هفتهنامه

معادن و پرتولیم
شماره -30ام 9 ،قوس 1398

ما حامی و مشوق
رسمایهگذاران در سکتور
صنایع استخراجی
افغانستان هستیم!

د کانونو او پټرولیم وزارت رسپرست د ټاپي
ملیټد رشکت ( )TPCLله رئيس رسه وکتل

شرکت محترم بیاتپاور در پروژه تولید
انرژی برق از گاز طبیعی ساحه یتیمتاق
سرمایهگذاری نموده و این دستگاه با تأمین
گاز از طریق تصدی افغانگاز مربوط به
وزارت معادن و پترولیم به چرخش درآمد.
مزایایپروژه
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استفاده از گازتولیدشده داخلی ،جهت
خودکفایی انرژی
درآمدهای دائمی و درازمدت برای حکومت
افغانستان ازطریق فروش گاز طبیعی
تهیه انرژی برق پایدار و قابل صرفه برای
مردم افغانستان
کابل ،د لیندۍ ۵مه ۱۳۹۸
رشد و توسعه سکتور خصوصی
به چرخش آوردن کارخانههای تولیدی
د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلي عنایت اهلل مومند د ټاپي پروژې د
ایجاد فرصتهای شغلی
پرمختګ په اړه د( )TPCLله رئيس ښاغلي محمد مراد امانوف او په افغانستان
ما فرصت ورود شما سرمایهگذاران گرامی کې د ترکمنستان له سفیر ښاغلي آویزوف خواجهسفر گیدویچ سره وکتل.
را در سکتور صنایع استخراجی افغانستان
مساعد گردانیده ایم؛ برای معلومات بیشتر په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د ټاپي پروژې د پلي کیدو ،د نامکملو تفاهم نامو د
به ويب سايت مراجعه نمايید.
نهایې کولو ،د ټاپي پروژې د ځمکې استمالک قانون نهایې کول )د ټاپي پروژې
د ځمکنیو چارو تنظیم قانون( ،د بریښنا او کیمیاوي سرې تولید لپاره د ټاپي ګاز
کارولو ساحې ،د کورنیو لپاره د بریښنا توزیع ،د مالي موضوعاتو او د ترکمن ګاز او
افغان ګاز ترمینځ د تخنیکي همکارۍ په خاطر د افغانستان په شمالي والیتونو کې د
ګازي پروژو د پلي کولو په اړه خپل نظرونه تبادله کړل.
صاحب امتیاز  :وزارت معـادن و پترولیــم
تهیه شده توسط  :ریاست اطالعات و ارتباط عامه
طـرح و دیزاین  :میراحمد شهیر " شفق "

کانونو او پټرولیم اوونیزه

طرح مقرره امتیازات ساحوی کارمندان وزارت ذخایر و منابع مرنالی مس
معادن و پرتولیم ،از جانب کمیته قوانین تایید در افغانستان
ذخایر و منابع منرالی مس در افغانستان از
گردید

لحاظ جنتیکی در بین احجار با تشکیلهای
مختلف در زونهای تکتونیکی متفاوت
گسترش داشته و نتایج تحقیقات جیولوجیکی
و جیوفیزیکی در محدوده خاک افغانستان
توسط جیولوجیستهای داخلی و خارجی،
نشانههای موجودیت منرال مس را در چهار
زون نمایش داده است:
• ساحه مسدار بلخآب در تهداب پالتفورم
شمال
• ساحه مسدار کفترغار و سرخشیله در کتله
وسطی جنوب
• ساحه مسدار کتله تکتونیکی دربرگیرنده
ذخیره بزرگ مس عینک ،ظواهر مس دربند،
جوهر و ( )۹۴ظواهر منرالی مس در مرکز
• ساحه مس دار زون شیدا ،شیندند،کشمیران،
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۴
دوساز و نمکسار ،کندالن والیت زابل،
جلسه کمیته قوانین کابینه تحت ریاست محترم استاد سرور دانش معاون دوم آهنکشان و سیکو در بالک قلعه نو ،زون
مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس این کمیته برگزار شد.
غرب
در جلسه کمیته ،طرح مقرره امتیازات فعالیتهای ساحوی کارکنان وزارت
معادن و پترولیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای جلسه نخست طرح مقرره امتیازات فعالیتهای ساحوی کارکنان وزارت
معادن و پترولیم را که از جانب حسینداد شفایی معین سرویجیولوجی وزارت
به جلسه ارائه شد ،مورد بحث و بررسی قرار دادند که سرانجام پس از ارائه
دیدگاههای اعضای جلسه در خصوص شکلیات و محتوای آن ،طرح یاد شده
مورد تأیید قرار گرفت.
این طرح مقرره به منظور تعیین اندازه امتیاز فعالیتهای ساحوی و تشویق
کارمندان این وزارت در فعالیتهای ساحوی تهیه و تنظیم شده است.

ستاسو غږ اوریدل کیږي!
کابل ،د لیندۍ ۷مه ۱۳۹۸
کانونو او پټرولیم وزارت رهبرۍ د خصوصي سکټور ستونزو ته د رسیدو په
موخه پنځمه ناسته تر سره کړه.
د کانونو او پټرولیم وزارت اړوند خصوصي سکټور استازو وکولئ شوه،
ترڅو خپلې ستونزې د وزارت له رهبرۍ سره نیغ په نیغه شریکې کړي.
نو په همدې موخه د خصوصي سکټور استازو او د کانونو او پټرولیم وزارت
کارکونکو ته خبر ورکول کیږي چې هر ډول قانوني ستونزې مو د دې
ناستو له الرې د وزارت له رهبرۍ سره شریکې کړئ.

هفتهنامه وزارت معادن و پرتولیم
بانک جهانی ( )۵۲.۵میلیون دالر را به منظور حامیت از پروژههای گاز طبیعی
و تولید انرژی در شامل افغانستان کمک منوده است
بانک جهانی روز چهارشنبه  ۲۷نومبر ( ۶قوس) با نشر اعالمیهای ،هدف از این کمک را فراهم کردن دوامدار گاز طبیعی برای
دستگاههای تولید برق در والیتهای شمال اقغانستان عنوان کرده است .به گفته این بانک قرار است که این پول در احداث،
بهرهبرداری و حفظ و مراقبت خط لوله گاز شبرغان  -مزارشریف و تاَسیس یک فابریکه تصفیه سلفر و سایر آلوده کنندههای
هوا از گاز طبیعی هزینه شود .بانک جهانی گفته است که این پروژه بخشی از تعهدات دراز مدت این بانک به افغانستان و
کشورهای در حال انکشاف است تا برای شهروندان شان انرژی مطمئن ،ارزان و پایدار فراهم شود .این بانک ابراز امیدواری
کرده است که با افزایش تولید برق از منابع مختلف در افغانستان سبب ایجاد تسهیالت بیشتر برای استفاده کنندگان به ویژه
صنعتکاران و سرمایهگذاران خواهد شد و نیز در بخش اشتغالزایی در این کشور نقش مهم خواهد داشت.
رهبری وزارت معادن و پترولیم از همکاریهای همه جانبه بانک جهانی در قسمت حمایت از سکتور صنایع استخراجی
قدردانی نموده و این را یک گام ارزنده در قسمت تولید برق و تاَمین انرژی ارزان و مطمئن برای شهروندان افغانستانمیداند

کانونو او پټرولیم اوونیزه
در باره معادن زغالسنگ افغانستان بیشرت بدانید
زغالسنگ یکی از فراوانترین و کاربردیترین منابع معدنی است ،که طی دو
مرحلۀ بیوکیمیاوی و جیوکیمیاوی از بقایایی انساج نباتی تشکیل گردیده است.
زغالسنگ دارای فرمول کیمیاوی ( ،)C6H10O5شکل کرستالی و پودری،
وزن مخصوص زغال سنگ ( ،)gr/cm3 1.8 – 1درجه سختی (gr/ 5.2 – 5.0
 )cm2بوده و به رنگ سیاه و خاکستری جالءدار قابل دریافت است.
گسترش معادن زغالسنگ در افغانستان:
گسترش معادن و ظواهر معدنی زغالسنگ به شکل نوار (کمربند) از شمال شرق
(والیت بدخشان) شروع و بعد از عبور از والیات تخار ،کندز ،بغالن ،سمنگان،
بامیان ،غور ،سرپل ،جوزجان ،فاریاب و بادغیس به معدن سبزک والیت هرات
منتهی میشود .بدین-سان ظواهر معدنی زغال¬سنگ در والیات ننگرهار،
لوگر ،پکتیا ،پکتیکا و جناح شرقی کابل نیز گسترش یافته است که در دورۀ
جیولوجیکی نیوجن _ کوارتینری تشکیل شده است .معادن و ظواهر معدنی
زغالسنگ که مورد مطالعه امکانسنجی قرار گرفته و قسماً از آن بهرهبرداری
صورت میگیرد ،در والیات ذیل گسترش یافته است:
• ساحات معدنی زغالدار ولسوالیهای تاله و برفک و نهرین ،معادن کرکر –
دودکش ،آهندره و خورددره والیت بغالن
• ساحات معدنی زغالدار دهنۀ تور ،شباشک ،دروازه ،لیله ،قرهناور ،رشک و
قوبی و بینیمنگ ،گرمک غربی و شرقی ولسوالی درهصوف باالی والیت سمنگان

• ساحات معدنی زغالدار ،آبخورک ،سبزک کوتل و سرآسیاب ولسوالی رویی دوآب والیت سمنگان
• ساحات زغالدار ،آشپشته ،دوآب و کلیچ ،کریمک ،سیغان ،سرمرغی ،زولیچ و سولیچ و سیاهسنگ والیت بامیان
• ساحات معدنی زغالدار ،دواخان ،یلگمک ،آزاد قول و واخان والیت بدخشان
• ساحات معدنی زغالدار ،گزستان ،بزغور ،نمکآب ،چال ،فرخار و دره کالن والیت تخار
• ساحات معدنی زغالدار ،گواخ ،تل عاشقان ،آبدست ،شورابک ،گوله و کاشان والیت سرپل
• ساحات معدنی زغالدار ،درهغار ،قریه سفید سرک سفلی و منطقه کلور والیت غور
• ساحات معدنی زغالدار ،میرزاولنگ والیت جوزجان
• ساحات معدنی زغالدار درهغار ،قریه سفید سنگ سفلی و منطقه کلور والیت غور
• ساحات معدنی زغالدار ،سفید برفک ولسوالی المار والیت فاریاب
• ساحات معدنی زغالدار ،شهرآرمان والیت بادغیس
• ساحات معدنی زغالدار پهلوانه و سبزک والیت هرات
قابل ذکر است که زغالسنگ بر مبنی درجه زغال شدن (تحول) به انواع ذیل تقسیم¬بندی میشود :انتراسیت (،)Anthracite
بیتومینوس ( ،)Bituminousنیمه بیتومینوس ( ،)Semi-bituminousلیگنیت ( )Ligniteو تورف (پیت) ()Peat
پیدا میشود.
خوشبختانه در افغانستان مرغوبترین زغالسنگ ( انتراسیت) به کمیت قابل مالحظهی گسترش یافته است .به رغم که
معادن زغالسنگ در افغانستان به صورت همه جانبه مورد مطالعه امکانسنجی قرار نگرفته و اکتشاف دقیق نشده است .با
آنهم نظر به مطالعاتِ که صورت گرفته ذخایر زغالسنگ در افغانستان به میلیونها تن زغالسنگ پیشبینی میگردد

