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مروری بر رویداد های وزارت معادن و پرتولیممروری بر رویداد های وزارت معادن و پرتولیم

اقتصــــاد عايل 

شـورا د نن�رهار 

د تالک پــــروژې 

طرح ومنله

د اقتصــــــاد عايل شورا په دریمه غون�ه کې چې  د ۲۶ ثور ۱۳۹۸ جمهوري ریاست کې جوړه شوي وه؛ دکانونو او پ�رولیم وزارت 

رسپرستې اغلې نر�س نهان د نن�رهار والیت شیرزاد ولسوال� د تالک د پروژې د [شیرزاد بالک ] چې د اکتشاف ��ه اخیسـتنې 

او پروسس برخه کې په الره اچول شوي وړاندي ک�ه.

یاده طرحه داقتصـــــاد عايل شورا له لورې د هر اړخیز بحث وروسته 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.

کانونو او پ�رولیم وزارت رسپرستې 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  پالیيس تائید  او مالیې وزارت یې موظف ک� چې پېشـنهاد شوي 

ـرخه کــې اقدام  ـزد د معیارونو په پام کـې نیولو رسه وارزوي او د مطابقت پـر مهال دې په دې ب امتیازات دې د کار په بازار کـې د م

وک�ي.
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مراسم افتتاح انتقال اولین محموله صادراتی افغانستان به کشور آذربایجان برگزار شد

مراسم افتتاح اولین محموله صادراتی افغانســـتان به کشـــور آذربایجان با حضـــور داشت محرتم اجمل احمدی رسپرست وزارت 

صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری، سيد محبوب الله ربا� مع� مالی و اداری  وزارت معادن و 

پرتوليم، روسای اتاق های تجارت و صنایع، صنایع و معادن و �ایندگان سکتور خصـوصی در سالون کنفرانس های اتاق تجارت و 

صنایع برگزار شد.

اولین محموله صادراتی افغانسـتان به کشــور آذربایجان شامل ١١٥ تن سنگ مرمر می شود که این محموله با 

عبور از بندر آقینه وارد کشــــور ترکمنســــتان شده و از طریق راه ترانزیتی الجورد توسط پنچ الری به کشــــور 

آذربایجان انتقال می یابد.

این اقدام پس از سفر جاللش�اب رییس جمهور به کشـــــور آذربایجان صورت می گیرد که طرفین روی گســــــرتش 

مبادالت تجارتی میان دو کشور به توافق رسیده بودند.

دکانونوملی کنفرانس په چهارچنار ما�� کې جوړه شوه

جمهور رئیس 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�ـــــــودل 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.

جمهوررئیس 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

د هېواد جمهوررئیس په دې اړه چې په تېرو �لورنیمو کلونو کې ولې د کانونو قراردادونه ورنک�ل شـول وویل، دا قراردادونه د ورک�ې 

وړ نه وو، �که موږ له یوه ســخت انتخاب رسه مخ وو، دا چې ســم قراردادونه ورکوو یا ناقص قراردادونه تائیدو، موږ له خپلو همکارانو 

رسه دا زغم درلود چې غلط قراردادونه ورنک�و او تېر قراردادونه باید تصفیه ک�و..
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جمهوررئیس د لیدلوري او د کانونو په سکتور کې د تعبیر د قوت او الر نقشــې نشـــتوالی، د کانونو په قانون کې جدي ستونزې، د 

قراردادونو د فهرست او د هغې د مدیریت نشتوالی او د وزارت او خصـويص سکتور ترمن� د همکارۍ د سطحې کموالی د کانونو په 

برخه کې د رسعت د نشتوايل دالیل وبلل.

جمهوررئـــیس وویل، نن د کانونو لــــپاره یو 

واضـح چوکاټ ترتیب شــوی او قراردادونه په 

شـــفاف ډول ورکول کې�ي، خو دقت ته اړتیا 

ـرخه کـــې د خلکو او مد�  لــري او په دې بـ

�ولنې   رول  مهم  دی  او  دولت  باید  وليس 

�ارنه او داخيل او بین املليل تشـــــــخیص 

ومني جمهوررئیس غني وویل، موږ تراوسـه د 

خپلې جیولوجـ� تعبیـر نه لـرو او رضوري ده 

چې د جیولوجســـتانو یو نوی نســــل وروزل 

يش، چې په ساحه کې عميل کار وک�ي،.

 �که په یوا�ې �ان پر مصـــــــــــنوعي سپوږمکیو اتکا، کايف نه ده.د کانونو ميل کنفرانس په �ن�ه کې د کانونو او پ�رولیم وزارت 

رسپرستې اغلې نر�س نهان وویل: د ت�ونونو �ه مدیریت او تسهیل د سکتور د داسې پروفایل د رامن�ته کولو لپاره چې اقتصـادی 

ودې ته الره برابره ک�ي او پان�ه راجلب ک�ي، خورا زیات ارز�ت لري. وزارت پدې برخه کې کار ک�ی دی او د پالن شویو سـرتاتیژیکو 

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، حاجــی 

�ک، افغان تاجک او نـــــــــــــــــــــورو) د 

مناقصـې/مزایدې او ت�ون �خه ډېرلوستونه 

برابر شوي دي، چې په هغه کې د لویو پروژو 

په اړه مذاکره، مدیریت او تنظیم شامل دي.
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امضـــــــــــــأ 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 انکشـاف ملی ریاست 

جمهوری اسالمی افغانستان روزشنبه ١٤ ثور ١٣٩٨به امضأ  رسید.

این  تفاهمنامه  قبآل  در نشـســت  کابینه  ج.ا.ا  مطرح ، پس  از  منظوری  ریاست  جمهوری  توسط محرتم نرگس نهان 

رسپرست و زارت معادن وپرتولیم و محرتم وفی الله امین مســــــوول ادا ره عملیاتی وح�یوی انکشــــــاف ملی ریاست 

جمهوری در وزارت معادن وپرتولیم امضأ  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 

صـــنایع اســــتخراجی NPP در وزارت معادن وپرتولیم 

نشست  به  منظور  آوردن  اصالحات  و  ارزیابی  از  چگونکی  تطبیق  و   پیرشفت   برنامه  ملی  دارای  الویت  صنایع  استخراجی 

(Extractive Sector NPP) تحت ریاست محرتم ولی الله �دران معین پالیســـی وبرنامه های  وزارت معادن وپرتولیم با حضــــور 

روسآ وتعدادی از کارمندان بروز چهارشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۸تدویریافت .دراین نشـسـت روي پنج   محور ( اصالح و انکشـاف اداره، 

گردآوري ومدیریت اطالعات جیولوجیکی، مدیریت قرارداد ها، حکومت داري شفاف  و پاسخگو و مســاعد ساختن زمینه هاي 

رشد، بحث تبادل نظر صورت گرفت که روسآ روي اصالحات موارد یاد شده بطور جداگانه صحبت نمودند. 
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قابل یادآوریست که هر محور شامل چند ین برنامه (Intervention) و هدف کلی می باشد که برای هر کدام فعالیتهای مشخص و 

دقیق طراحی شده است تا با تطبیق آن، اهداف بلند مدت وزارت و سکتور معادن تحقق یابد .

مالقات معین تخنیکی با مدیر عامل سازمان بین املللی کوردید در افغانستان 

محرتم  عنایت الله مهمند  معین تخنیکی  وزارت معادن وپرتولیم ج.ا.افغانســـــــتان قبل از ظهر سه شنبه ۲۴ ثور۱۳۹۸با محرتم 

جاپ وان هیردین (Jaap van Hierden) مدیر عامل سازمان بین املللی کوردید در افغانســـــــــتان در دفرت کارش مالقات �ود .

در این نشست هر دو جانب روی برگزاری میزگرد های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت، رشکت های درخواست کننده و 

بسیج سازی اجت�عی جهت آگاهی دهی داوطلبان پروژه های معدنکاری بحث و گفتگو �ودند .

متعاقبآ  محرتم  مهمند  ضمن  ابراز  سپاس از سازمان کوردید  در  افغانستان  تدویر  همچو  برنامه ها  را  در راستای پیرشفت 

معدنکاری گامی ارزنده تلقی �ود.
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وزارت معادن وپرتولیم در برنامه حسابدهی حکومت به ملت 

و زارت معادن و پرتولیم، طی ســــــــــال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ 

فعالیتهایش را بیشـــرت روی تطبیق اصالحات حقوقی، بررسی 

مشکالت قرار دادهای فعلی و اصالح ساختار سازمانی، متمرکز 

�وده بود.

نرگس نهان، رسپرست وزارت معادن پرتولیم که روز چهارشـنبه 

در برنامه "حســـــابدهی حکومت به ملت"، گزارش دستاوردها 

وبرنامه های این وزارت را در مرکز اطالعات و رســــــــــانه های 

حکومت ارایه می کرد، افزود: وزارت معادن وپرتولیم نقشـــۀ راه 

ســـــکتور صـــــنایع اســــــتخراجی را نهایی کرده اســــــت. 

این ســند، رهنمود اصـــالحی کوتاه مدت، میان مدت و طویل ِ

املدت برای ســــکتور صـــــنایع اســـــتخراجی می باشـــــد.

همچنان برای تطبیق نقشــۀ راه، اسرتاتیژی اصالحات از سوی 

وزارت معادن وپرتولیم تهیه گردیده است.

افزون براین قانون جدید معادن نهایی شـده اسـت تا بربنیاد آن 

سیســـتم مدیریت سکتور صنایع استخراجی بهبود بخشـــیده 

شـــــــود. مطابق احکام قانون جدید، پروژههای معدنکاری به 

مقیاس کوچک از طریق ارایه درخواســتی اعطا گردیده و پروژه 

های معدنکاری به مقیاس بزرگ، بر مبنای یک پروسۀ شفاف به 

داوطلبی سپرده میشوند.

بانو نهان گفت همزمان با تطبیق اصــــــــــالحات در بخش های 

حقوقی، روند بررسـی قراردادهای موجود معدنکاری آغاز شـده 

است و مشــــــــــکالت ۱۴ قرارداد در بخش های هایدروکاربن و 

معدنکاریبه مقیاس کوچک و بزرگ، مرفوع گردیده اسـت. حل 

مشـکالت پروژه های  بزرگ مانند مس بلخاب، طالی بدخشـان، 

طال و مس زرکشــــان و مس شیدا  از دستآورد های عمدۀ  وزارت 

معادن و پرتولیم در جریان سال گذشته میباشد.

وزا رت معادن وپرتولیم همزمان با تطبیق اصالحات در سـاختار 

سازمانی این وزا رت، روی بهبود سیســتم مدیریت  قراردادها و 

جمع آوری عواید نیز کار کرده اســت. در این بخش برنامه های 

الکرتونیکـی جهت جمع آوری  عواید غیـر مالیاتــی، مدیــریت 

کادسرت و پورتال شفافیت؛ طرح و راه اندازی شده است.
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این وزارت به منظور رشد سهم سکتور صنایع استخراجی فعالیت هایش را برای سـال آینده در زمینۀ جذب  رسمایه گذاری متمرکز 

کرده است که در گام نخسـت آجندای حقوقی سکتور صنایع استخراجی که شامل تصـویبمقرره ها  و طرزالعمل های معدنکاری 

میگردد، تکمیل می شود .

همزمان با تکمیل اســناد تقنینی، روند اعطای جواز  و  قرارداد ۴۳ ســـاحه 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 افغانسـتان تایید گردیده 

است، آغاز خواهد شد.

افزون بر این، روند داوطلبی ۱۴۷ ساحۀ دارای مواد ساخت�نی تکمیل خواهد شد. این ساحات که رسوی آن قبال در سـال ۱۳۹۷ 

تکمیل گردیده است، نیازمندیهای سکتور خصوصی افغانستان را تا حدودی مرفوع خواهد �ود.

بانو  نهان  گفت  طی سال آینده، رسوی ۱۵ سـاحۀ دارای مواد معدنی راه اندازی می گردد. هدف وزارت معادن وپرتولیم 

برای سال آینده، انجام رسوی جیولوجی در ساحاتی میباشد که ساکنان آن از لحاظ اقتصادی کمرت توسعه یافته اند.

�ایشگاه بزرگ راه الجورد توسط مشاور امینت ملی کشور ومحرتمه نرگس نهان رسپرست 

وزارت معادن وپرتولیم

این �ایشـگاه، با حضـور حمدالله محب مشــاور امنیت ملی کشــور، عبدالقیوم رحیمی والی والیت هرات، نرگس نهان رسپرست 

وزارت معادن وصنایع، باحضور جمعی از صاحبان صنایع و تجار ملی در پارک ترقی شهر هرات گشایش یافت، که ۱۴۰ غرفه برای 

انواع صنایع تولیدات داخلی و ۷۰ غرفه برای صنایع تولیدی و دستی زنان اختصاص یافته است.

   در این �ایشگاه، بیش از  ۲۱۰ غرفه از انواع صنایع و تولیدات داخلی به �ایش گذاشته شده است.
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برای نخســـــــتین بار ٤٣ پروژۀ بزرگ و کوچک معدن افغانســــــــتان به 

منظور جذب  رسمایه گذاری  در دبی اعالم شد

نرگس نهان رسپرست وزارت معادن و پرتولیم در کنفرانس بین املللی که به منظور  جذب رسمایه گذاری خصـوصی در دبی برگزار 

شد، اعالم کرد که ٤٣ پروژه کوچک و بزرگ معدن آمادۀ رسمایه گذاری سکتور خصوصی است.

این پروژه ها در بخش م�الهای صـنعتی مانند تالک، مرمر، کرومیت، تراورتین، همچنان ســمنت و هایدروکاربن (نفت و 

گاز) هستند. هزینۀ بررسی های  ابتدایی، اکتشاف و ارزیابی پروژه های یادشده، بیشرت از ١٠٠ میلیون دالر خواهد بود 

که در ١٢ ماه آینده انجام خواهد شد . این کنفرانس که به کمک USAID برگزار شـد، ١٥٠ رشکت بین املللی از رسارس جهان 

اشرتاک داشتند، و وزیر معادن و پرتولیم اسرتاتیژی صنایع استخراجی افغانستان را به اشرتاک کننده گان  ارائه کرد.

امضـــــــــــأ تفاهم نامه همکاری میان رسوی جیولوجی افغانســــــــــــتان و کمیته دولتی برای 

جیولوجی و منابع م�الی جمهوری ازبکستان

همکاری مشـرتک در راستای تبادل دانش و تجربه تخنیکی 

استفاده از تکنالوژی جهت رسوی منابع م�الی، نقشــــــــه 

ـزاری  برداری جیولوجیکی و جیوفزیکی تبادل معلومات، برگ

برنامه های آموزشی، �ایشــــــگاه ها، کنفرانس و سمپوزیم 

های مشرتک میان افغانستان و ازبکستان، موضوعاتی است 

که در این تفاهم نامه گنجانیده شده است.
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همکـــاری بــــانــــک 

جهانی در راســــتای 

انکشــــاف ساحات 

گاز دار ش�ل

محرتمه نرگس نهان رسپرست وزارت معادن وپرتولیم ج.ا.افغانستان با شوبهام چودری  رئیس بانک جهانی در افغانسـتان وهیئت 

همراهش بروز یکشنبه ۱۱حمل ۱۳۹۸در دفرتکارش دیدار کرد.

در این مالقات دوطرف روی �ویل  و پروسه تدارکاتی انکشــاف ساحات گاز دار ش�ل و ارتقای ظرفیت کارمندان  وزارت معادن و 

پرتولیم بحث وتبادل نظر �ودند.

جذب رشکت های داخلی در راستای پروژه های معدنکاری

محرتمه نرگس نهان رسپرست وزارت معادن وپرتولیم ج.ا.افغانستان 

طی نشسـتی با ش�ری از صنعت کاران  رشکت های معدنکاری بروز 

چهارشنبه ۱جوزا ۱۳۹۸ در دفرت کارش مالقات �ود.

دراین نشــــســــت محرتمه نهان ضمن اینکه تطبیق اصالحات را در 

سکتور معادن یک اصل دانســــــــــــــــت، روی رشد سکتور صنایع 

استخراجی وحل مشــــکالت پروژه های معدنکاری پروسه جوازدهی 

ـرارداد ها، مطابق قانون جدید معادن معلومات ارایه  ـراحل قـ طـی مـ

�وده گفت : تا به حال مشــــکالت ۱۴پروژه معدنکاری دربخش 

هایدروکاربن ها ومعدنکاری به مقیاس کوچک و بزرگ مرفوع گردیده است. 

دراین مالقات محرتمه نهان ضمن اینکه روی ۳۸ پروژه معدنکاری شامل سنگ مرمر، تالک وتراورتن صـحبت �وده گفت : 

صنعت کاران دربخش های یاد شده مطابق قانون جدید معادن میتوانند رسمایه گذاری �ایند.
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بعداً تعدادی از صنعت کاران  روی  وضعیت  رشکت های صنعتی شان  در والیات مختلف، جواز و قرارداد های  معادن، تصـــــفیه 

حســابات و  فرصت ها صحبت �ودند. دراخیر محرتمه نهان در بخش حل مشـــکالت صنعت کاران  وعدۀ هرگونه همکاری  را به 

آنان  سپردند.

بررسی مشکالت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و کمیته نظارت و ارزیابی

نشسـت به منظور بررسی وحل مشـکالت صنایع استخراجی افغانسـتان تحت ریاست محرتمه نرگس نهان رسپرست وزارت معادن 

وپرتولیم ج.ا.افغانستان سه شنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۸در تاالرجلسات این وزارت تدویریافت .

دراین نشست محرتمه نهان ضمن بحث پیرامون مشکالت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) روی جمع آوری 

معلومات، تهیه معلومات و شیوه ای افشا سازی معلومات باالی نهاد های ذیربط، تاکید �ودند.

دراین نشـسـت محرتمه نهان روی نکات مهم  و نحوه تنظیم جلســات  مرتبط  به کمیته نظارت و ارزیابی که از جانب معینیت های 

مربوطه برگزار میگردد صحبت  و هدایات  الزم  به مسوولین ارایه کردند.

بعدآ محرتم  ولی الله �دران معین پالیســی و برنامه ها ضمن توضیح کامل در  راستای اجراات کمیتۀ نظارت  وارزیابی از اجرا یی 

بودن معیار ها و استندرد های کاری خویش ابراز اطمینان داد .
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