل تخریب شده  واشنگتن دی سیمقررات شاروالی 

خریب شده می نمایند که شامل سروی، حفر محل و ملزم به سنجش ابعاد مختلف تخنیکی محل ت ،بپردازند

تست خاک، مشوره تخنیکی و ... غیره میگردد. هر کدام از این خدمات را شرکت های جداگانه انجام 

 تمامی قرارداد های صورت گرفته قرار ذیل می باشند: میدهند.  

 دالر آمریکایی.  12750مبلغ  VIKAقرارداد سروی با شرکت  -

 دالر آمریکایی.  12250مبلغ  ECSحفر نمونه برداری خاک و تست آن با شرکت قرارداد انجام  -

که با پبشچیده تر شدن موضوع و اجرای اضافه  50000به مبلغ  KCEقرارداد مشوره تخنیکی با شرکت  -

دالر آمریکایی ذکر   68834.75دالر آمریکایی رسید. ) در پاسخ قبلی اشتباهاً  64834.75کاری به مبلغ 

 ود( شده ب

 دالر آمریکایی.  KADCON  1.586000قرارداد اعمار دیوار با شرکت  -



ایشان  به عهده داشتندآقای برکت اهلل رحمتی مستشار این سفارت مسئوولیت پیشبرد امور دیوار سفارت را  .5

مسئولیت  هادر تمامی مراحل قرارداد تا هنگامی که از سوی وزارت امور خارجه به کابل فراخوانده شدند،

  .را به عهده داشتند

ی و اجرایی دیوار سفارت را گند مسئوولیت نظارت تخنیکڅرفیصله نامه کمیتۀ ملی تدارکات، آقای  مصابق .6

از جانب وزارت امور خارجه آقای حارث انصاری   نمایند.گردیده و از پروژه اعمار دیوار نظارت میعهده دار 

کابل  دوباره به  ز سپری شدن مدت تقریباً یک و نیم ماهو بعد ا ی شده بودمعرفبه این سفارت طور خدمتی 

مراحل  ،هافارت های افغانستان در دیگر کشورمانند س ،سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی. فراخوانده شد

تواند دهد، اما نمیشوند تا خریداری تکت برگشت انجام میمی به کابل فراخواندهاداری کارمندانی را که 

 کارمند را مجبور به بازگشت و یا دیپورت کند.

 

 با احترام 

 تن دی سیستان در شهر واشنگجمهوری اسالمی افغانتی سفارت بوعاش مطبخ


