
جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معادن و پترولیم

.افغانستان مبنی بر توسعۀ پایدار را حمایت می کندسکتور صنایع استخراجی دانش بنیاد، پایدار، شفاف و مؤثری که دیدگاه 

تحلیل و بررسی صنعتِ نمک
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چکیدۀ تحلیل 

درمروری،نخستدر .می داردارایهراافغانستانبهنمکوارداتکاهشوسرمایه گذاریجذببرایواضحپیشنهاداتواستشدهتهیهافغانستاندرنمکصنعتارزشزنجیرۀبهراجعگزارشاین
و،نمکپروسس،نمکاستخراجروند،ذخایرقسمتدرافغانستاندرنمکصنعتتحلیلومروربهآنتعقیببه .می شودارایهوتحلیلنمکصنعتدری بزرگکمپنی هاوجهاندرنمکبازارمورد

هَکمیتطرفازکهفعلیقراردادهایفسخوافغانستاندرنمکذخایربرمروریهمچنان .می شودپرداختهافغانستاندرنمکصنعترشدچگونگیمورددرآخیردرو .می پردازدنمکارزشزنجیرۀ
.شدخواهدهیارامطالعهایندرشدهترتیبپترولیمومعادنوزارتتخنیکی

بزرگترینهمچنان .اندبودهچینو،جاپان،آمریکاکشورهاینمکواردکننده گانبزرگترین،بودهتُنمتریکمیلیون2۸۰و2۷۰بهجهاندرنمکتولیدکُل،2۰1۷و2۰16 هایسالدر
 .اندبودهمریکاآو،جرمنی،هالندکشورهاینمکصادرکننده گان

ازبیکستان،قزاقستانمانندکشورهایکهمیدهدنشانمنبعهمینیافته  هایولی،نشوداضافهروزیکدرنفرفیگرام5ازبایدنمکاستفادۀوسطاحد،سرطانتحقیقجهانیصندوقاساسبه،
راکشورهااینبهنمکصادراتمیتواند،نمکتولیدعرصۀدرخودکفاییبهرسیدنازپسافغانستان .هستندداراراروزیکدرنفرفیگرام1۰ازبیشاستفادۀتاجکستانو،قرغزستان،ترکمنستان

.استروزیکدرنفرفیگرام13.1۹افغانستاندرنمکمصرف،پترولیمومعادنوزارتپالیسیتوسعۀوتحقیقریاستیافته هایاساسبه .کندآغازصادراتیجذابمقاصدعنوانبه

قابل ...و،آبپ هایپایوآبپاک کنندۀو،یخبین بردناز،کیمیاییصنعت،زراعتدرآنکناردرکشورهابقیهدر،می شوداستفادهغذاپخت وپزوغذاییصنایعدربیشترنمکافغانستاندرکهآنبا
.می دهدتشکیلراجهاندرنمکمصارفکُلدرصد6حدودنمکازغذاییاستفادۀ،کُلصورتبه .استاستفاده

نمکذخایر .استنمودهواردپاکستاناز)صددر۷۰(عمدتاًنمکافغانیمیلیون1۷۰ازبیشترارزشبه13۹6سالدرتنهاافغانستان،داردوجودافغانستاندرنمکشدۀتثبیتکافیذخایرآن کهبا
تنمتریکهزار36۰دارایغوروالیتروغدرمعدنیکتنها :میباشدرسوبیوسنگشکلبهکهداردموقیعتکندهارو،غزنی،پروان،پکتیا،هرات،غور،فاریاب،سمنگان،بلخ،تخاردرافغانستان

.استموجودآبلیتریکدرنمکگرامملی315دارایدریاچهیکهراتوالیتدرو،داردسنگشکلبهنمک

ًمشکالتبخاطرتخاروالیتقروقسایولته بنددرآکاشخواجهشرکت .میباشدنمکاستخراجبخاطرپترولیمومعادنوزارتقرارداد هایدارنده یتخاردرویست کووفاریابدرزادهقاریشرکتفعال
کهمیباشدعامهصحتوزارتوصنایعوتجارتوزارتراجستروثبتافغانستاندرنمکپروسسشرکت35فعالً .گردیدفسخایشانقرارداد،کندبرآوردهراقراردادشرایطنتوانستهاین کهوتخنیکی

.ندارندفعالیتخامموادکمبودبخاطربقیهوداردفعالیتشرکت22تنها

دادهانجامایدبنمکذخایرمقدارو،نوع،تیموقعساختنمشخصبخاطرپترولیمومعادنوزارتجیولوجیکیسرویریاستتوسطجیولوجیکیمطالعه،سکتوراینرشدبرایپشنیهاداتبخشدر
.داردعرضهخامموادمعیاریپروسسشرکت هایبهتاگردداعطابایدکشورزونسهدرمعیاریامکاناتباشرکت3بهجدیدقرارداد هایو .شود
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در جهان صنعت نمک مرور شاخص های مهم 

13.۸آنمارکیتارزشکهشدهتولیدنمکنتُ متریکمیلیون2۷۰وعاًممج،2۰16سالدر
کهرودمیگمان،مریکاآجیولوجیسرویگزارشاساسبه.استبودهامریکاییدالرمیلیارد
.رسدبامریکاییدالرمیلیارد1۹.3۷به2۰24سالدرنمکمارکیتارزش
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در جهان مصرف نمک 

تصنعکشاورزی،شاملکهمی گیردقراراستفادهموردمختلفمقاصدبهنمکجهاندر
شرکتِاتتحقیقاساسبه.استکردنتمیزوکردنکم رنگغذا،یخ،بردنبینازکیمیاوی،

طبق.استدادهاختصاصخودبهراجهاندرنمکتولیدات%6غذانمکمالدون،نمک
.میرسدتُنمتریکمیلیون2۸۰بهنمکبهجهانتقاضاستتیکا،گزارشات

مورد استفاده صنعت

مثالً.داردنمکمصرفبهنیازحیوانهرآب،درموجودنمکاضافهبه
.میدهدتشکیلنمکراشانغذادرصد۰.25تا۰.1۰ازحیواناتبعضی

مالداری

، سابون، پودر لباس شوئیپی وی سیکاغذ، چرم،  ییکیمیا
ر آب در فصل زمستان و استفاده دسرک ها به خصوص در بین بردن یخ از 

ضد یخ
یخاز بین بردن 

استفاده در غذا غذایینمک

گیرماندن لوله ها، همچنان برای صاف کردن آب و جهت جلوگیری از 
با مخلوط کردن آن با کلورینحوض های آب بازی استفاده در 

تمیزکننده

12%

6%
6%

8%

68%

Water Conditioning

Food Grade Salt

Agriculture

Highway Deicing

Industrial Chemicals

:میگیردقراراستفادهموردعمدهموردچهاردرنمکجهاندر
تولیدندهکنضدعفونیبخاطرکلورینکهقلیاییکلریدگانه تولیدکنند

،میکنندادهاستفنمکازبندیبستهجهتگوشتکنندگانپروسس،میکنند
وکردنبرنزه،کاغذ،رابر،آهنپروسس،زییررنگونساجی،کنسرو،لبنیات

استفادهمواشیچراندنوباغبانیجهترانمکزراعتصنعت،چرم
آبجهت،پایپدرکردنصافجهتآبتصفیهقسمتدرومیکنند
نمکنوع3ممالک.دمیگیرقراراستفادهموردنیز هاسرکدریخکردن

Rockنمکسنگ:میکننداستخراج Salt،شورآبVacuum brine

Evaporatedشدهتبخیرنمکو salt.

MALDON SALT
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تجارت نمک در کشورهای منطقه، به میلیون دالر امریکایی
گرامکیلو/قیمت افغانی نمککیفیت کتگوری

12-15 دارنمک سفید آیودین A

6-1۰ دارنمک آیودین B

4-6 عادینمک C

افغانستانداخلیمارکیت

تجارت نمک در منطقه و قیمت نمک در افغانستان

به افغانستان تفکیک مملکتنمکواردات

احصائیهمرکزی اداره
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ذخایر نمک در افغانستان

Bamyan

Nimroz Helmand Kandahar

Herat

Farah

Badghis

Faryab

Jowzjan

Sar-e Pol

Ghor

Uruzgan

Daikundi

Zabul

Balkh

Samangan
Baghlan

Takhar

Badakhshan

Paktika

Khost

Kunar

Ghazni

Nuristan

Wardak

Laghman

Kapisa

Panjshir

Nangarhar

Kabul

Kunduz

Logar

Paktia

Parwan

ذخایر نمک هرچند مقداری زیاد آن تثبیت نشده است ،
ن، در والیات تخار، سمنگان، بلخ، فاریاب، غور، هرات، پروا

.پکتیا، غزنی، و کندهار ذخایر نمک وجود دارد

 ارزش مجموعی بازار نمک ، 2۰1۷و 2۰16در سال
اً تمام تقریب. میلیون دالر امریکایی میرسید4افغانستان به 

این در . در بازار افغانستان وارداتی استنمک  خوراکی 
غوریک ذخیره دارای روغ در والیت تنها درکهحالی است 

ه والیت تخار بدر . استمتریک تُن سنگ نمک هزار 36۰
نمک وجود سنگ 1500mx400mx150mاندازه 

15۰۰به طور اوسط، یک متر مکعب سنگ نمک . دارد
معلومات دقیق در قسمت کمیت در. میشودکیلوگرام 

یم، طبق مطالعات وزارت معادن و پترول. تبخیر وجود ندارد
ار در یک لیتر آب دریاچه های نمک در افغانستان به مقد

. ملی گرام نمک وجود دارد315
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صنعت نمک در افغانستان
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استخراجینمکووارداتینمک

Extraction (ton) Import Ton

ارایهمعلوماتطبق.مینمایدواردراخویشنیازموردنمکبیشترینافغانستان
واردآنرا٪6۰افغانستان،نمکتقاضامجموعاز،افغانستانگمرکاتتوسطشده

تُنمتریکهزار۸۷.5افغانستاننمکوارداتمجموع،13۹5سالدر.مینماید
نمک2۰۰1سالالیافغانستان.استنمودهاستخراجراتُنمتریکهزار56وبوده
رابطهدمیتوانخودکفاییمرحلۀبهرسیدنازپسافغانستانهمچنان.نمی کردوارد

نمکنندهکمصرفبزرگترینازیکیچونباشدداشتهقزاقستانباتجارتیخوبی
اساسبه.میباشدافغانستانازنمکصادراتبرایمقصدبهترینازیکیواست

.استآیودین دارافغانستانوارداتینمک%۹۹افغانستان،گمرکات

وزارت مالیه، ادارۀ مرکزی احصائیه

وزارت مالیه، ادارۀ مرکزی احصائیه
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مصرف سرانۀ نمک در افغانستان

روزانهنمکملی گرام5ازبیشترنبایدشخصیکاوسططوربه،صحتجهانیسازمانگزارشاساسبه
درملی گرام13.۸،قزاقستاندرنفرفیملی گرام15.2ازبیشترمشخصممالکبعضی.کنداستفاده

در.میکننداستفادهفی نفرقرغزستاندرملی گرام13.۷،تاجیکستاندرملی گرام13.۷،ترکمنستان
.میکنداستفادهنمکگرامملی13الی1۰روزانهنفرفیاوسططوربهافغانستان

کنمقیمتتغییرتابعنمکمصرفندارد،بدیلوباشدمیغذاندی هایمنیازازیکنمککهبخاطر
.می باشدپایدارکامالًنمکتقاضایکهمیتوانیمگفتهوباشدنمی

13.19

13.5

13.5

13.7

13.7

13.7

13.8

13.8

14.3

15.2

12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5

Afghanistan

Thailand

Georgia

Tajikistan

Kyrgyzstan

Bahrain

Mauritius

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakhstan

(ملی گرام فی نفر)بزرگترین مصرف کنندۀ 10

ساالنهمصرف
بهنمک

کیلوگرام

مصرفمجموع
روز/نفر/گرامنمک

مصرفاوسط
**روز/نفر/گرام

هبنفوس
*میلیون

سن

5,330,000 42,000,000 3140 – 14

15ازبیشتر516 80,000,000 29,200,000

مجموع30 122,000,000 44,530,000

نمکاوسطمصرف***13.19 *** 

*Central Statistic Organization **World Cancer Research Fund *** Total domestic demand (144 M KG)/total population (30 m)

افغانستاندرنمک سرانۀ مصرفِ
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144,465

.حساسیت نمک در برابر قیمت صفر است
WORLD CANCER RESEARCH FUND
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(استخراجی)پروسه استخراج 

Drilling of 
underground shafts

Drilling and cutting 
salt mines by 
Heading and 

Winning machines or 
Using explosives

Collecting Salt rocks, 
and spinning it to 
remove dirt using 

water

Taking salt rock in 
Stage Loader 

Drying salt and 
iodization

Packaging and Sales

Extraction Marketing & Sales

Process through electrolysis for other uses

جهت.استسنگشکلبهواستنمکتُنمتریکهزار36۰دارایغوروالیتمعدنتنهاکهاستنمکسنگمعدن۷دارایافغانستان:معدنسنگ
داردراسوراخبیشتریاو4۰حفرنمودنقابلیتکهماشینخاصنوعیک.میگیردقراراستفادهموردماشین آالتوانفجاریهمواد،معادننوعاینازاستخراج
چون.یگیردمقراراستفادهموردمریکاآمتحدۀایاالتدیترایتِایالتدرنوعاینومیشوددادهانفجارانفجاریموادبا هاسوراخاینبعداًکه.میگردداستفاده
.نداردمعدنمالکینبهمالیخطرات،نداردعمدهنقشنمکدراشکال
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Build ponds (2x2m) 
beside salt lakes

Pour salt water into 
ponds in sunny 

weather

Water evaporates 
depending on surface 

of ponds
Collect salt

Clean salt from dirt 
and iodization

Packaging and 
Sales

Evaporation/Extraction Marketing & Sales

(تبخیر)پروسۀ استخراج 

Process through electrolysis for other uses

یردمیگصورتنمکمعدنوتبخیرطریقازنمکاستخراجافغانستاندر.میشوداستخراجزمینخالهایومعدنیذخایرتبخیر،طریقازدریاآبازنمک.

می باشدنمکملی گرام315دارایآنآبلیترهردارد،موقعیتهراتدرکهدریاچۀ.استکردهشناساییرانمکدریاچۀ5پترولیمومعادنوزارت:تبخیر.
اندازه.میشودساختهدریاکناردرکوچکذخیره گاه های.داردعمدهنقشحرارتآنکهوجودبامیشوداستفادهدریاآبازنمکجداساختنجهتتبخیرطریقۀ

.میشودتبخیرزودتراندازههمانبهباشدبزرگذخیره گاهکهاندازۀهربه.استآبتبخیرمدتتابعذخیره گاه
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استفادۀ نمک در از بین بردن یخ در افغانستان

 ان در فصل زمستبین بردن یخ سرک ها نمک به منظور از

ن با وجود آنکه در بیشتری. مورد استفاده قرار میگیرد

ظور شاهراه ها به منوالیات افغانستان برف میبارد، فقط در 

. میکنندنمک استفاده از بین بردن یخ 

گی مقدار مصرف نمک در سالنگ نسبت به کمبود بارند

.برف کم شده است
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نتُمتریک، سالنگۀشاهرادرنمکمصرف

افغانستانعامهفوایدوزارت :منبع
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سرمایه گذاری و قراردادی ها
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افغانستاندرنمکفابریکاتدرسرمایه گذاری

Faryab Takhar

فعلیحالت مجموع
تن/مقدار

تن/رویالتی مدت آغاز ولسوالی والیت قراردادی شماره

ری مقروضیت و استخراج غیر معیا:فعال
افغانی332۹613۸۹و دالر1۸165

150,00

0 

AFN 

1,122 
10

18/08/139

4
اندخوی فاریاب قاری زاده 1

مقروضیت و :فسخبهدرخواست
و دالر14۰۰استخراج غیر معیاری 

افغانی1۷3233
R&D

AFN 

512.55 
10

20/05/139

0
قرقسای تخار

خواجه
اکاش

2

مقروضیت و :فسخبهدرخواست
استخراج غیر معیاری R&D

AFN 

245.22 
10

01/05/139

0
لته بند تخار

خواجه
اکاش

3

ری مقروضیت و استخراج غیر معیا:فعال
دالر آمریکایی21۸5 7,000 $2.70 10

01/07/139

2
کلفگان تخار کوویست 4

ری مقروضیت و استخراج غیر معیا:فعال
دالر آمریکایی۷۰۷۹۷۰ R&D $5.13 10

01/07/139

2
خانهتاقچه تخار کوویست 5

اریمقروضیت و استخراج غیر معی:فسخ 20,000 10
11/06/138

7
هرات دوندار 6

AFN 554 رویالتیاوسط

لست قراردادهای وزارت معادن و پترولیم

.اندنمودهیسرمایه گذارامریکاییدالرمیلیون۷مجموعدردارندنیزپترولیمومعادنوزارتباقراردادکه)فاریابدرقاری زادهوتخاردرکوویست(فابریکهدو
.داردسرمایه گذاریامریکاییدالرهزار3۰۰بهنیازاستخراجیوپروسسفابریکهیک،نمکپروژهدهیمشاورهسازماناساسبه

وزارت معادن و پترولیم کادستر، وزارت معادن و پترولیم16



فهرست عناوین 

بخشمحتوا

1

2

3

4

5

6

تحلیلچکیدۀ 

نمک در جهان مرور شاخص های مهم صنعت 

افغانستاننمک در ذخایر و صنعت 

پروسۀ استخراج

نمک آیودین دار

پیشنهادات
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پروسس نمک آیودین دار

دار کار مغلق نمیباشد و توسط پروسس نمک آیودین-
نمک استخراج دماشین آالت که در جدول ذکر شده میتوان

.دار ساختشده را آیودین
تُن نمک به 2۰رفیت پروسس ظبایک کارخانه پروسس نمک -

.هزار دالر امریکایی قابل ساخت است۷۰یال6۰ارزش 
استخراجی و ۀکارخانمیلیون دالر در 12به ارزش ایتوپیا -

که در یک سال هنمودنمک سرمایه گذاری کردن زییوداآ
.داردهزار تُن نمک را 55۰ظرفیت استخراج و پروسس 

میلیون دالر سرمایه گذاری در یک 15در هندوستان به ارزش •
نمک ن تُهزار 35۰استخراج و پروسس یتقابلکه ی کارخانه

.استشده ،داردرا 

No Machine Type

1 Roll Crusher size 75 x 30 cm with SS hopper

2 Belt conveyor: 3 roll type 450mm width & 6.8 meters length

3 Spraying chamber (SS) for Potassium iodate solution

4 Mixing Screw Conveyor, 3 meters long

5 SS Storage tank (100 ltrs) for potassium iodate solution

6 Air Compressor, Capacity 26 c.f.m

مخروطیشکلقیفبهخامنمک
شکنسنگیکباوشودمیتغذیه

بزرگابعادبافوالد مترمیلی 2-3
ریزه میشود

نواریکطریقازنمکبعداً
یهتخلنقطهبهدارشیبنقاله
.شودمیمنتقلزمیندر

ازدرصد ۰.1آبیمحلول
یکرویبریمشپتایودایدآ

-10ضخامتازنمکیمخلوط

ارفشتوسط،مترسانتی 15
.شودمیاسپریهوا

یکدرشدهمخلوطنمکبعداً
مخلوطبرایافقیمیکسر

.وارد می شودآیودینکردن

بسته بندی نمک برای
عرضه در مارکیت

نمکآیودایزۀپروس

18



شرکت های پروسس نمک در افغانستان

عامهحتصوزارتراجستروثبتتخاروفاریابهرات،لوگر،پکتیکا،خوست،جوزجان،بلخ،غزنی،ننگرهار،،کندهارکابل،درنمکپروسسشرکت35تقریبا
35ایناز.دهکردیدارداردموقعیتبادجالآلوکندهار،کابل،درکهشرکت هایازافغانستانپترولیمومعادنوزارتپالیسیتوسعهوتحقیقتیم.میباشد
.دارندفعالیتقاریزادهشرکتتوسطشدهاستخراجنمکازهاشرکتبقیهوخام،موادکمبودبخاطرمیباشدفعالغیرشرکت13شرکت،

سرمایه گذازی ابتدایی و مجموعی پروسس نمک آیودین دار
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پرسشنامه های وزارت معادن و پترولیم
Average
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اننستافغانمکدرکلورایدسودیموآیودینمقدارونمکپروسسمصرفتجزیه

سوالنامه های وزارت معادن و پترولیم

مختلففعالیت هایپروسس نمک به تفکیکهزینه مقدار سودیم کلوراید و آیودین در نمک افغانستان

پی پی ایم ۹۹الی ۹۷گرام پوتاشیم آیوداید الزم میباشد، و مقدار سودیم کلوراید باید از ۷۰الی 45، برای آیودین ساختن یک تُن نمک از (WHO)به اساس سازمان بهداشت جهانی 
گرام پوتاشیم آیوداید 63الی 5۰شرکت های پروسس نمک در افغانستان در یک تُن نمک از . این مقدار الزم سودیم کلوراید از طرف وزارت صحت عامه افغانستان تائید شده است. باشد

.بت به ستندرد سازمان جهانی صحت پائین میباشدسپی پی ایم گزارش داده است که ن۹۹الی 3۰استفاده میکنند، و مقدار سودیم کلوراید را از 
.  بیشتر را ترانسپورت دربر داردهزینهافغانی میباشد که 2۷۹۷یک تُن نمک حد اوسط هزینهبه اساس معلومات که از شرکت های پروسس نمک در افغانستان جمع آوری شده است، 

20
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مشکالت شرکت های پروسس نمک

پرسشنامه های وزارت معادن و پترولیمویب سایت های گمرکات هر کشور

مشکالت شرکت های پروسس نمک



:ارزیابی وضعیت قراردادها

22

پیشنهادات یافته ها موقیع
ت

نام شرکت شمار
ه

فسخ قرارداد و اکتشافیهایفعالیتعدم انجام ،1۸سن زیرکارگرانمشمولیت، پروسسفابریکهو ساخت رویالتیاز زیادبخش پرداختعدم 
نساختنفراهم ،قراردادمطابق مواد اجتماعیخدمات ارأیهعدم مقدار تعهد شده،گذاریسرمایهعدم معدن،ذخیرهتثبیت

دن و وزارت معاهایاخطاریهو توصیهبه رعایت، و عدم توجه و معدنکاریهایفعالیتمعیاریاجراء برایتاسیساتو تجهیزات
.پترولیم

تخار ویستکو
انترنیشنل

1

گرددفسخ سرمایهبرایقویاراده کمپنی،باشدمینواقص دارایو نگردیدهترتیبمعدنیهایپروژهالزمه معیاراتبه اساس قراردادمواد 
ورزیدهابا معدنکاریهایفعالیتپیشبردو قراردادمواد تطبیقشخص از یکمزاحمتو به اساس نداشتهمعدن را ایندر گذاری
پرداختبه مکلفو خود را نتوانستهرا انجام داده استخراجیهایفعالیتهیچگونهاکنونتا قرارداداز زمان عقد کمپنیاست،

.داندنمیرویالتی

تخار آکاشهخواجه  2

را اصالحیاقدامات: مشروط
امور سازیمعیاریجهت 

ه شدتعییندر زمان معدنکاری

بدون عدنکاریمفعالیتهای،نگرفتهصورت "و استخراجاکتشاف"معیاریمعدنکاریفعالیتبمنظور گذاریسرمایه، قراردادمطابق 
ل به توسط افراد محاستخراجیفعالیتهایاست،گرفتهصورت قراردادمواد مندرج بامغایرتمشخص در ریزیبرنامهو پالن
کهیردمیگصورت استفادهمرکبسن و زیراز اطفال بارگیریانتقال و پروسهدر ،گرفتهصورت فنیغیرو ابتداییشکل

،دادقرارشرایططبق ،مالیهایمکلفیتپرداختعدم ،میگرددطعام نمکدر ساحه معدن باعث ملوث شدن مرکبهاموجودیت
بوده،ناچیزو اندکبسیاراجتماعیخدمات 

تخار ویستکو
انترنیشنل

3

شرکتصورتیکهدر : مشروط
را در خویشهایپالننتواند
ق و مطابارایهشده تعیینزمان 

، مطابق نمایداجرااتنٓ  ا
قانون 33و مادهقراردادشرایط

باشدمیمعادن مواجه به فسخ 

جهت ،ایمنیو صحت و اجتماعی، خدمات زیستیمحیط، استخراجیهایپالنهٓ  ارایعدم ،مالیمکلفیتهایپرداختعدم 
متعهد شرکت،دهدانکشافسالهمعدن را همه هایکاسهاست تا مکلفشرکتقراردادشرایطمطابق تولیدیبه حجم رسیدن

زیستیمحیطنظر به تعهدات در بخش ،نمایدگذاریسرمایهقراردادرا در طول مدت امریکاییدالرملیون1۰الی5است مبلغ 
مردم محل و نحوه مصرف مقدار تعهد باهماهنگیجلسه نتیجهاز اجتماعیدر بخش خدمات قابل مالحظه انجام نداده است،کار

استنگردیدهارایهگزارششده 

فاریاب رب سازی
قاری زاده

4



فهرست عناوین 

بخشمحتوا

1
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6

تحلیلچکیدۀ 

نمک در جهان مرور شاخص های مهم صنعت 

افغانستانذخایر و صنعت نمک در 

پروسۀ استخراج

نمک آیودین دار

پیشنهادات
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مسوولنهادهای/نهاد پیشنهادات بخش

وپترولیمومعادنوزارت
عامهصحتوزارت

،روانپ،غور،هرات،فاریاب،تخاردر( ترکیباتورنگ،نمکنوعیت،ذخیرهمقدار،موقعیت)نمکمعدنیظواهرکاملبررسی•
و درجه بندی ذخایر نمک و بررسی  ترکیبات مواد کیمیاوی مثل زنک . کندهارو

.داردلیتیمخوددرکهنمکِذخایرشناسایی•

ت 
العا

اط
ی

جیولوج
ی

ک

و پترولیموزارت معادن و 
صحت عامهوزارت 

درصد شرکت های پروسس نمک خام را به فروش میرساند که قدرت عرضه را تنها همین ۹۰استخراجی قاریزاده به فعال، شرکت•
یت دارد و به اساس گزارشات کمیتی تخنیکی وزارت معادن و پترولیم، این شرکت و شرکت های ویستکو مقروض.شرکت دارد

قاریزادهت باید فسخ گردد و قرارداد شرکویستکوقرارداد شرکت : نتوانسته تا مطابق معیار های قرارداد نمک را استخراج نماید
نشان روسسپشکایات شرکت . استخراج نمایدسنتدردمعیار هایرا بپردازد و نمک را با مقروضیتباید مشروط به این باشد که 

.  نمک را با کیفیت غیر معیاری به آنها به فروش میرساندقاریزادهمیدهد که شرکت 
، مزار شریفدر را داشته باشد و در سه زون کشور Bو Aقرارداد های جدید به شرکت های که مشخصات کتگوری   اعطای•

گرددعرضهخامموادتا برای شرکت های پروسس نمک -پکتیا، و کندهار، غزنیفاریاب، 
راردنکآیودین دارونمکمعیاریپروسستواناییکهشرکت هاییبهنمکفروشبهاستخراجیقراردادی هایمکلف سازی•

هستند؛دارا
٪۹۷و سودیم کلوراید باال تر از ( پی پی ایم5۰-3۰)سازی ایودین در نمکاستندرد•

ی و جدید
ی فعل

قرارداها

،پترولیمومعادنوزارت
مالیهوزارت

فیصد تعرفه 4۰میباشد و پیشنهاد میگردد تا همین ٪4۰مالیاتی وزارت مالیه افغانستان باالی واردات نمک افغانستان تعرفه•
ادامه یابد تعرفه

پیشنهادات 

24



25

...ادامه

مسوولنهادهای/نهاد پیشنهادات بخش

وزارت امور شهرسازی و 
اراضی، وزارت صحت عامه، 

وزارت تجارت و صنایع، 
وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری

ت نگرددیستوزیع زمین در پارک های صنعتی برای فابریکات تولید نمک  آیودیندار تا سبب آلودگی محیط ز•
دتا روند تولید نمک های آیوده شده را به چالش مواجه نکنننمک خودسرکننده پروسسفابریکات جلوگیری از طرح•
برای استفاده از نمک در سایر صنایع مانند زراعت، مواشی و صنایع کیمیاییپالیسی•
گذاری به اساس جدول که ضمیمه این طرح میباشد باشدسرمایه•

سرمای
ه

ی و 
گذار
ی

س
پالی

(انسا)اداره ملی ستندرد 
داده شود تا  (Certificate)نامهیگواه( انسا)، تولید نمک پروسس شده توسط اداره ملی ستند رشد صادرات نمکبرای•

تولید نمک داخلی در مارکیت کشورهای همسایه رقابت نماید

ی
ستندرساز



!از توجۀ شما سپاس گزاریم
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ضمایم
جدول مقروضیت  شرکت های نمک

27

مجموعه مقروضیت 
(امریکاییدالر)

مجموعه مقروضیت 
به افغانی

مقروضیت

نام شرکت شماره

فیس 
جریمه 

جواز
فیس جواز 

دالر
جریمه کرایه سطح 

زمین دالر
کرایه سطح

زمین

جریمه 
تاخیر 

رویالتی رویالتی

تولید نمک 
ه قابل تادیه ب

تن

۷۰۷،۹۷۰ - - 1۰۰۰ 344.۰۰ دالر3،۷۰۰ دالر۹4،۸۹6 دالر6۰،۸۰3 11۸،524.2 خانهشرکت ویستکو تاقچه 1

1۸،165 332،۹61،3۸۹ - ۰.۰۰ 415.3۰ دالر1۷،۷5۰
6،3۰1،3۸۹

افغانی افغانی326،66۰،۰۰۰ 2۹1،14۰.۸ قاری زاده ۲

1،4۰۰ 1۷3،233 - 1۰۰۰ - افغانی4۰۰
3۹،۰۷1

افغانی افغانی134،162 3،۸11.6 خواجه آکاش قروقسای 3

2،1۸5 - - 1۰۰۰ - دالر۷5 ۰.۰۰ دالر1،11۰ 411.1 لفگانویستکو انترنیشنل ک ۴

۷۲۹،۷۲0 333،13۴،۶۲۲ مجموع



لیست شرکت های پروسس نمک

Number Factory Province Status

1Saba Brine Baghlan Inactive

2 New Aria Balkh

Active

3 Nawin Balkh Balkh

4 Safir Balkh Balkh

5 Ayenda e Roshan Balkh

6 Hameedullah Shabab Paktia Established

7 Gardiz Paktia Paktia

Didn’t fill the forms8Bakhtar Paktia Paktia

9 Spin Ghar Jalalabad

Active

10Khalid Habeeb Jalalabad

11Hassan Gulab Jalalabad

12Khalis Salt Jalalabad

13Makhdom Zada Jawzjan Active

14Sehat Zari Khost

Active15 Jawhar Salt Khost

16Pak Afghan Ghazni

Active17Ghaznawi Khorsheed Ariana Ghazni

18 Cristal Sehat Qundoz Inactive

19Kandahar Etifaq Kandahar

Active

20 Jalil Sidiq Kandahar

21Nawabzada Namak Kandahar

Number Factory Province Status

22 Agha Gul Ahmadzai Logar Received

23 Zahid Hussain Khail Logar Received 

24 Cristal Hera't Hera't

Not received

25Shafaq Nawin Hera't

26Gulbahar Ghazna Hera't

27Afghani Mofid Hera't

28 Nasir Omid Hera't Unicef building

29Khorshid Omid Kabul Active

30Kabul Belor Kabul Active

31Afghan Bloor Kabul Active

32Arya Naziba Kabul Active

33Roni Salt Process Kabul Active

Category Number of Firms Investment Machinery Iodization (PPM)

A 2 > 5,000,000

Drier, grinding, washing and cleaning, 
automatic iodization machine, 
packaging 95+

B 10 3-5,000,000
Grinding, Washing and Cleaning, 
Packaging 60+

C 23 1-3,000,000 Grinding, manual packaging 30+
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.دی این گزارش افزوده انو امتنان از نوشته ها و یافته های افراد در جدول ذیل که به غنامندسپاساظهار با 
وزارت صحت عامه: 1

وزارت مالیه: ۲
اتاق معادن و صنایع: 3
اداره مرکزی احصائیه: ۴


