اعﻼميه مطبوعاتی
در مورد گزارش روزنامه هشت صبح/مرکز خبرنگاری تحقيقی پيک
در ارتباط به پروژۀ پايپﻻين گاز تاپی
٢٢سرطان ١٣٩٨
وزارت معادن و پتروليم ،و؛
مشاوريت ارشد مقام عالی رياست جمهوری در امور مالی و بانکداری
وزارت معادن و پتروليم و مشاوريت ارشد مقام عالی رياست جمهوری اسﻼمی افغانستان در امور مالی و بانکداری ،نگرانی
خويش را در زمينۀ معيارهای روزنامهنگاری و حفظ اصول شفافيت مبنی بر نشر گزارش در مورد پروژه پايپﻻين گاز
تاپی که به تاريخ  ١٥سرطان  ١٣٩٨در روزنامه هشت صبح و مرکز خبرنگاری تحقيقی پيک نشر شده است ،ابراز میدارند.
در ذيل خﻼصۀ از اشتباهات گزارش متذکره را بيان میداريم:
در گزارش روزنامۀ هشت صبح/مرکز خبرنگاری تحقيقی پيک از شرکت »چالِک« به عنوان قراردادی اصلی پروژه تاپیيادآوری گرديده است؛ قابل تذکر است که شرکت متذکره هيچ قراردادی را با شرکت پايپﻻين تاپی امضا نکرده است.
در گزارش متذکره از شرکت »وينکو امتياز« به عنوان شرکت/نهاد استمﻼک کننده زمين پروژه يادآوری گرديده است؛قابل تذکر است که روند استمﻼک زمين توسط وزارت شهرسازی و اراضی انجام میشود ،نه شرکت وينکو امتياز.
در گزارش متذکره از عدم رعايت طرزالعملهای ملی و بينالمللی در زمينه طی مراحل قراردادهای پروژه تاپی يادآوریشده است؛ اين در حالیست که تمامی قراردادهای پروژۀ تاپی مطابق طرزالعملهای پذيرفته شده جهانی انجام شده است.
اتهامهای وارده در اين گزارش کامﻼً نادرست بوده و به نظر میرسد به دليل عدم اطﻼعات يا انگيزههای پنهانی به جای
انعکاس حقايق صورت گرفته باشد .پروژۀ پايپﻻين گاز تاپی توسط شرکت پايپﻻين تاپی (TAPI Pipeline Company
– )Limitedکه از جانب شرکتها/تصدیهای گاز ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان ،و هندوستان تأسيس گرديده ،تطبيق
میگردد .شرکت پايپﻻين تاپی ،شرکتهای معتبر جهانی را در بخشهای مالی ،حقوقی ،و تخنيکی برای ارايه مشوره،
نظارت و تسهيل روند تدارکات ،استخدام نموده است.
تمامی فعاليتهای شرکت پايپﻻين تاپی در زمينه تطبيق پروژۀ تاپی )به شمول قراردادهای مربوط به انجام سرویها( توسط
پاليسیها ،دستورالعملها و کودهای منظور شده توسط کشورهای تمويلکننده اين پروژه مديريت شده و از جانب هيئت مديره
شرکت نظارت میگردد.
مشاورين شرکت پايپﻻين تاپی ،گزارشهای جامع در زمينۀ روند تدارکات/داوطلبی ،معيارهای ارزيابی ،و معيار اعطای
قراردادهايی که از طرف شرکت پايپﻻين تاپی اعطا شده اند ،ترتيب نموده است .در قراردادهای اعطا شده ،شرايط روند
تدارکات مطابق معيارهای جهانی در نظر گرفته شده است .برعﻼوه ،تصاميم در زمينۀ اعطای قراردادها از جانب يک کشور
اتخاذ نگرديده ،بلکه بر اساس دستورالعملهايی که از جانب تمويلکنندهگان اين پروژه تأييد شده ،اتخاذ گرديده است.
وزارت معادن و پتروليم و مشاوريت ارشد مقام عالی رياست جمهوری در امور مالی و بانکداری نگران اين است که نشر
معلومات نادرست در مورد پروژۀ پايپﻻين گاز تاپی سبب خدشهدار شدن اعتبار رسانهها و اهداف دولت در راستای توسعه
اقتصادی کشور گردد ،و همچنين نشر اين نوع معلومات اصول بنيادی روزنامهنگاری به شمول بیطرفی ،دقت ،شفافيت و
پاسخگويی را نيز نقض مینمايد.
وزارت معادن و پتروليم و مشاوريت ارشد مقام عالی رياست جمهوری از همۀ رسانهها احترامانه درخواست مینمايد تا از
نشر معلومات/اخبار در مورد پروژۀ پايپﻻين گاز تاپی بدون تحقيق همهجانبه خودداری نمايند.
مانند پيش ،از رسانههای محترم درخواست میگردد تا در زمينه اخذ معلومات در مورد پروژۀ تاپی و همچنان اعتبار معلومات
به وزارت معادن و پتروليم و مشاوريت ارشد مقام عالی رياست جمهوری در امور مالی و بانکداری که معلومات در مورد
پروژۀ تاپی را در اخيتار دارند ،مراجعه نمايند.

