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د کـــــــــــانونو او پــــــــټرولیم وزارت
وزارت مـــــــــعادن و پرتولیم

اوونیزه / ۱۴ :مرغومی۱۳۹۹ /

محمد هارون چخانسوري :موږ د کانونو د سکتور لپاره یوه داسې راتلونکې ترسیم کړې چې د ټولنې هر فرد به یې له ګټو برخمن يش
د کانونو او پټرولیم وزیر ،محمد هارون چخانسوري ،د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ،د پالیسۍ او د
استخراجي برنامو معین محمد عتیق ذکي ،د وزارت کارکونکو ته معريف کړ .د مراسمو په پیل کې د کانونو او
پټرولیم وزارت مايل او اداري معین محمد حمید یوسفي د پالیسۍ او استخراجي برنامو د معین د تقرر په اړه
د ولسمرش حکم قرائت کړ .د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري ښاغيل محمد عتیق ذکي ته د
نویو مسئولیتونو د مبارکۍ ترڅنګ وویل :د کانونو او پټرولیم وزارت د هېواد او د خلکو د اقتصادي رفاه لپاره
یو سرت حیايت سکتور دی .موږ په دغه سکتور کې د پایدار تحرک رامنځته کولو ته ژمن یو او دغې موخې ته
د رسېدو لپاره د پیاوړو ميل کادرونو جذبولو ته اړتیا ده ترڅو د وزارت د لیدلوري او د کانونو د الرې په نقشه کې
د تعریف شویو لومړیتوبونو پر بنسټ ،موثرې برنامې ترتیب او تطبیق کړو .محمد هارون چخانسوري زیاته
کړه :موږ د دې سکتور لپاره یوه داسې راتلونکې ترسیم کړې چې د ټولنې هر فرد به یې له ګټو برخمن يش،
اقتصادي رفاه به تامین کړي او د ملی عوایدو کچه به خورا لوړه کړي .د پالیسۍ او د استخراجي برنامو معین
محمد عتیق ذکي په خپله وینا کې د حکومت د رهربۍ او د کانونو او پټرولیم وزارت د مرشتابه له باور څخه د
مننې ترڅنګ وویل :د کانونو د سکتور د اهمیت په هکله غوره پوهاوی او درک لرم ،او د دغې پوهې په واسطه
به ،په ټولې ژمنتیا رسه ددغه سکتور د ال پراختیا لپاره ،هلې ځلې تررسه کړم.
محمد عتیق ذکي وویل :د هدفمندو څېړنو تررسه کول د کانونو په سکتور کې اوسنیو ننګونو ته د ځواب موندنې
او د موثریت د ایجادولو یوازینې الره ده .ددې لپاره چې د کانونو په سکتور کې ډېر موثریت ایجاد يش ،اړتیا
لېدل کیږي چې دا سکتور په خپل بنسټي فعالیت چې د پالیيس جوړونکي او نظارت کونکي رول دی ،مترکز
وکړي.
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منشای پیدایش :هـایدروترمالی  ،اکـزوجینی و مگـماتیگـی
موارد استعمال :بحیث پشتوانه پولی ،زیورات ،طبابت ،سامان
الکترونیکی
موقـعیت در افـغانستان :بدخشان ،تخار ،غزنی ،زابل ،قندهار
هرات ،هلمند ،غور و پکتیا

گزارش مخترص از فعالیت های تیم سایزمیک ریاست جیولوجی محیط زیستی
معینیت رسوی جیولوجی

موضوع :مطالعه و تثبیت ساحات آسیب پذیر و معروض به خطر
ناشی از حرکات تکتونیکی
ساحه مورد مطالعه :والیت بدخشان
هدف مطالعه :والیت بدخشان از نقطه نظر حرکات تکتونیکی یک
زون فعال میباشد ،بنآ بخاطر جلوگیری از خسارات جانی و مالی
ناشی از حوداث طبیعی ،تیم فوق الذکر مطالعات خویش را روی
موضوعاتی چون تثبیت ساحات آسیب پذیر و معروض به خطر
شناسایی نوع خطر و تعیین درجه شدت تهدیدات حوادث طبیعی در
ولسوالی های (زیباک ،شغنان ،ارگون و تشکان) این والیت انجام
داده است.
فعالیت های انجام شده:
• شناسایی  ۵۰نقطه آسیب پذیر و معروض به خطر ناشی از (لغزش
سقوط کتله سنگها ،سیالب و زلزله)
• تثبیت و کتگوری بندی شدت تهدیدات حوادث طبیعی به کتگوری
های ()A,B,C

د افغانستان د ډبرو سکارو زیرمې
افغانستان د جیولوجیکي موقعیت له پلوه د دوه تکتونیکي (هند وایروشیا ) برخو
ترمنځ پروت دی ،چې د هغو کم شمېرهېوادونو په قطار کې راځي چې په ټولو
والیتونو کې په پراخه کچه ډول ډول کانې زیرمې لري .په هېواد کې د پرلپسې روانو
څېړنو په پایله کې ،جیولوجیکي نقشه تر  ۱:۵۰۰،۰۰۰ترتیب او تر دې دمه د یادو
مطالعاتو په ترڅ کې ۱۶۱۶ ،کانونه ،شواهد او کاين شواهد (جامدې زیرمې او
هایدرو کاربونونه) پيژندل شوي ،چې د سپړلو پروسه يې د کان کېندنې د استخراجي
صنایعو سکتور د نقشې پربنسټ ،یو لومړیتوب دی .د تررسه شویو جیولوجیکي
مطالعاتو پربنسټ ،د ډبرو سکارو دوه لویې کاين حوزې په ختیځ -سوېل ختیځ او په
شامل ختیځ -سوېل لویدیځ کې تثبیت شوي ،چې اوله حوزه ال تراوسه په
سیستامتیکه توګه نه ده مطالعه شوي .د شامل ختیځ د ډبرو سکارو حوزه – د سوېل
لویدیځ لخوا د کمربند په شکل د بدخشان له والیت څخه پیل د تخار ،کندز،
بغالن ،سمنګان ،بلخ ،رسپل ،بامیان ،دایکندی ،جوزجان ،بادغیس او آن د هرات
والیت سبزک کان تر امتداد اوږدوالی لري .د یادونې وړ ده ،چې تر دې مهاله د
کانونو او پټرولیم وزارت د خپلو تررسه کړو جیولوجیکي څیړنو په پایله کې ۱۱۳ ،د
ډبرو سکارو کانونه او کاين ظواهر تثبیت کړي ،چې د هغو له جملې څخه  ۱۸کاين
ساحې چې د ډبرو سکارو مجموعي اندازه یې  ۸۴۷میلیونه ټنو ته رسیږي؛ کشف
کړې دي .د هېواد د ډبرو سکارو له مشهورو کانونو څخه د شباشک ،دهنه تور ،ليالو
قره ناور ،ګرامك غريب او شـرقي ،سـرتور ،راشـك او قويب ،سـر آسـياب ،د سمنګان
گوله چقرك او سـبزك كوتل ،د بامیان آشـپشـته او كليچ ،ګزســتان ،د تخار بزغور او
منك آب ،د بغالن تاله ،برفك او نهرين ،د هرات په سبزک کې چويب مســجد او د
رسپل والیت د بلخاب کانونه دي.
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