
جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معادن و پترولیم

.یت می کندافغانستان مبنی بر توسعۀ پایدار را حماسکتور صنایع استخراجی دانش بنیاد، پایدار، شفاف و مؤثری که دیدگاه 
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صنعت کرومایت در افغانستان
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سپاس و امتنان
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سپاس و امتنان
نهاد های ذیل استفاده شده است که از آنها قلبا سپاسگذاری می نمائیم /در تهیه این گزارش از نظریات، پیشنهادات و معلومات افراد

وظیفه نهاد/فرد

مشاور ارشد رئیس جمهوری اسالمی افغانستان محمد همایون قیومی

رئیس جمهورمشاور ارشد شیر محمد جامی زادهانجنیر

شرکت تحقیقاتی امرکایی که در مورد کرومایت خوست تحقیق کرده است Zero Phase / AllSource

Analysis

که کرومایت کنر را تحقیق کرده استنهاد غیر دولتی TLO Afghanistan

عامل هیئترئیس  اتاق معادن و صنایع



بخش های عمدۀ گزارش تحلیلی صنعت کرومایت در افغانستان

1

2

3

4

5

6

7

تحلیلچکیدۀ 

معرفی و موارد استفاده کرومایت در صنایع
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چکیدۀ تحلیل

گرددمیاستفادهوزناساشیایدیگروفلزاتذوبکوره هاتولیددرومختلفکیمیاویموادریخته گری،فوالدسازی،صنایعدراستفادهجهتفیروکرومتولیددرکرومایت.
کاالاینمجموعیارزشمیتوانآنجهانیقیمتدرنظرداشتبامی باشد،تُنمتریکمیلیارد12بربالغکرومایتجهانیذخایرامریکا،سروی جیولوجیادارۀآماراساسبه
تُنمتریکمیلیارد5.5حدوددرآنذخایرکهبودهکشورهاغنی ترینازیکیکرومایتمنابعلحاظازجنوبیافریقایکشور.کردتخمینامریکاییدالرتریلیون2حدودرا

داراراجهانکرومایتذخایرکُلدرصد95حدودکشوردواین.می باشدداراراجهانکرومایتذخایرمقداربیشترینقزاقستانجنوبیافریقایازبعدمی شود،تخمین
.هستند

بهمی شودتجارتجهاندرکهکرومایت%90کهفیروکرومشکلبه(3)و(کانسنتریت)پودرشکلبه(2)جغل،شکلبه(1)می گرددصادروتولیدشکلسهبهکرومایت
.استفیروکرومشکل

باشدمیجهاندرکرومایتدهکننواردبزرگترینچینو(کانسنتریتوکرش)کرومایتهایکنندهتولیدبزرگترینجملهازهندوستانوترکیهقزاقستان،جنوبی،افریقای.
باشدمیجهاندرفیروکرومکنندهصادروکنندهمصرف/کنندهتولیدبرگترینهمچنانوکرومایتکنندهواردبزرگترینچین

لوگردرۀدرافغانستانکرومایتذخایراکثریت.می باشدتُنمتریکهزار938حدوددرافغانستانکرومایتشدهتثبیتذخایرامریکاسروی جیولوجیادارۀگزارشاساسبه
ذخایرکهکهمی دانیمیادهانیقابل.قرارداردکابلوپروانوردک،میدانپکتیا،خوست،کنر،ننگرهار،والیاتدرپراگندهصورتبههمچنانکرومایت.قرارداردکابلو

.استشدهتخمینتُنمترکهزار200تنهاییبهلوگرکرومایت

مشکلبروزوناامنیبنابرخوستوالیتدرآنقرارداد1جملهازاست،رسانیدهامضاءبهداخلیشرکت هایباراقرارداد7پترولیمومعادنوزارتاسبقرهبری های
پروان،لوگر،والیت هایدرقراردادی هااین.قراردارنداکتشافمرحلهدرکهبودهفعالدیگرقرارداد5وغیرفعالحالتدرقرارداد1گردیده،فسخمحلمردمباشرکت

.دارندفعالیتوردکمیدانوکابل،جگدلک

تشویقلمپ،/لجغشکلبهصادراتمنعفعلی،قراردادهایجانبههمهارزیابیاست،گرفتهصورتمطالعهکمترکهوالیت هایدراکتشافوسروی:عمدهپیشنهادات
ازیرسمی سوکنر/ننگرهارولوگروالیاتدرفیروکرومتولیدوپروسسفابریکهتأسیسبرادالرمیلیون45سرمایه گذاریجذبفیروکروم،تولیددرسرمایه گذاری

.شودگرفتهنظردرآنجادرساکناقوامومحلیمردمبرایاقتصادیبیشترمنافعکهقراردادیکطرحباخوستوالیتدرغیرقانونیمعدن کاری
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:ترکیب و اشکال ابتدایی کرومایت استخراج شده

6

دارایمنرالیککه،کرومیم-آهناکسیدتجارتینامکرومایت
منرالنایخودترکیتخالص تریندر.می باشدآهناکسیدوکرومیم

مکرومیدرجۀالبته.می باشدآهناکساید%22وکرومیم%68دارای
می کند؛فرقمعدنوساحهبهنظرکرومایتمنرالدر

می گرددتولیدشکلدوبهکرومایتخودابتداییحالتدر:
،کرشمراحلازبعدکهکرومکانسنتریت(2)وشدهکرشسنگ(1)

؛می گرددتولیدغیرهودسته بندیتصفیه،شستشو،آسیاب،

اژهایالیدرکهمی باشدفیروکرمتولید/افزاییارزشبعدیمرحله
در.رددمی گاستفادهموارددیگرومسزنگ،ضدفوالدمانندمختلف

.می گرددهاستفادفوالداکسیدازیشنوتولیددرفیروکروم%80حدود

Chromite Ore

Chromite 

Concentrate
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Metallurgical( صنایع فوالد و فلزات)متالورژی کیمیاویRefractoryصنایع ناسوز

ریخته گری 

س وسایل تولید و پروس
سمنت

کوره فایبرگالس
ذوب آهن و فوالد
شیشه
کاشی
ماشین آالت
 ناسوزخشت های تولید

در استفاده برای 
آهنذوب کوره های 

 خشت های ناسوز و
مقاوم در برابر حرارت 

:  مانندالیاژهای آهنی،
چدن•
فوالد•
فوالد ضد زنگ •

الیاژهای غیرآهنی
المونیم•
مس•
نکل و غیره•

صنایعدرجهاندرشدهتولیدکرومکل94%•
می گردد؛استفادهمتالورژی

رایبمتالورژیصنایعدرشدهاستفادهکروم70%•
سادهفوالدبرایآن%17وزنگضدفوالدتولید

.می گردداستفاده

پوشش کروم
 ضد خورده گی

فلزات
 پروسس و

رنگ چرم
د صنایع تولی

رنگ
ر آبکش کروم د

قطعات 
هواپیما ها

موارد استفاده کرومایت در صنایع فلزی و مواد کیمیاوی

94%

3%2%1%

میتولوژی

ریخته گری

صنایع کیمیاوی

اشیاشی ناسوز و مقاوم در برابر حرات

Source: ICDA, 2017

94%
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کرومایت افغانستان از نظر درجه و . دالر فی تن در جهان است500-200قیمت کرومایت مطابق درجه و نوعیت آن میان : تولید جهانی کرومایت
کیفیت در جایگاه باال قرار دارد 
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تولید جهانی کرومایت به هزار تن
10%

18%

49%

9%

14%

هندوستان قزاقستان افریقای جنوبی ترکیه بقیه کشورها

دارد؛موقعیتقزاقستانوجنوبیافریقایدرآن%95جملهاینازکهمی شودتخمینتُنمترکمیلیارد12حدودجهانکرومایتظواهر/منابع
ترتیببهقزاقستانوجنوبیافریقای(شدهتثبیت)انتقالوتجارتقابلذخایر

است؛رسیدهتُنمتریکمیلیون31.6بهجهانیتولید2017سالدرواسترفتهبلندتدریجیصورتبهجهاندرکرومایتتولیداخیرسال هایدر
کرومایتنیازمندیدرصد70حدوددرمشترکصورتبهجهانیتولیداتدرسهم%18باقزاقستانو(تن15.500)سهم%49باجنوبیافریقایبرتر؛تولیدکننده هایلجاظاز

می نمایند؛تأمینراجهان
باشدمیجهاندر(کانسنتریتوشدهکرش)کرومایتواردکنندهبزرگترینچین

Source: USGS, 2017



10Source: IMFA 2017
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افریقای جنوبی

قزاقستان

هندوستان

فنلند

امریکا

بقیه کشورها

(به میلیون تُن) 2016تولید جهانی فیروکروم در سال 

:فیروکرومجهانیقیمتوتولید
.استبودهمتریکتُنفیدالر2800یاوکیلوگرامفیدالر2.8حدودفیروکرومجهانیقیمت2018جنوریماهدر

بازارهای عمده وارداتی فیروکروم
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چین امریکا اروپا جاپان بقیه کشورها

 2015چین برعالوه اینکه بزرگترین تولید کننده فیرو کروم در جهان است، در سال
اال میلیون تن فیروکروم با مقدار کاربن ب1.33بزرگترین وارد کننده فیروکورم نیز بوده که 

وارد کرده است2015را در سال 
والد ضد وارد کننده های عمده کشورهای انکشاف یافته ی اند که صنایع تولید فوالد و ف

زنگ، اسلحه سازی و غیره موارد را دارد مانند چین، امریکا، بلجیم، جاپان، تایوان و 
کوریای جنوبی

 فیروکروم جهان را وارد و مصرف می کند %10ایاالت متحده امریکا
صنعت تولید فوالد و مصرف آن در چین به شدت رو به افزایش است

Source: ICDA, 2016



بخش های عمدۀ گزارش تحلیلی صنعت کرومایت در افغانستان

1

2

3

4

5

6

7

چکیدۀ تحلیل

معرفی و موارد استفاده کرومایت در صنایع

مروری بر صنعت کرومایت در جهان

پروسس کرومایت

افغانستاندرکرومایتصنعت

پیشنهادات

ضمایم

بخشمحتوا

11



12

:استفادهمواردوشدهتولیدمحصوالتوکرومایتارزش افزاییروند

:داردمرحلهسهکرومایتافزاییارزش

تصفیه،ونمودنکرش(1)
کانسنتریت،تولید(2)
.فیروکرومتولید(3)
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کرومایتکانسنتریتتولیدوکرومایتپروسسابتداییروند

پودرهمایوکانسنتریتتولیدکرومایتارزش افزاییابتداییمرحله
می باشد؛کرومخالص

کرشسنگتااستنیازمرحله10اقلحدکانسنتریتتولیدبرای
سنتریتکانشکلبهدسته بندیوتصفیهمرحلهچندازبعدوشود

شود؛درآورده

مطابقUSGSعملیاتبرایفقطمرحلهایندرنیازموردانرژی
می باشد؛تُنمتریکهردرکیلووات25تولیدواستخراج

ًنمی شود؛انجاممراحلاینازیکیهیچافغانستاندرفعال

ۀمرحلدرچندهر)قراردادیشرکت هایتوسطتولیدشدهکرومایت
بهانونیغیرقصورتبهابتدایینمودنکرشازبعد(قرادارنداکتشاف
می گردد؛قاچاقپاکستان

می گیرد،صورتکرومایتغیرقانونیمعدن کاریکهساحاتدر
وسطتکندن کاری شدهابتداییوسایلواکسکواتورباکرومایت
.می گرددقاچاقپاکستانبهالری ها

تولید کانسنتریت کرومایت از سنگ استخراج شده



زنجیرۀ تولید فیروکروم و مصرف انرژی
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فادهاستفلزات/متالورژیصنعتدراستفادهبرایکهفیروکروم
می گردد؛تولیدمرحله6نمودنطیازبعدمی گردد

تُنهردتولیدراوسطصورتبهکهاستانرژی برفیروکرومتولید
دارد؛نیازانرژیساعتفی کیلوات 4000

80بهنیازروزدرفیروکرومُتن20تولیدیظرفیتباشرکتیک
دارد؛برقمیگاوات

35%کیلتشبرقمصارفرافیروکرومتولیدپروسۀمصارفکُل
می دهد؛

یدتولوذوبفابریکهیکتأسیسبرایسرمایه گذاریاقلحد
با.می باشدامریکاییدالرمیلیون35کرومبلنددرصدیبافیروکروم

هزار25تولیدیظرفیتبادستگاۀیکمی توانسرمایه گذاریاین
.داشترا(روزیکدرتن70)سالدرتُن

52%45%

3%

حرارت کاهش اکساید ها بقایا/شکل دهی فلز و تولید تفاله

میزان مصرف انرژی در 
مراحل مختلف تولید 

فیروکروم

Source: USGS 2011, Electricity requirements for chromite processing 

نمونه از زنجیره تولید فیروکروم 
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:ظواهر معدنی کرومایت در افغانستان
.تخمین کرده است(هزار تن 980) میلیون تُن 1ود ادارۀ سروی جیولوجی امریکا مقدار ظواهر کرومایت افغانستان را در حد

16

Helmand

Farah

Badakhshan

رجماهیاتحادزماندرکهابتداییسروی هایاساسبه
کشوروالیت15دربودشدهانجاماسبقشوروی
عمدۀذخایر.استموجودکرومایتمعدنیظواهر

200)لوگروالیت هایدروکابلبالکدرکرومایت
قراردارد؛پروانو(تنهزار

کنر،خوست،پکتیا،والیاتدرکرومایتکمترمقادیر
است؛یدهگردتثبیتنیزپکتیکازابلغزنی،،کندهار

42ازافغانستانمعدنیسنگ هایدرکرومایتدرجۀ%
قایافریکرومایتبهنسبتاینکهمی باشد%53الی

است؛برخوردارباالکیفیتازجنوبی

تانافغانسکرومایتاقتصادیواقعیارزشدرکبرای
.می باشدکیمیاوی-جیوتحلیل هایونمونه گیریبهنیاز



:  ذخایر معدنی تثبیت شده و احتمالی کرومایت در افغانستان
بالک شمال کابل و والیت لوگر

17

کمربند کرومایت در افغانستان

شدهیتتثبذخایرروسیاسبقمنابعازاستفادهباامریکاسروی جیولوجیۀرادا
است؛کردهتخمینتُنهزار200رالوگرکرومایت

تخمینتُنمیلیون3الیرالوگرکرومایتاحتمالیظواهر(2011)تایلرمطالعۀ
است؛کرده

ولسوالیردذخایراین.قرارداردلوگروالیتدرافغانستانکرومایتذخایربزرگترین
دارد؛موقعیتکابلجنوبکیلومتر35درآغهمحمد

نیزازرهومرکزجملهازلوگردیگرولسوالی هایدرهمچنانکرومایتظواهر
.استشدهمشاهده

کرومایت در لوگر

بالک شمال کابل و والیت پروان
 هارم جرگاتی در والیت پروان موقعیت که فقط یک چۀساحظواهر کرومایت در

.اندازه ذخایر کرومایت لوگر را در خود دارد
یز کرومایت همچنان در مناطق گداخیل و نازدره ولسوالی کوه صافی پروان ن

استموجود 



قراردارندکشورمنطقۀ15درافغانستاندرکرومایتاحتمالیوتثبیت شدهمعدنیذخایر

18

وردکمیدان
پاکدیوابدرهلوینرم،بیدک،سرخ،باداممناطقدرکرومایتبزرگذخایر

.داردقراروردکمیدانوالیت

پکتیا
توالیزرمتوسیدکرم،خیلجانیاحمدآباد،ولسوالیدرکرومایتذخایر
ورتصدقیقتفحصوسرویحالبهتااما.استشدهگزارشنیزپکتیا

.گرددارایهآنذخایرتخمینیمقدارتانگرفته

ننگرهاروکنر
الی(هخیووسرکانو،کنرخاصهایولسوالی)کنروالیتدرکرومایتذخایر
.داردحجمنتُهزار243

.داردوجودکرومایتذخایرنیزکامهوبهسودگوشته،هایولسوالیدر

پکتیکا
وهسرحوضولسوالیمرزکمنطاقدرکرومایتذخایرپکتیکاوالیتدر

بالکدربیشترمناطق(2007)پیترزاساسبه.قرارداردگوملولسوالیشرقی
بهیازنهااین.داردبیشترکرومایتذخایرکهداردوجودپکتیکاوخوست

.داردرابیشترسرویوۀمطالع

کندهاروزابلغزنی،
حالبهتااما.استشدهمشاهدهکرومایتمعدنیظواهروالیت هاایندر

.گرددادهارآنذخایرتخمینیمقدارتانگرفتهصورتدقیقتفحصوسروی
خوست

قرار(پرکیسمنطقه)تنیولسوالیدربیشترخوستوالیتدرکرومایتذخایر
و(%54الی%44میانکرومیمدرجه)ترکیبلحاظازخوستکرومایت.دارد

قانونمندشدن، باشدمیباالبسیارآناحتمالیارزشوبودهغنیبسیارکیفیت
.گردیدخواهدمتذکرهمناطقشگوفاییسببخوستدراستخراج
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وضعیت رویالتی مدت تاریخ انعقاد ولسوالی شرکت والیت

فعال 27% ده سال 19/03/1393 للندر جهار آسیاب اباشرکت عبدالرحمن ب کابل

فعال 30% ده سال 15/09/1391 نرخ بادام میتایل مایننگ
میدان 
وردک

فعال 23% ده سال 21/04/1393
، بابوس، مغل خیل

سرکنجک
آستانه بابا لوگر

فعال 20% ده سال 08/06/1393
ساحه دادو خیل ده

نو
هاشمی لوگر

فعال 26% ده سال 25/05/1393 کوه صافی وشرکت افغان اکتی پروان

غیر فعال 22% هجده سال 28/12/1389 کوه صافی شرکت هیواد برادرز پروان

هفسخ شد 4300 ده سال 27/3/1386 چندین ولسوالی گنج حضور خوست

استخراج+اکتشافبرایقرارداد6پترولیمومعادنوزارتدرفعال
.استنافذکرومایت

ایطشربهنسبتبرادرزهیوادشرکتصافیکوۀقراردادجملهایناز
.می باشدغیرفعالامنیتینامساعد

ایهسرمواندنکردهتکمیلبروقتراخودتعهداتهاقراردیایناکثر
اندندادهانجاماندکردهتعهدکهراگذاری

مراحلمواردبعضیدروگرفتهصورتاستخراجاکتشافمحلهدر
وزارتبهاکتشافگزارشونگرفتهصورتاصالاکتشافتخنیکی

استنگردیدهتسلیمپترولیمومعادن
مدنیجامعههاینهادپترویم،ومعادنوزاتهاییافتهمطابقکلدر

وقراردادهاایناعطاینحوهازجدیهاینگرانیالمللی،بینوملی
بهنیازهاقرارداداین.داردوجودآنذیدخلطرفهایوکارپیشرفت
داردراجانبههمهارزیابی

گنجشرکتجانببا27/3/1386بتاریخمــــذکورقرارداد:خوست
،خیلتره،حصارکساحاتشاملکه.گردیدهعقدسال(3)مدتبهحضــور

تکمیلباوانستنتکمپنیمیباشدوخندکیسیناکی،شینکی،سپیره،کوخه
.نمایدآغازدرساحــهعمالً رامعدنکاریفعالیتواکتشافتفحصمدت

صوبهمطیمحترموکمیتهگردیدهپیشنهادوزرامحترمکمیتهبهموضوع
بامتــــذکرهقرارتااندنمودهفیصـــلهخویش27/5/1388مورخ(7)شماره
..گرددفسخحضورگنچشرکت
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روند تولید ساالنه کرومایت توسط شرکت های قراردادی میان سال های
2011-2017

ومعادنوزارتدرکرومایتفعالقرارداد6تمامکهوجودیبا
مجموعاً شرکت هاایندارد،قراراکتشافمرحلهدرپترولیم
2017الی2011سال هایمیانراکرومایتتُن11045

اند؛کردهاستخراج

می دهدنشانرانزولکرومایتتولیدگزارش2014سالازبعد
.استگردیدهتولیدکرومایتتُن175فقط2017سالدرو

دراشرکت هاینتوسطاستخراجدرکازشدهپرداخترویالتی
می شود؛افغانیمیلیون31حدود

ثرحداکرویالتیپرداختبرایاساسعنوانبهکرومایتارزش
هبکرومایتجهانیارزشازاینکهاستبودهتُنفیدالر48

.استنازل ترمراتب
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Helmand Kandahar

Farah

دارای قراردادهای فعال کرومایت ( رنگ آبی) والیات کابل، پروان، لوگر و میدان وردک -
.می باشد

.ی گیردوالیات که به رنگ سرخ نشانی گردیده اند، استخراج غیرقانونی کرومایت صورت م-

معادن.می گیردصورتکنروالیتدرکرومایتقاچاقوغیرقانونیاستخراج:کنروالیت
.داردودوجسرکانوولسوالیازنقاطیوکنر،خاصولسوالیدرپراگندهصورتبهکرومایت

ناطقمجملهازمایاوغوشتونکیجاغوری،وچچینه،یخهغور،مالشالی،والی،سرکی،مناطق
کهرددمی گاستخراجغیرقانونیشکلبهکرومایتآندرکهمی باشدخاص کنردرمشخص
تزیسمنطقهدردرساکناقوامکرومایتقاچاقوغیرقانونیاستخراجدرعمدهبازیگران

.می باشدمی نمایند،

طریقازالمللیبینایتالفنیروهایکنردرگذشتهسالهایدرTFBSOاستخراجوسایل
خریدارانبهواستخراجراکرومایتتابودقراردادهاقوامومحلمردماختیاردرراکرومایت
شدهفتهگامنیتتامینوکارایجادمردم،نگهداشتنمصروفاینازهدف.بفروشندپاکستان

بود

لشکبهغزنیوالیتزنه خانوناهورواغظ،ولسوالیدرهمچنانکرومایت:غزنیوالیت
تحتتذکرهممناطق.می گرددقاچاقپاکستانبهواستخراجمسلحمخالفینتوسطغیرقانونی

بهزنیغیرقانونیاستخراجدرکازآمدهدستبهعوایدوقراردارندمسلحمخالفینسلطۀ
.می شودریختهمخالفینصندوق

می گیردورتصکرومایتقاچاقواستخراجپکتیاوالیتجانی خیلولسوالیدر:پکتیاوالیت.
ودسآنکرومایتمعادنازکهقرارداردطالبانکنترلدرجانی خیلولسوالیخدانمنطقه

.می برند
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ساحات معادن خودسر در ولسوالی تنی
زمانزاخوستوالیتتنیولسوالیحصارکمنطقۀدرکرومایتغیرقانونیاستخراج

درساکناماقوتوسطغیرقانونیمعدن کاریفعالیت هایفعالً کهبودگردیدهآغازطالبان
.می گرددصورتولسوالیاین

ازفقطکهداردوجودکرومایتخودسرمعدن25تنیولسوالیحصارکمنطقۀدرتنها
.استگردیدهاستخراجکرومایتتُن1000کنونتاآنمعدنیک

متقسیخودمیانراآمدهدستبهعوایدونمودهتأمینراساحهامنیتساکناقوام
.می نمایند

گزارشقرار(ZeroPhase)دخیلطالبانتنیولسوالیدرکرومایتاستخراجدر
.برندمینفعواستخراجسیستماتیکصورتبهمنطقهدرساکناقوامونیستند

هزار40الی20میاننرخبهشدهقاچاقوزیرستانمنطقهبهشدهاستخراجکرومایت
(استدالرهزار12اکثرحدنرخاینمانظربه).می رسدفروشبه(دالر300)کلدار

تراضافه)سنگدرکرومبیشتردرصدیموجودیتدلیلبهخوستکرومایتباالینرخ
.می باشد(%50از

روندوگذاشتهتأثیرکرومایتقاچاق چیانباالیملیپولیسجدیدایست هایایجاد
22یعلنصورتبهبازرسیایست هایایجادازقبلاست،ساختهمختلراشانقاچاق

.می دادندانتقالالرییکدرراکرومایتتُن



بخش های عمدۀ گزارش تحلیلی صنعت کرومایت در افغانستان
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خالصه

معرفی و موارد استفاده کرومایت در صنایع

مروری بر صنعت کرومایت در جهان

پروسس کرومایت

افغانستاندرکرومایتصنعت

پیشنهادات

ضمایم

بخشمحتوا
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پیشنهادات

معیاد مسوولنهادهای اقدامات/ پیشنهادات بخش

-عاجل
کوتاه مدت

و پترولیم در همکاری با  وزارت معادن
وزارت مالیه، وزارت امو داخله، وزارت دفاع 

ملی

پکتیکا،پکتیا،لوگر،پروان،خوست،والیت هایدرکرومایتسنگمعدنیظواهراکتشافوسروی(1)
معدنیذخایرتثبیتمنظوربهکندهاروزابلغزنی،کنر،ننگرهار،کابل،

معلومات 
یجیولوجیک

عاجل
ق وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه و اتا

معادن و صنایع

شده؛کرشوجغلشکلبهکرومایتصادراتممنوعیت(1)
؛سرمایه گذاریجدیدپروژه هایتطبیقازبعدکرومایتکانسنتریتصادرات/تدریجیمنع(2)
دارند؛قراردادکههایشرکتتوسطپاکستانبهافغانستانکرومایتفروشممنوعیت(3)
(استدرصد%2.5فعال)کرومایتکانسنتریتوکرشصادراتبرتعرفۀتفکیک(4)
تولیددرسرمایه گذاریبرایمشوقمنحیثقدماین)فیروکرومصادراتبرتعرفهاقلحدتعیین(5)

درفعال.بودخواهدتاثیرگذارافغانستاندرفیروکرومنهایی
سرمایه گذاریمفیروکروتولیددرکهشرکت هایسرمایه گذاری؛میزاننظرداشتدربارویالتیتعیین(6)

.بپردازندکمتررویالتیدیگرانبهنسبتمی کنند

پالیسی

کوتاه مدت وزارت معادن و پترولیم

بهمیانباوالیتبهنزدیکذخایروپروانوالیاتدرکرومایتمعدنیذخایرحفظمورددرتصمیم(1)
اعطایدجدهایقراردادوالیاتایندر)آینده؛درفوالدوآهنتولیدوپروسسصنایعدراستفادهخاطر
(نگردد

پودرتولیدوپروسسواحدهایتأسیسغرضفعالقراردادهایبرایساله1ضرب االجلتعیین(2)
دالرمیلیون10حداقلسرمایه گذاریباکانسنتریت 24



پیشنهادات

معیادظ مسوولنهادهای پیشنهادات اقدامات بخش

کوتاه مدت
ریاست )وزارت معادن و پترولیم 

(و معادن بزرگکادستر

ولوگروالیت هایدرفیروکرومتولیدوکرومایتاستخراجدرسرمایه گذاریپروژۀ2اندازیراه(1)
35وبرداریبهرهواستخراجدرمیلیون10)دالرمیلیون45سرمایه گذاریحداقلباهرکدامکنر/ننگرهار
تأسیسمورددرلیبین الملمعیاراتاقلحدتطبیقباو(فیروکرومتولیدفابریکهتاسیسدردالرمیلیون

فیروکروم؛تولیدفابریکه های

قراردادها

عاجل
ریاست )وزارت معادن و پترولیم 

(کادستر

وستأسیبرایبین المللیاستندردهایمطابقسرمایهمیزانوماشینریداشتننمودنالزامی(2)
ازقبلبرندهشرکتبایدرامراحلاینافغانستان؛درکرومایتپروسسواستخراجشرکت هایجوازدهی

نمایتکمیلقراردادانعقاد

کوتاه مدت
وزارت معادن و پترولیم در هماهنگی 
وزارت مالیه، اداره مستقل ارگان های

(والیت خوست)محلی

سرمایههپروژیکراه اندازیباخوستوالیتدرکرومایتغیرقانونیوحرفه  ییاستخراجرسمی سازی(3)
میشنهادپی.شودگرفتهنظردرساکناقوامومحلمردمبرایاقتصادیبیشترمنافعآندرکهگذاری

.شودگفتگومنطقهآندرساکناقوامبازمینهدرتاگردد

عاجل

ریاست ) وزارت معادن و پترولیم 
ی و حقوقی، کادستر، کمیته تخنیک

ریاست های تفتیش معادن و 
(هماهنگی والیات

قراردادهای که معیارات سرمایه گذاری ودر مورد تصمیم گیریقرارداد فعلی و 6ارزیابی همه جانبه ( 4)
؛را تا کنون تکمیل نکرده باشندتعهدات تخنیکی، و دیگر موارد

تصمیم ادامه قرارداد های/یافته های ارزیابی به شورای عالی اقتصادی ارائه خواهد گردید تا در زمینه فسخ
گرفته شود
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معیاد مسوولنهادهای اقدامات/پیشنهادات بخش

کوتاه 
–مدت 

میان مدت

نا، مشاوریت ارشد مقام عالی در امور زیرب
نا وزارت انرژی و آب ود افغانستان برش

شرکت

الیت برای تأسیس و سرمایه گذاری در دستگاه تولید فیروکروم در و( میگاوات80) تأمین انرژی برق ( 1)
لوگر؛

تأمین انرژی برای تأسیس فابریکه پروسس و تولید فیروکروم در ننگرهار( 2) زیربناء

کوتاه 
مدت

وزارت امور خارجه، وزارت تجارت و 
ارت صنایع ، وزارت معادن و پترولیم و وز

مالیه

روسس جذب سرمایه گذاری شرکت های قزاقستانی از طریق تفاهیم بین الدولتین در استخراج و پ( 1)
کرومایت افغانستان؛

ردد، به زمینه سازی صادرات معادن کرومایت،  که در امتداد سرحدات کشور با پاکستان استخراج می گ( 2)
ردد؛کشور چین تا باشد از قاچاق و فروش کرومایت با ارزش نازل به کشورهای همسایه جلوگیری گ

جذب 
سرمایه 
گذاری و 
صادرات

عاجل
وزارت امور داخله، وزارت مالیه و وزاررت 

دفاع ملی
حدات کشور برای جلوگیری از قاچاق کرومایت به پاکستان پیشنهاد می گردد تا منفذهای خروجی در سر( 1)

تحت مراقبت شدید قرار بگیرد ت تامین امنی
و کاهش 
تقاضا برای
تولیدات 
معادن 
خود سر

کوتاه 
مدت

شورای امنیت ملی

.  طرح یک استراتژی امنیتی برای تأمین امنیت مجراهای قاچاق در  شاهراه ها و سرحدات کشور( 2)
تاده قرار مثال تأمین امنیت معادن کرومایت ناممکن می باشد چون ذخایر به صورت پراگنده و از هم دور اف)

) شور موثرترین شیوه از بین بردن معدنکاری خودسر، کاهش تقاضا از طریق انسداد سرحدات ک. دارند
ت به تحقیقات نشان می دهد که تاسیس پوسته های پولیس ملی در خوس. می باشد( مجراهای موتررو

معدنکاری خودسر تاثیر گذاشته است 26
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27Source: Phase Zero Solutions,  Community Chromite Mining in Khost, 2018
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Source: Phase Zero Solutions,  Community Chromite Mining in Khost, 2018
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