
ماهنامه معادن و پ�ول�م�

سال تاس�س ۱۳۹۶

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

ش�ره ششم تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲

 ( MSG ) طرز العمل کاری گروپ چند جانبه

تصویب گردید

بحث روی طرزالعمل پروسه درخواست 

متقاضیان رسمایه گذاری بخش معادن

د �ازو نه د برق د تولید پروژه به ډير ژر پیل يش

د مس عینک کان دانکشاف او ساتنې په پار ن�یوال سمپوزیم جوړ شو

دافغانســـــتان دکانونو او پ�رولیم وزارت او داطالعاتو کلتور وزارت ن�یوال �� سمپوزیم دمس عینک دکان 

دپخوانیو سیمو د پرمخت� اوانکشاف پخاطر پیل ک�و؛ چې په هغه کې دکانونو او پ�رولیم وزارت رسپرستې 

اغلې نر�س نهان او د اطالعاتو او کلتور وزارت رسپرستې اغلې حســـــینه صافی داطالعاتو او کلتور وزارت 

رسپرستی وزیرې ��ون درلود.

په ياده غون�ه کې چې دکانونو اوپ�رولیم وزارت درهربۍ مقاماتو، داطالعاتو او کلتور، دافغانســــــــــــتان 

داســـــالمی جمهوري دولت �ائنده �انو، دخارجي �ولنو کارپوهانو، دکابل او پولی تخنیک دپوهنتونونو 

اســتادانو، دمد� �ولنو فعاالنو، حکومتي ســالکارانو، او د کانونو د ســکتور �ایئنده �انو دکابل د رسینا 

تاالر کې ��ون درلود وړاندې شو.
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طرز العمل کاری گروپ چند جانبه ( MSG ) تصویب 

گردید

اعضـــــــــــای چند جانبه (MSG) ابتکار شفافیت صنایع استخراجی 

افغانســــــتان درراستای نظارت از تطبیق اسرتاتیژی اصالحات وزارت 

معادن وپرتولیم به صورت کل موافقه �ودند.

در جلسـه اعضـای  (MSG)تحت ریاست محرتم ولی الله �دران معین 

پالیسـی وبرنامه های این وزارت که در تاالر وزارت معادن وپرتولیم دایر 

گردید، اعضــــــای MSG روی طرز العمل کاری جهت اشرتاک جامعه 

مدنی در MSG ، اســـتندرد های جدید ٢٠١٩، پالن AEITI در آینده 

صحبت �ودند.

دراخیر طرز العمل کاری گروپ چند جانبه ( MSG ) از جانب اشـرتاک 

کننده گان جلسه تصویب گردید.

امضا تفاهمنامه همکاری میان وزارت معادن وپرتولیم ونهاد 

ها ی تحصیلی رنا وکابورا

هدف از امضــــای این تفاهمنامه ها ضمن مســــاعی مشـــــرتک مبنی بر تربیه کادر ها 

ومتخصـصـین علمی و مســلکی در سکتور معادن، برگزاری برنامه های مدیریتی، رهربی 

وتخنیکی جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این وزارت در ســـــــطوح مختلف نیز می 

باشد.

بر بنیاد  این تفاهمنامه ها، ریاست منابع برشی وزارت معادن وپرتولیم مسـوولیت تطبیق 

وپیشربد آنرا با همکاری نهاد های تحصیلی به عهده دارد.

مالقات رسپرست وزارت معادن وپرتولیم با صنعت کاران 

سنگ مرمر

محرتمه نرگس نهان رسپرست وزارت معادن وپرتولیم با ش�ری از مســـوولین رشکت های 

معدنکاری سنگ مرمر روز چهارشنبه۲۹ جوزا ۱۳۹۸با حضـورمحرتم عبدالله رقیبی معین 

گمرکات وزارت مالیه ومحرتم شیربازکمین زاده رئیس اطاق صنایع ومعادن در دفرت کارش 

مالقات �ود.

دراین مالقات جانبین، روی وضـــعیت صــــنعت کاران ســــنگ مرمر با توجه به چالش ها 

وفرصت های موجوده که فرا راه آنان قراردارد بحث و گفتگو کردند. 

دراین نشـسـت محرتمه نهان گفت : به منظور رفع چالش های صنعت کاران سکتور سنگ 

مرمر، کار باالی تهیه وترتیب یک طرز العمل وطرح جامع با همکاری وزارت مالیه صــــورت 

گیرد ومطابق آن به حل مشکالت مرمر کاران پرداخته شود. 

دراخیر وزارت مالیه درزمینه حل مشــــــکالت صنعت کار ان سنگ مرمر وعده همکاری به 

جانب وزارت معادن وپرتولیم سپردند.

ترشیح پروسه طی مراحل اعطای جواز معدنکاری به مقیاس 

کوچک 
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همچنان دراین نشــســت ارایه گزارش در مورد چگونگی طی مراحل در خواست متقاضیان 

رسمایه گذار در بخش معادن از جانب ریاست حقوقی پیشــــکش شد که محرتمه نهان روی 

ترتیب طرزالعمل واضح شامل �ام مســـــــایل تخنیکی وحقوقی پروسه درخواست رسمایه 

گذاری وایجاد کمیته کاری صورت گیرد و در مدت دوهفته تکمیل گردد.

همچنان  درالبالی  این برنامه محرتم  نوید ذالفقار  رئیس منابع برشی 

محرتم حســـــیب الله میالد رسپرست ریاست تکنالوژی ومعلوماتی در 

رابطه به بورسیه ها ی آموزشی، شفافیت سیسـتم ثبت در خواست های 

الکرتونیکی به اشرتاک کنندگان معلومات ارایه �ودند.

دراخیر از جانب محرتم انجی� ه�یون رشید �اینده ریاسـت کادسـرت 

به پرســــش های اشــــرتاک کننده گان پاســـــخ ارایه گردیده، برنامه 

باپیشــــــنهادات روئســــــای معادن والیات غرض بهبود اعطای جوار 

معدنکاری مقیاس کوچک اختتام یافت.

بحث روی طرزالعمل پروسه درخواست متقاضیان 

رسمایه گذاری بخش معادن

برگزاری سومین جلسه ای ه�هنگی با دونرها

سومین جلســـــــــه ای دونر ها تحت ریاست محرتمه نرگس نهان رسپرست وزارت معادن و 

پرتولیم، با اشرتاک معین صاحبان، روسا ،�اینده گان جامعه مدنی، �اینده های سـفارت 

های انگلســتان، اتحادیه اروپا، جاپان، اندونزیا، هند، �اینده های SIGAR یا بازرس ویژه 

در امور افغانســتان و �اینده های USAID به روز پنجشــنبه مورخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۸ در مقر 

بانک جهانی در کابل برگزار گردید.

در این جلسه  ابتدا محرتمه  نهان از ترشیف آوری مه�نان و همکاری آنان با وزارت معادن و 

پرتولیم قدردانی به عمل آورده و جلسه را با ترشیح کردن دستاورد ها ،کارکرد ها و رضوریات 

وزارت معادن و پرتولیم طی یک سال گذشته آغاز �ود.

متعاقبا  حامد  بریوال مشاور  ارشد  مقام  وزارت  در  رابطه به پیرشفت  های وزارت معادن و 

پرتولیم که شامل تازه ترین معلومات در رابطه به قانون م�ال ها و هایدروکاربن هاچارچوب 

های قانونی، پالیســی ها و اسرتاتیژی ها، مدیریت قراردادها، حکومت داری الکرتونیکی و 

مشـکالت فرا راه وزارت از زمان برگزاری دومین جلسـه ای ه�هنگی بدینســو را مورد بحث 

قرارداد.
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تدویر کنفرانس فرصت های رسمایه گزاری در والیت هرات

کنفرانس معادن هرات با اشـــرتاک محرتمه نرگس نهان رسپرســــت وزارت معادن و 

پرتولیم، محرتم عبدالقیوم رحیمی، والی هرات و معاون شــــــــان، معاون والی فراه 

�ایندگان نهادهای اکادمیک، جامعه مدنی، رسمایهگذاران، شـورای والیتی هرات 

جمع کثیری از �ایندگان مردم، بزرگان و مو سفیدان، تدویر یافت.

هدف اصــلی برگزاری این کنفرانس ارایه معلومات دررابطه به فرصـــت های رسمایه 

گذاری و اصالحات  در سکتور صنایع استخراجی، و همچنان پیرشفت های اخیر در 

زمینه تطبیق پروژه تاپی بود.

کنفرانس با سخ�انی محرتمه نهان آغاز شد. وی در مورد دستآوردهای وزارت معادن 

و پرتولیم باالخص اصـالحات و فرصـت های رسمایه گذاری در این سـکتور صــحبت 

�ود. رسپرست  وزارت  معادن و پرتولیم،  در مورد  پروژه تاپی، به ویژه پیرشفت ها در 

زمینۀ مسایل تخنیکی نیز صحبت �ود. 

هرات وايل د کانونواو پ�رولیم وزارت رسپرستې اغلې نر�س 

نهان رسه لیدنه

هرات وايل د کانونواو پ�رولیم وزارت رسپرســـتې اغلې نر�س نهان رسه لیدنه 

کې د مرمر ډبرو اسانه لی�د لپاره د هرات چشــت رشیف ترمن� د اوسپنې ریل 

پ�ل� د جوړیدو غو�تنه وک�ه .

د هرات وايل عبدالقیوم رحیمي د شنبې په ورځ ماسپ�ـــــین د کانونو وزارت 

رسپرستې نر�س نهان رسه لیدنه کې د هرات چشــــت ترمن� د اوسپنې ریل 

ـرخه  پ�لـ� جوړیده د بارونود ژر انتقال او لويـې الرې د ویجاړیدو مخنیوي په ب

کې مهم وباله .

د کانونو وزارت رسپرســــــتې مرکز کې د یادې پروژې د تعقیب په برخه کې د 

جدي همکاری ډاډ ورک�
.

د یادونې وړ ده چې د هیواد د مرمر ډبرو تر�ولو سرت کان چشـــــــــــت رشیف 

ولســـوال� کې موقعیت لري چې د هرات چشــــت رشیف ترمن� د ریل پ�ل� 

جوړیده کوالی يش د یادي ولســـــوال� �خه د ډبرو د انتقال بهیر چ�ک او د 

لویې الرې د ویجاړیدو مخه ونیيس.

د کانونو او پ�رولیم وزارت او دافغانستان د امنیت شورا 

�لورمه غون�ه جوره شو 

د کانونو او پ�رولیم وزارت او دافغانســـــــــتان د امنیت شورا �لورمه غون�ه د 

کاپیسـا او پنجشـیر کانونو په اړه سه شنبه ۴ د رسطان د ۱۳۹۸ کال د کانونو 

او پ�رولیم وزارت رسپرستې اغلې نر�س نهان او د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په 

شمول د دافغانســـــــتان د دفاع وزارت د محيل ار�انونو، چاپریال ساتنې او 

دکورنیو چارو وزارت د استازو په شمول دافغانسـتان په امنیت شورا کې جوړه 

شوه.
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