
ما�نامه معادن و پ�ول�م�

سال تاس�س ۱۳۹۶

عناوین مهم در برگ های این ش�رهعناوین مهم در برگ های این ش�ره

دکانونو او پ�رولیم وزارت د ترکمنســــتان د �ازو 

(TGC 2019) په لســــمه �ن�ره کې ��ون وک�ه

مراســم افتتاح انتقال اولین محموله صــادراتی 

افغانســــــــتان به کشــــــــور آذربایجان برگزار شد

ـرانس په چهارچنار ما�ــ� کــې  دکانونوملـی کنفـ

جوړه شوه

دکانونوملی کنفرانس په چهارچنار ما�� کې جوړه شوه

جمهوررئیس غني یاد کنفرانس مهم وباله او زیاته یې ک�ه، �ه مو چې په میراث واخیســــتل نه لیدلوری، نه 

طرحه او نه هم قرارداد وو، خو نن د کانونو سکتور تهداب اې�ودل شوی. هغه زیاته ک�ه، زموږ ميل دنده دا ده 

چې له طبیعي زېرمو �خه د �ول ملت په �ان��ي ډول د فقر د ملن�ه وړلو لپاره استفاده وک�و.

جمهور رئیس  غني  �ر�نده  ک�ه،  کانونه  په  ډېری  هېوادونو  کې  د هوساینې نه، بلکې د یوه محدود قرش         

د حاکمیت، جن� او افراط او تفریط د ایجاد وسیله وه.

ـ�ل  ـراردادونه ورنک د هېواد جمهوررئیس په دې اړه چـې په تېـرو �لورنیمو کلونو کـې ولـې د کانونو ق

شـول وویل، دا قراردادونه د ورک�ې وړ نه وو، �که موږ له یوه سـخت انتخاب رسه مخ وو، دا چې ســم 

ـراردادونه تائیدو، موږ له خپلو همکارانو رسه دا زغم درلود چـــې غلط  ـراردادونه ورکوو یا ناقص قــ قــ

قراردادونه ورنک�و او تېر قراردادونه باید تصفیه ک�و.

جمهوررئیس د لیدلوري او د کانونو په سکتور کې د تعبیر د قوت او الر نقشــې نشــتوالی، د کانونو په قانون 

کې جدي ستونزې، د قراردادونو د فهرست او د هغې د مدیریت نشـــتوالی او د وزارت او خصـــويص سکتور 

ترمن� د همکارۍ د سطحې کموالی د کانونو په برخه کې د رسعت د نشتوايل دالیل وبلل.

جمهوررئیس وویل، نن د کانونو لپاره یو واضـــح چوکاټ ترتیب شـــوی او قراردادونه په شـــفاف ډول ورکول 

کې�ي، خو دقت ته اړتیا لري او په دې برخه کې د خلکو او مد� �ولنې رول مهم دی او دولت باید وليســـــ 

�ارنه او داخيل او بین املليل تشخیص ومني.

جمهوررئیس غني وویل، موږ تراوسه د خپلې جیولوج� تعبیر نه لرو او رضوري ده چې د جیولوجســــتانو یو 

نوی نسل وروزل يش، چې په ساحه کې عميل کار وک�ي، �که په یوا�ې �ان پر مصـنوعي سپوږمکیو اتکا، 

کايف نه ده.

ش�ره پنجم تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱
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د کانونو ميل کنفرانس په �ن�ه کې د کانونو او پ�رولیم وزارت رسپرسـتې 

اغلې نر�س نهان وویل: د ت�ونونو �ه مدیریت او تســــــــهیل د سکتور د 

داسې پروفایل د رامن�ته کولو لپاره چې اقتصـــــــادی ودې ته الره برابره 

ک�ي او پان�ه راجلب ک�ي، خورا زیات ارز�ـت لري. وزارت پدې برخه کې 

کار ک�ی دی او د پالن شویو سرتاتیژیکو فعالیتونو د یوې برخې په تو�ه به 

دوام مومی تر�و د سکتور د مسؤوالنه پراختیا لپاره بنس� کې�دي.

د غ� مقیاس پــروژو (مس عینک، حاجـــی �ک، افغان تاجک او نورو) د 

مناقصـــې/مزایدې او ت�ون �خه ډېرلوستونه برابر شوي دي، چې په هغه 

کې د لویو پروژو په اړه مذاکره، مدیریت او تنظیم شامل دي .

داقتصاد عايل شورا د نن�رهار د تالک 

پروژې طرح ومنله

د اقتصـــــــــــاد عايل شورا په دریمه غون�ه کې چې نن د۲۶ ثور ۱۳۹۸ 

جمهوري ریاست کې جوړه شوي وه؛ دکانونو او پ�رولیم وزارت رسپرسـتې 

اغلې نر�س نهان د نن�رهار والیت شیرزاد ولســـوال� د تالک د پروژې د 

[شیرزاد بالک ] چې د اکتشــاف ��ه اخیســتنې او پروسس برخه کې په 

الره اچول شوي وړاندي ک�ه.

یاده طرحه داقتصــاد عايل شورا له لورې د هر اړخیز بحث ورسته تائید او 

فیصــــــله وشوه چې دکانونو او پ�رولیم وزارت د برتر داوطلب رشکت رسه 

خربې او مذکرات پیل ک�ي.

دیاد قرارداد عميل کیدو رسه به ۱۵ میلونه ډالر پان�ونه په اکتشاف،��ې 

اخیستې او د تالک د پروسسې برخه کې تررسه يش.

دکانونو او پ�رولیم وزارت د ترکمنستان د �ازو په لسمه �ن�ره 

(TGC 2019) کې ��ون وک�ه

د ٢٠١٩ کال د می په ٢١، د ترکمنستان مشهور تاریخي �ار اوازه د �ازو د لسـمې �ن�ره 

کوربه و. دا په ســـیمه کې د �ازو د صـــنعت ســـرته غون�ه وه. په دې غون�ه کې د �ازو او 

پرتولیم پراختیا او همداراز د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ په اړه خربې وشوې.

دکانونو او پ�رولیم وزارت په اســتازیتوب محرتم عبدالله آصـــفي دکانونو او پ�رولیم وزارت 

رسپرستې وزیرې ارشـد سـالکار او محرتم عبدالرحمن مجاهد د �اپي پروژې ده�هن�� 

حقوقي سالکار ��ون ک�ئ وو.

�ـاغيل اصــفي د قانو� چوکاټ، ٢. د مالیې �ویل، ٣. رسوی  .4د �مکې د رسوی او د 

استمالک په اړه ��ونوالو ته معلومات ورک�ه هغه زیاته ک�ه "افغانستان ته د دې پروژې د ال 

پراختیا لپاره اړین آسانتیاوې برابرې ک�ې دي.

 په اخیر کې �ـاغيل آصـفي د �ـکیلو هېوادونو نه د �اپي پروژې د ون�ې په اسـاس د �ــو 

سیمه ییزو همکاریو �ین�ار وک�.

کانونو او پ�رولیم وزارت رسپرســــــــتې اغلې نر�س نهان د کانونو تخنیکي کمې�ې غ�و د 

امتیازاتو  د  ورک�ې  پالیيس د  کابینې  غون�ې  ته  وړاندې  ک�ه  چې کابینې له هراړخیزو 

بحثونو  وروسته  یاده  پالیس ي تائید  او مالیې  وزارت یې  موظف ک�  چې  پېشـــــــنهاد 

شــــــوي امتیازات دې د کار په بازار کې د مزد د معیارونو په پام کې نیولو رسه وارزوي او د 

مطابقت پر مهال دې په دې برخه کې اقدام وک�ي..

مراسم افتتاح انتقال اولین محموله صادراتی افغانستان به 

کشور آذربایجان برگزار شد
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این اقدام پس از سفر جاللت�ب رییس جمهور به کشــــــور آذربایجان 

صورت می گیرد که طرفین روی گســــــرتش مبادالت تجارتی میان دو 

کشور به توافق رسیده بودند.

امضآ تفاهمنامه انتقال سمنت غوری به اداره 

عملیاتی وح�یوی انکشاف ملی ریاست ج.ا.ا

تفاهمنامه واگذاری و انتقال تصدی سمنت غوری از بدنه وزارت معادن 

وپرتولیم به اداره عملیاتی وح�یوی انکشـــــاف ملی ریاست جمهوری 

اسالمی افغانستان روزشنبه ١٤ ثور ١٣٩٨به امضآ رسید.

این تفاهمنامه قبآل درنشــــــســـــــت کابینه ج.ا.ا مطرح، پس از 

منظوری ریاست جمهوری توسط محرتمه نرگس نهان رسپرسـت 

وزارت معادن وپرتولیم و محرتم وفی الله امین مســـــــــوول اداره 

عملیاتی وح�یوی انکشــــــــاف ملی ریاست جمهوری در وزارت 

معادن وپرتولیم آمضاء گردید.

هدف از امضاء این تفاهمنامه ترسیع روند وتصفیه حساب با رشکت که 

مسوولیت آنرا داشت می باشد.

ارزیابی تطبیق و پیرشفت پروگرام ملی دارای 

اولویت صنایع استخراجی NPPدروزارت معادن 

وپرتولیم 

نشست به منظور آوردن اصالحات وارزیابی از چگونکی تطبیق وپیرشـفت برنامه ملی دارای 

الویت صنایع استخراجی (Extractive Sector NPP) تحت ریاست محرتم ولی الله �دران 

معین پالیســی وبرنامه ها وزارت معادن وپرتولیم با حضــور روسآ وتعدادی از کارمندان بروز 

چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸تدویریافت .

دراین نشسـت روی پنج محور( اصالح وانکشـاف اداره، گردآوری ومدیریت اطالعات 

جیولوجیکی، مدیریت قرارداد ها، حکومت داری شفاف وپاسخگوومسـاعد ساخ� 

زمینه های رشـد، بحث تبادل نظر صـورت گرفت که روســآ روی اصــالحات موارد یاد 

شده بطور جداگانه صحبت �ودند. 

قابل یادآوریسـت که هر محور شامل چند ین برنامه (Intervention) و هدف کلی می باشد 

که برای هر کدام فعالیتهای مشــــــخص و دقیق طراحی شده است تا با تطبیق آن، اهداف 

بلند مدت وزارت و سکتور تحقق یابد .

مراسم افتتاح اولین محموله صادراتی افغانستان به کشور آذربایجان با 

حضور داشت محرتم اجمل احمدی رسپرست وزارت صنعت و تجارت و 

مشـاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری، سيد محبوب الله 

ربا� مع� وزارت معادن و پرتوليم، روسای اتاق های تجارت و صنایع، 

صنایع و معادن و �ایندگان سکتور خصــــــوصی در سالون کنفرانس 

های اتاق تجارت و صنایع برگزار شد.

اولین محموله صادراتی افغانســـتان به کشـــور آذربایجان شامل 

١١٥ تن ســــنگ مرمر می شــــود که این محموله با عبور از بندر 

آقینه وارد کشور ترکمنسـتان شده و از طریق راه ترانزیتی الجورد 

توسط پنچ الری به کشور آذربایجان انتقال می یابد.

مالقات معین تخنیکی با مدیر عامل ســـــــــــــــازمان بین املللی 

کوردید در افغانستان 

محرتم عنایت الله مهمند معین تخنیکی وزارت معادن وپرتولیم ج.ا.افغانسـتان قبل از ظهر 

ســــه شـــــنبه ۲۴ ثور۱۳۹۸با محرتم جاپ وان هیدین (Jaap van Hierden) مدیر عامل 

سازمان بین املللی کوردید در افغانستان در دفرت کارش مالقات �ود .
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وزارت معادن وپرتولیم در برنامه حسابدهی 

حکومت به ملت 

وزارت معادن و پرتولیم، طی سـال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ فعالیتهایش را 

بیشـرت روی تطبیق اصالحات حقوقی، بررسی مشــکالت قرار دادهای 

فعلی و اصالح ساختار سازمانی، متمرکز �وده بود.

نرگس نهان، رسپرســــت وزارت معادن پرتولیم که روز چهارشــــنبه در 

برنامه "حســـابدهی حکومت به ملت"، گزارش دستاوردها وبرنامه های 

این وزارت را در مرکز اطالعات ورســـــــانه های حکومت ارایه می کرد، 

افزود: وزارت معادن وپرتولیم نقشــــــۀ راه سکتور صنایع استخراجی را 

نهایی کرده است.

 این ســـند، رهنمود اصــــالحی کوتاه مدت، میان مدت و طویالملدت ِ

برای ســــــــــکتور صــــــــــنایع اســــــــــتخراجی می باشــــــــــد.

همچنان برای تطبیق نقشــــۀ راه، اسرتاتیژی اصالحات از سوی وزارت 

معادن وپرتولیم تهیه گردیده است.

افزون براین قانون جدید معادن نهایی شده است تا بربنیاد آن سیسـتم 

مدیریت سکتور صنایع استخراجی بهبود بخشیده شود. مطابق احکام 

قانون جدید، پــروژههای معدنکاری به مقیاس کوچک از طـــریق ارایه 

درخواســـتی اعطا گردیده و پروژههای معدنکاری به مقیاس بزرگ، بر 

مبنای یک پروسۀ شفاف به داوطلبی سپرده میشوند.

بانو نهان گفت همزمان با تطبیق اصالحات در بخشهای حقوقی، روند 

بررسی قراردادهای موجود معدنکاری آغاز شده است و مشـــکالت ۱۴ 

قرارداد در بخشــــهای هایدروکاربن و معدنکاری- به-مقیاس کوچک و 

بزرگ، مرفوع گردیده است. حل مشـکالت پروژههای بزرگ مانند مس 

بلخاب، طالی بدخشـــــــان، طال و مس زرکشــــــــان و مس شیدا از 

دســتآوردهای عمده وزارت معادن وپرتولیم در جریان ســال گذشــته 

میباشد.

وزارت معادن وپرتولیم همزمان با تطبیق اصـــــالحات در ســــــاختار 

سازمانی این وزارت، روی بهبود سیستممدیریت قراردادها و جمعآوری 

عواید نیز کار کرده اســـت. در این بخش برنامههای الکرتونیکی جهت 

جمعآوری عواید غیر مالیاتی، مدیریت کادسرت و پورتال شفافیت؛ طرح 

و راه اندازی شده است.

این وزارت به منظور رشد سهم سکتور صنایع اسـتخراجی فعالیتهایش را برای سـال آینده در 

زمینۀ جذب رسمایهگذاری متمرکز کرده است که در گام نخســـــت آجندای حقوقی سکتور 

صنایع استخراجی که شامل تصــــویب مقررهها و طرزالعملهای معدنکاری میگردد، تکمیل 

می شود.

 همزمان با تکمیل اسناد تقنینی، روند اعطای جواز و قرارداد ۴۳ ساحه دارای مواد معدنی را 

که وزارت معادن و پرتولیم روند رسوی آن را قبال آغاز و اکنون ساحات متذکره از طرف شورای 

عالی اقتصادی و کابینه جمهوری اسالمی افغانستان تایید گردده است، آغاز خواهد شد.

افزون بر این، روند داوطلبی ۱۴۷ ســاحۀ دارای مواد ســاخت�نی تکمیل خواهد شــد. این 

ســاحات که رسوی آن قبال در ســـال ۱۳۹۷ تکمیل گردیده اســـت، نیازمندیهای ســـکتور 

خصوصی افغانستان را تا حدودی مرفوع خواهد �ود.

بانو نهان گفت طی ســال آینده، رسوی ۱۵ ســاحۀ دارای مواد معدنی راه اندازی می گردد. 

هدف وزارت معادن وپرتولیم برای سـال آینده، انجام رسوی جیولوجی در سـاحاتی میباشـد 

که ساکنان آن از لحاظ اقتصادی کمرت توسعه یافته اند.

در این نشــســت هر دو جانب روی برگزاری میزگرد های آموزشی 

جهت بلند بردن ظرفیت، رشکت های درخواست کننده و بســیج 

ســــــــــــــازی اجت�عی جهت آگاهی دهی داوطلبان پروژه های 

معدنکاری بحث و گفتگو �ودند .

متعاقبآ محرتم مهمند ضــــمن ابراز ســــپاس  از ســــازمان کوردید در 

افغانستان  تدویر همچو  برنامه  ها  را  در راستای  پیرشفت  معدنکاری 

گامی ارزنده تلقی �ود.

ٔپيرشف تها در راستای عمل یشدن پروژ ه پای پالین گاز تاپی

ٔدولت افغانســـتان گامهای مهم و اساسی را برای عملی شدن پروژه تاپی برداشته استربای 

ٔتطبیق به موقع پــروژه تاپـــی، توافقنامه های کلیدی دو و چندین جانبه را مانند توافقنامه  ٔ

ٔرسمایه گذاری و توافقتامه انتقال گاز با جوانب ذیدخل در پروژه تاپی به امضا رسیده است.  ٔ

ٔقابل ذکر اســـــت که چندین توافقنامه مهم و کلیدی دیگر در مراحل نهایی قرار دارند و به 

زودی امضا میگردند 

ُدر بعد تخنیکی پروژه که شامل رسوی و مطالعه ابعاد مختلف پروژه همچون نقشـهربداری، 

تعیین مسـیر، مطالعه اثرات محیطزیســتی و اختصــاص زمین مورد نیاز میباشد، اقدامات 

عملی الزم صورت گرفته است.

همچنان مطالعه روی موارد استفاده گاز در بخشـــــــهای تولید برق، تولید کود کیمیاوی و 

عرضه گاز به مراکز رهایشـی و تجارتی نیز آغاز گردیده و همزمان با تطبیق این پروژه، عملی 

میگردد.
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