وزارت زراعت،آبیاری ومالداری
ریاست تفتیش داخلی
مدیریت اجرائیه
نتایج تفتیش قراردادهای وزارت زراعت،آبیاری مالداری اعتبار از اول سال مالی  ۱۳۹۸غرض نشر مطابق ماده یازدهم قانون ( دسترسی به اطالعات )
شماره

موضوع تفتیش

یافته های تفتیش

تصامیم اتخاذ شده

1

نتایج بازرسی بعداز مالحظه شد مقام عالی غرض تحقق
قرارداد پروژه اعمار شبببکه آبیاری زرشبباخ ولیببوالی پروژه به دلیل مشکالت اجتماعی به کندی پیش می رفت واز این لحاظ
پغ مان وال یت کا بل که ازطریق پرژه تنظیم آب از جوانب ذیدخل تعهد اخذ شد تا در حل مشکالت عاید و تکمیل موفقانه پذیری ذریعه نامه ()1016/1893مورخ 1397/11/27
بریا ست زراعت کابل وپروژه تنظیم آب و سنپ  2غرض
درمزرعه با شرکت ساختمانی سپین وال عقد قرارداد کار پروژه تالش نمایند.
تحقق پذیری ارسال شد .
گردیده است.

2

در توزیع تخم بذری والیت متذکره تخطی صورت گرفته بود بناءً موضوع تمام اوراق ضم سه ورق گزارش بمنظور اتخاذ ت صامیم
قرارداد ت خم هببای بببذری اورتببه بال قی والیببت
نهببا ی بببه اداره لوی څارنوالی ذریعببه ()980/9105
ایجاب تحقیق را می نمود از اینرو محول لوی خارنوالی شد.
کندز
بتاریخ  1397/11/17احاله شد .

3

قرارداد اعمار یکباب اتاق تخنیکی جهت نصب ومنتاژ قرارداد به دلیل تخطی قرادادی با پیشرفت نا چیز فیخ گردیده وتضمین نتایج بازرسببی ضببم دو ورق گزارش غرض اخذ امضبباء
سبببردکن وگرمکن تعمیر ه فت منز له مرکز وزارت حین اجرای کار قراردادی نیز به عواید دولت انتقال و دوسیه غرض اجراآت ومالح ظه شبببد به م قام عالی وزارت ارسبببال گرد ید
1397/11/15
بعدی محول خارنوالی گردید.
باشرکت ایمل ادریس

4

قرارداد اعمببار ذخیره آب ارتفبباعی مرکزوزارت بببا قرارداد اولی با شرکت ساختمانی ایمل ادریس با پیشرفت  80فیصد کار به نتایج بازرسببی ضببم دو ورق نامه غرض مالحظه شببد به
شرکت ایمل ادریس البته این قرارداد دوبار مورد دلیل تخطی قراردادی فیخ گردیده و  20فیصد کار باقی مانده با شرکت م قام عالی وزارت ارسبببال گردید 1397/11/15ن تایج
کابل اسییت عقد گردیده وبعداز تکمیل به بهره برداری سپرده شده است .بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب و بعد ازمالحظه شد
بازرسی قرارگرفته است.
دوسیه قرارداد اولی به دلیل تخطی غرض تحقیق به خارنوالی محول شد .ذریعه نامه ()226/387بتاریخ  1398/3/2باتمام اوراق
آن به اداره لوی څارنوالی احاله گردید.

5

موضوع قرارداد با شوراهای انکشافی والیت ننگرهار در قیمت تطبیق یک نتایج بازرسبببی در ره چهار ورق بعد مالحظه وهدایت
قرارداد سبز خانه های کوچک پروژه ()CBARDدر
تعداد پرژه های برنامه سی بارد مورد بررسی قرار گرفت ،اکثریتی از م قام عالی وزارت غرض تطبیق وتحقق پذیری به پروژه
والیت ننگرهار
قرادادهای متذکره به دلیل موجودیت مشکالت در قراردادهای شان از سبببی بی آر دی ذری عه نا مه ()1042/10/1969مورخ

تطبیق بازمانده بود ،از این لحاظ چالشها شناسا ی و راه حل مرتبط سفارش  1397/11/12ارسبببال وکاپی بریاسبببت دفترنیز اخبار
گردید.
گردید.
6

قرارداد متذکره نیز با پیشرفت  60فیصد کار فیخ قراداد شده ،از این لحاظ نتایج بازرسبببی در ره  7ورق بعد از مالحظه شبببد
دوسیه غرض رسیدگی به تخطی های صورت گرفته محول لوی خارنوالی وامضببباء م قام عالی وزارت ذری عه نا مه ()1/52مورخ
 1397/12/27 1398/1/3ببباتمببام اوراق آن در ره
شده است.
قرارداد شبببرکت برادران عییمی پروژه ا حا طه دیوار
( )516به اداره محترم لوی خارنوالی ا حا له گرد ید
بادم باغ وبنی حصار
وذری عه کاپی (53و54و55و)56بر یاسببببت مالی و
تدارکات زیربناهای زراعتی واداری نیزاخبارگردیده ا ست
.

7

به تعداد  17شرکت عضو تخم بذری افغانیتان به دلیل تخطی و فروش ن تایج بازرسبببی طی شبببش ورق گزارش ترت یب غرض
قرارداد یک تعداد شببرکت های عضببو اتحادیه تخم
تخم بذری غیر معیاری طی سال مالی  1396غرض تحقیق و پیگیری به مالحظه شببد واخذ امضبباء بریاسببت دفتر تیببییم وبعد از
بذری افغانیببتان درخریدا وفروش گندم بذری سببال
امضبببا ءذری عه ()545مورخ  1398/1/18به ادراه لوی
خارنوالی احاله شد.
1396
څارنوالی احاله گردید.

8

نتبایج ببازرسبببی طی دو ورق گزارش ترتیبب و بعبد
ازمالحظه شبببد مقام عالی ذریعه نامه ()25/43مورخ
 1397/6/11غرض تحقق پذیری بریاست مالی وحیابی
،تهیه وتدارکات ،زیربناهای زراعتی وریا ست دفتر ار سال
شببد که تا از آنطریق به ریاسببت امنیت میی نیزارسببال
واطمینان دهند.

موضوع لت و کوب کارمند خدمات میکی غرض تکمیل موارد کشفی
قرارپروژه اع مار دیوار ا حا طه بخش اول فارم ماهی محول ارگانهای کشفی گردیده است.
قرغه که باشرکت ساختمانی دنیا منعقد شده.

9
قرارداد خریداری خوارکه متراکم حیوانی.
10

موضوع توسط مفتشین مورد بازرسی قرار گرفت و نتایج بررسی با مقام نتایج بازرس طی سبببه ورق گزار ش ترتیب وذریعه نامه
( )8/3مورخ1398/1/4بریاست دفتر غرض مالحظه شد
عالی وزارت شریک شد.
مقام عالی وزارت ارسال گردید .

شرکت طی عریضه خویش به مقام وزارت خواستار رفع وضع جریمه تآخیر ن تایج بارزسبببی طی سبببه ورق گزارش ترت یب وب عد
قرارداد پروژه اع مار کا نال آب یاری درک داد وجوی
ازمالح ظه م قام عالی وزرات ذری عه نا مه 1079مورخ
شده بود که در نتیجه بررسی معیوم شد که شرکت موجه نمی باشد.
قباله والیت پروان که با شرکت ساختمانی و سرک
1397/10/9بر یاسبببت ته یه و تدار کات وپروژه آن فارم
سازی افغان تالش منعفد شده است.
وریاست مالی حیابی قرار تحقق پذیری ارسال گر دیده

11

قرارداد 9قیم خوارکه حیوانی مورد ضبرورت ریاسبت قرادادی در قیمت تآخیر اجرای قراداد موافق نبوده واز جانبی موضوع تحت نتایج بازرسبببی طی چهار()4ورق گزارش ترتیب وغرض
مالداری و صحت حیوانی ومعرو ضه شرکت تجارتی ارزیابی اداره محترم تدارکات میی قرار داشت ،بناءً موضوع به تصمیم اداره مالح ظه شبببد م قام عالی وزارت ذری عه نا مه ()مورخ
1398/2/25بریاست دفترارسال شد
تدارکات میی منتظر گذاشته شد.
برادارن احمد سیرتمیم

12

در  61مورد قرارداد های ریاست کانال ننگرهار تخیف صورت گرفته بود که نتایج بازر سی طی ورق گزارش بعد ازمالحظه شد مقام
مطابق روحیه قرار صادره لوی خارنوالی به امور کشفی آن رسیدگی صورت عببالببی وزازت ذریببعببه نببامببه ()641/1090مببورخ
1398/6/17باتمام اوراق آن درجوه سببه جید دوسببیه
گرفت.
در ره 1282ورق غرض ت صامیم نها ی به اداره محترم
لوی څارنوالی احاله گردید

قرارداد اجاره دهی میکیت های کانال ننگرهار

13
قرارداد ده جریب زمین واقع سببباحه جنگل عبدا
برج ولیوالی بگرام والیت پروان

نظر به یافته های هیئت ،قراردادی به تعهدات خویش عمل ننموده و اجاره نتایج بازرسی طی دو ورق گزازش ترتیب وبعداز مالحظه
بهای زمین را نیز نپرداخته است .از اینرو سفارش شد تا قراردادی متذکره شبببد مقام عالی وزارت ذریعه نامه ( )620/997مورخ
مورد جیب قرار گرفته و اجاره بها از نزد اش تحصیل و تحویل عواید دولت  1398/4/1ریاسببت دفتراصببل بریاسببت زراعت پروان
ذری عه کاپی به این ر یاسبببت ،م نابع طبیعی ،ن ظارت
گردد.
وارزیابی غرض تحقق پذیری ارسال گردیده است .

14

گویا در قرارداد تضاد منافع واقع گردیده و اسناد دست کاری شده باشد ،نتایج بازرسبببی طی سبببه ورق گزارش ترتیب بعد از
غرض بررسی محول شده بود که در نتیجه بررسی معیوم مشکالت متذکره مال حظببه شببببد مقببام عببالی وزارت ذریعببه نببامببه
قرارداد احیای مجدد شبببکه آبیاری قریه جوی کالن
()440/728مورخ 1398/4/13به معنینت مالی واداری
به وقوع نپیوسته بود.
ولیوالی نهرین والیت بغالن
وریاسبببت تهیه وتدارکات غرض تحقق پذیری ارسبببال
گردید همچنان به ذریعه کاپی یاست دفتراخبارگردبد.

15

هیئت بررسی کننده  35روز تمدید وقت پروژه را تآیید نمود که گزارش ن تایج بازرسبببی طی سبببه ورق گزارش ترت یب ب عد از
مال حظببه شببببد مقببام عببالی وزارت ذریعببه نببامببه
غرض تحقق پذیری به مراجع ذیربط ارسال شد.
قرارداد چگونگی ت مدید میعاد قرارداد پرژه گوری مار
()450/738مبببببورخ  1398/4/13مبببببورخ
ولیوالی نهرشاهی والیت بیخ
 1398/4/13غرض تطبیق وتحقق پببذیری بببه پروژه
وریاست تهیه وتدارکات ارسال شد.

16

دالیل تآخیر در طی مراحل قراردادهای متذکره مورد بررسی قرار گفت نتایج بازرسی طی سه ورق گزارش ترتیب وبعدازمالحظه
قرارداد پرزه جات پروژه آنفارم ،قرارداد صبببفارکاری
شبببد م قام عالی وزارت ذری عه نامه() 510/835مورخ
متناسب به مشکالت شناسا ی شده سفارشات اصالحی نیز داده شد.
وقرارداد پیوند پیته پروژه میی باغداری
1398/4/30بریاسبببت تهیه وتدارکارت ومعینیت مالی

واداری غرض تحقق پذیری ارسبببال شبببد وذریعه کاپی
بریاست دفترنیز اخبارگردید.
17

کییه مراحل تدارکاتی اجناس متذکره مطابق پروسیجرهای موجود طی نتایج بازر سی طی دوورق گزارش ترتیب بعد از مالحظه
قرارداد 107عزاده موتر سبببای کل مورد ضبببرورت
گردیده ،مشکل جواز سیر و نمبر پییط نیز حل شده است .بآنهم دوسیه وامضببا مقام عال وزارت ذریعه نامه ( )497/2903مورخ
ریاست حفا ه نباتات
1398/4/26به اداره لوی څارنوالی احاله شد
غرض تصمیم گیری نها ی به خارنوالی ارسال شد.

18

موضوع تیر شدن تاریخ  12قیم ادویه جات ریاست عمومی مالداری مطابق نتایج بازرسبببی طی سبببه ورق گزارش ترتیب وبعد از
قرارداد 12قیم ادویه تاریخ تیرشبببده در ریاسبببت قرار صادره اداره محترم لوی خارنوالی مورد بررسی قرار گرفت ونتایج آن با مالحظه وامضامقام عالی وزارت ذریعه نامه ()2902مورخ
 1398/4/16با تمام اوراق به اداره لوی څارنوا لی احاله
اداره محترم لوی خارنوالی شریک شد.
عمومی مالداری وصحت حیوانی
شد ..

19

در تحقق حکم مقام عالی وزارت منجانب تدارکات تعیل صورت گرفته ،نتایج بازرسببی طی دورق گزارش ترتیب وبعد ازمالحظه
قرارداد پروژه باز سببازی شبببکه سببیاآب شببهرون موضوع دریافت عدم اعتراض بانک انکشاه آسیای منحیث دوتر پروژه ،شبببببد مببقببام وزارت ذریببعببه( )485/803مببورخ
توسط تدارکات تعقیب الزم نشده بود .از اینرو به ریاست تدارکات سفارشات 1398/4/24بر یاسبببت ته یه و تدار کات غرض تطبیق
(1و)2آقی وشور واقع والیت بدخشان
وتحتقق پذیری ارسال گردید.
اصالحی صادر شد.

20

قراردادهای متذکره یا در مرحیه اعالن برندگی ویا داوطیبی مجدد قرار نتایج بازر سی طی دوورق گزارش بعد مالحظه شد مقام
عالی وزارت ذریعه نامه ()مورخ 1398/4/23به ریاسببت
قرارداد چگونگی ک ندی درطی مرا حل تدار کاتی داشت که به ریاست محترم تدارکات غرض تیریع امور سفارش شد.
تهیه وتدارکا ت وریاسببت مالی وحیبباببی غرض تحقق
تعداد 8پروژه
پذیر ارسال گردید..

21

قرارداد چگونگی توزیع خوارکه حیوانی ول یوالی دره خوراکه حیوانی به هدایت ولیوال و در غیاب نماینده زراعت صورت گرفته نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب بعد از مالحظه
بود که از این لحاظ مدیر ترویج ولیوالی متذکره مورد تآدیب قرار گرفت .ذریعه نامه ( )925/1464مورخ  1398/8/21بریاسببت
نور والیت ننگرهار
منابع بشببری وریاسببت اموروالیات گیببیل تا ازطریق
خویش بریاسبببت زراعت ننگرهار غرض تطبیق وتحقق
پذیری ارسببال وبه ریاسببت عمومی خدمات مالداری نیز
غرض تطبیق ارسال گردیده است.

22

قرارداد خر یداری پرچون ت عداد ( )150پا یه چوگی در خریداری اجناس متذکره منجانب کارمندان تدارکاتی اضافه ستانی ن تایج بازرسبببی طی سبببه ورق گزارش ترت یب وب عد
ریاست سکتور خصوصی وسه قیم فرنیچر باب پرو.ژه صورت گرفته بود از این لحاظ موضوع غرض تحقیق به خارنوالی محول ازمالحظه شبببد مقام عالی وزارت زراعت ذریعه نامه ()
NHLP
مورخ  1398/6/21به اداره لوی څارنوالی احاله شد
شد.

23

قرارداد پروژه قوریه جات سبببرحدی ولیبببوالی تنی موضوع مطابق قرار صادره اداره محترم لوی خارنوالی به بررسی گرفته شد نتایج بازر سی طی سه ورق گزارش بعد ازمالحظه مقام
عببالببی وزارت ذریببعببه نببامببه ()586/998مببورخ
اوراق قضیه غرض تصمیم گییری نها ی محول لوی خارنوالی شد.
والیت خوست
1398/6/6باتمام اوراق آن به اداره محترم لوی څارنوالی
احاله شد

24

قرارداد خریداری های پرچون ()28قیم اجناس مورد در خریداری اجناس متذکره منجانب کارمندان تدارکاتی اضافه ستانی نتایج بازرسبببی طی ورق گزارش ترتیب وبعد ازمالحظه
صورت گرفته بود از این لحاظ موضوع غرض تحقیق به خارنوالی محول شبببد م قام عالی وزارت ازاین که ای جاب تعق یب عدلی
ضرورت ریاست های این وزارت
وقضا ی را می نمود ذریعه نامه () مورخ  1398/6/21به
شد.
اداره لوی خارنوالی احاله گردید

25

قرارداد مصره پروژه های انکشافی وزارت بابت سال بمالحظه یافته هیئت مطابق به مشکالت شناسا ی شده سفارشات اصالحی نتایج بازر سی طی دو ورق گزارش ترتیب بعد ازمالحظه
مقام عالی وزارت ذریعه نامه ()642/1091مورخ /6/17
 98وکندی طی مراحل تدارکاتی دوپروژه ریاسبببت به ریاست های ذیربط داده شد.
1398غرض تحقق پذیری بریاسبببت ته یه وتدارکات
عمومی مالداری وصحت حیوانی.
بریاسببت مالداری ومالی وحیببابی معینیت مالی واداری
وریاست دفترارسال گردید

26

قرارداد پروژه های انکشببافی ریاسببت زراعت والیت مطابق گزارش تفتیش ،طی مراحل تدارکاتی پروژه های انکشافی ریاست ن نایج بازرسبببی طی سبببه ورق گزارش ترت یب وغرض
زراعت تخار بابت سال مالی  1398به کندی پیش می رفت ،مشکالت مالح ظه شبببد م قام عالی وزرارت ذری عه نا مه ()مورخ
تخار بابت سال مالی 1398
1398/6/21بریاست دفتر ارسال گردید
شناسا ی ودر جهت تیریع امور سفارش اصالحی صادر شد.

27

28

قرارداد 9پروژه ولیوالی شینواری والیت ننگرهار

قرارداد پروسه تدارکاتی ( )5قطعه نمایشی زعفران

پروسه تدارکاتی  9قرارداد به کندی پیش می رفت که غرض تیریع امور نتایج بازرسی طی دو ورق گزارش ترتیب وبعد ازمالحظه
شبببد مقام عالی وزرات غرض تحقق پذیری ذریعه نامه
کاری به ریاست تدارکات سفارش گردیده بود.
( )6853/1327مورخ  1398/9/6ریبباسببببت تهیببه
وتدارکات وبریاسبببت آبیاری وریاسبببت زراعت والیت
ننگرهار وریاست دفتر رسماً ابالغ گردید.
در نتیجه بازرسی هیئت معیوم شد که هیئت ارزیابی مرتکب تخطی شده
بود که مورد تآدیب قرار گرفت.

نتایج بازرسبببی طی 3ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه
( )762/1269مو.رخ 1398/7/10بر یاسببببت زرا عت
وال یت کنر وم قام وال یت ور یاسبببت دفترغرض تحقق
پذیری ارسال گردیده است .

29

قرارداد تخطی ازقرارداد پمپ ستی شن فارم گاوداری موارد کشفی قضیه مطابق قرار خارنوالی تکمیل و اوراق غرض تصمیم گیری نتایج بازر سی در ره 3ورق گزارش بعد ازمالحظه شد
بببا تمببام اوراق آن در ره 292ورق ذر یعببه نببامببه
نها ی به اداره محترم لوی خارنوالی ارسال شد.
بنیحصار
( )۷۴۹/۱۲۶۳مورخ ۱۳۹۸/۷/۸بمنظور اتخاذ تصبببامیم
نها ی به اداره محترم لوی څارنوالی احاله شد.

30

ضبببیه چگونگی قرارداد اعمار پروژه سبببربندوکانال نظر به یافته های هیئت مو ف ،به ارتباط تخیفات کاری در قرار داده نتایج بازر سی طی چهار ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه
متذکره ،سه تن از کارمندان ذیربط مورد تآدیب قرار گرفته و مبیغ  )893/1410( 38400مورخ  1398/8/12بعد از مالحظه شببد
خیرآباد ولیوالی دند والیت کندهار
مقام عالی وزارت غرض تطبیق وتحقق پذیر بریاسبببت
افغانی از شرکت قراردادی به عنوان کم کاری تحصیل شد.
زراعت والیت کندهار وریاست منابع بشری وریاست امور
والیت  ،ریاست دفتر بریاست آبیاری ارسال شد.

31

قرارداد چگونگی اعمار سبببیببتشببن قرنطین تورخم کار پروژه متذکره با پیشرفت  47فیصد به دلیل ختم دوره کاری پروژه نتایج بازر سی طی چهار ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه
عوامل تولید زارعتی افغانیتان فیخ گردیده و قرار است متباقی کار پروژه ( )933/1472مورخ  1398/8/23بعببد از مال حظببه
والیت ننگرهار
شببدمقام عالی وزارت بریاسببت تهیه وتدارکات وریاسببت
طی یک قرارداد جداگانه به پایه اکمال برسد.
حفا ه نباتات وریاسبببت مالی وحیبببابی وزراعت والیت
ننگرهار غرض تطبیق وتحقق پذیری ارسببال گردید وبه
ریاسببت دفتر نیز ارسببال گردیدتابه مرجع اطالع دهنده
اطمینان دهند.

32

قرارداد آفرگشبببا ی وارز یابی قرارداد) )9قیم ادو یه در نتیجه بازرسی تخیفات یک تعداد کارمندان پروژه به مشاهده رسید که نتایج بازرسببی طی سببه ورق گزارش ترتیب وذزیعه نامه
( )910/1436مورخ 1398/8/19غرض مالحظه شبببد
منجانب مقام عالی وزارت مورد تآدیب قرار گرفتند.
کیمیاوی بخش مالداری پروژه NHLP
مقام عالی وزرات بریاسببت دفتر ارسببال گردید .گزارش
تفتیش ب عداز مالح ظه شبببد ،غرض تحقق پذیری به
ریاست های ذیربط ارسال شد.

33

قرارداد چگونگی کیف یت هشببببت ()8قیم اج ناس نظر به یافته های هیئت مو ف بررسی ،در قرار داد متذکره منجانب ن تایج بازرسبببی بات مام ارواق آن به اداره لوی څارنوالی
قراردادی و کارمندان ذیربط یک سیییه تخطی و خاله ورزی ها صورت ذریعببه نببامببه ( )259/1514مورخ  1398/9/4غرض
خریداری شده ریاست حفا ه نبات
گرفته بود که ایجاب تحقیق را می نمود از اینرو قضیه محول لوی خارنوالی تعقیب تحقیق بیشبببتر توبم با( )256اوراق واسبببناد آن
احاله گردید.
گردید.

34

قرارداد پاک کاری ( )25باب کاریز واع مار ( )25باب نظر به یافته های هیئت قرارداد طی سال مالی  1396صورت گرفته که نتایج بازرسبببی طی پنج ()5ورق گزارش ترتیب وذریعه
میعاد آن  10ماه کاری بوده اما به دلیل تخطی قراردادی تا اکنون به اتمام نامه ( )996/1575مورخ  1398/9/13غرض مالح ظه
کشمش خانه والیت زابل
نرسیده به فیخ قرارداد اصدار شده و کارمندان میئول مورد تآدیب قرا شد بریا ست دفتر ار سال گردید .بعداز ک یب مالحظه
شد مقام وزارت غرض تحقق پذیری به بخ شهای ذیربط
رگرفت.
تکثیر شد.

35

قرارداد عببدم تکمیببل پروژه دیزاین سبببرد خببانببه نظر به یافته های هیئت مو ف ،مراحل تدارکاتی پروژه های متذکره یکیال نتایج بازرسی طی شش ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه
100متریک تن وپروژه های آبیاری سییتم سولری قبل آغاز گردیده ،به دلیل پیچیدگی های موضوع تا حال قادر به عقد ()1046/1645مورخ 1398/9/19غرض مالحظه شببد
مقام عالی وزارت واجراات بعدی ارسال شد.
قرارداد نشده است ،بنا ًء به ریاست تدارکات سفارشات اصالحی داده شد.
والیت کنر و والیت بادغیس.

36

قرارداد خریداری ()32عراده سبببایکل ()85مترمربع در نتیجه بازرسی تیم تفتیش ،پروژه کوپراتیف های باغداری تعداد  16عدد نتایج بازرسبببی طی دو ورق گزارش ترتیب وذریعه نامه
()1050/1646مورخ 1398/9/19بریاسببت دفترغرض
فرش و( )75مترمربع پرده به کوپراتیف های زراعتی پمپ موتر سایکل ،و  15عدد کالی محافظتی باقیدار قیمداد گردید.
مالحظه مقام عالی وزارت واجراات بعدی ارسال شد .
ازطره پروژه انکشاه کوپراتیفهای باغداری .

