
 

  در خصوص جدول زماني تطبيق پروژه تاپي

  ١٣٩٨جدي  ٧كابل، 

 ضايوزارت معادن و پتروليم در كنار ساير اع
اين  متصدي ،دخل فعاليت پروژه تاپيذي

در افغانستان بوده كه همواره مصمم به پروژه 
زماني معينه اجرايي شدن آن مطابق جدول

  باشد.مي

 مطالبها با نشر بنابر اين بعضي از رسانه
 كه فاقدهاي پروژه تاپي مرتبط به فعاليت

تضعيف ذهنيت  مؤثق بوده، باعث معلومات
وژه تعهد در مسير تطبيق اين پربه اين مبني دولت افغانستان با . گرديده اندمنطقوي روژه عامه نسبت به حمايت از اين پ

  ت.صدر جدول كاري خود قرار داده اس ده و اجرايي شدن آن رااتي تلاش كرحي

كه زمينه تطبيق و اجرايي آن را مطابق جدول  هاي مقدماتي بودههر فعاليت نيازمند پله ،مطابق اصول مديريت پروژه
  بخشد.تسريع مي بندي شدهزمان

هاي مقدماتي نيازمند فعاليت در سه بخش عمده بوده كه ي منطقوي در پلهتاپي نيز به عنوان يك پروژه يبنابر اين پروژه
توان يادآور شد. از اين لحاظ ما با سه رويكرد مقدماتي وتداركاتي ميهاي حقوقي، تخنيكي و مالياز آن به عنوان بخش

  پذير نخواهد بود. عاليت ساختمان هرگز امكانگردانيم؛ در غير آن فمسير اجرايي شدن پروژه را ميسر مي

نامه در خصوص امضاي چندين موافقت ايهاي مقدماتي با پيشرفت قابل ملاحظهبه عنوان يكي از پله چارچوب حقوقي پروژه
؛ اما مسير كار روي تاپي در حال تكميل شدن است جانبه] و نهايي سازي قانون تنظيم امور زمين[دوجانبه و چندين

سازي فعاليت توان به نهاييبه اين اساس مي .هاي كاري نشده استع پيشبرد ساير بخشچارچوب حقوقي هرگز مان
ي جيوتخنيكي، سروي استملاك زمين، سروي هوايي مسير پروژه، واجتماعي، سروپاكي، سروي محيط زيستيماين
 جذب همچنانمقدماتي اشاره كرد. ي در پلهتخنيكي هاي بارز لاين به عنوان فعاليتسازي ديزاين و مشخصات پايپنهايي

ما را در مسير تطبيق جدول هاي مقدماتي، مالي در كنار ساير فعاليت به عنوان فعاليتجهت تمويل پروژه،  مالي نابعم
  زماني به موفقيت رسانده است.

بخشيدن به گزارشات خويش، معلومات آيد، كه به منظور استناد هاي محترم احترامانه خواهش به عمل ميهكذا از رسانه
  اول به دست آورده تا صحت مطالب خويش را تضمين نمايند.مؤثق را از مراجع دست
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