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  م بیانیه محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پرتولیم در معرفی معین جدید رسوی جیالوجی  

اغلو معاون   د احصایې او معلوماتو ميل ادارې عمومي رئیس جناب رسويل صاحب، د احصایې او معلوماتو ميل ادارې 

اغلی شفایی صاحب، د   رولیم وزارت معین صاحبانوصاحبانو هاليل صیب، یوسفي صیب او صدیقي صیب،  ،  کانونو او پ

او د وزارت محرتم رئیس صاحبانو او درنو حارضینو، السالم علیکم و رحمت الله و   د احصایې او معلوما ميل ادارې 

  برکاته. 

ه اکل شوي معین انجنیر نورالله ستانکزي د معريف مراسمو ته،  رولیم وزارت د رسوې جیولوجې د نوي    د کانونو او پ

  راغالست. 

  

ابراز   از صمیم قلب  از جناب شفایی صاحب  اینکه در مورد معین صاحب جدید التقرر صحبت کنم، می خواهم  از  قبل 

ایم. شناخت که در   امی سعی و تالش خویش را به ایشان  ماه گذشته از شفایی صاحب دارم،    ۹سپاس و امتنان 

ده  من از تالش های تان سپاسگذارم و امیدوارم در آینفایی صاحب،  ش منظور رسیدن اهداف این وزارت به خرج داده اند.  

  .  باشیدمصدر خدمت به کشور و هموطنان عزیز خویش  در بخش معادن و سایر سکتور ها

  همکاران عزیز، 

ما باید از این معادن استفاده موثر    تان رسشار از منابع و معادن است وما همواره این حقیقت را بیان می کنیم که افغانس

می  مبدل ساخ سکتور معادن افغانستان به محرک اساسی رفاه اقتصادی  اییم. به همین منظور دیدگاه این وزارت  

آوری و مدیریت معلومات جیولوجیکی  ،  ما  عمدهاز مسوولیت های    یباشد. یک    برای ایجاد سیستم جامع و واحد جمع 

نظور انکش تحلیل و ارزیابی اطال    اف و استفاده از صنایع استخراجی عات حاصله از فعالیت های تفحصی و اکتشافی 

 است. 

رولیم وزارت تراوسه د هېواد د طبیعي منابعو په اړه   ه چې د کانونو د الرې په نقشه کې ویل شوي، د کانونو او پ رن لکه 

ونو د جلب لپاره یې په ا ږ د دغو منابعو په  موړه تصمیم ونیول يش، له همدې امله  کره معلومات نه لري چې د سرتو پان

ولولو او تحلیل ته اړتیا لرو. معلوماتو ته الرسسی او د معلوماتو مدیریت، هغه برخه ده   ې موږ چهکله د کره معلوماتو را

ه  خه د اغېزناکه  و په اوږدمهال کې له خپلو طبیعي منابعو  ونې ته اړتیا لرو تر و. پکې ډېر پان ر   اخیستنې وړ و
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ېوالو ادارو لکه   رولیم وزارت او هم ن ونې شوې دي. هم د کانونو او پ د رسوې جیولوجي    USGSپه تېرو کلونو کې هم پان

خه چې په   ی دی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې له موجودو ارقامو او له هغو معلوماتو  په برخه کې کار تررسه ک

خه ژوور تحلیل ولرو. راتلونکې کې یې ترالسه کوو،    له خپلو طبیعي منابعو 

جای بسا خوشی این است که اداره ملی احصایه و معلومات با رسمایه گذاری برشی در بخش سیستم سازی، یکی از  

خواهد بود و ما را در سیستم سازی و تنظیم معلومات کمک خواهد کرد.  وزارت معادن و پرتولیم  رشکای عمده و کلیدی  

تدایی بین رهربی هر دو اداره صورت گرفته است. در هفته آینده، تیم های تخنیکی ارزیابی خویش را  صحبت های اب

  انجام داده و فعالیت ها را اولویت بندی خواهند کرد. 

معلومات بخصوص معلومات جغرافیایی و رفع این خال ها توسط یک  در جمع آوری، تصنیف و تحلیل    شناسایی خالها 

یده شده از وظایف اساسی معینیت رسوی و جیولوجی است. و من به عنوان وزیر معادن و پرتولیم  برنامه منسجم و سنج

شته است که اخیرا در جمع پنجاه   رهرب برتر جهان بدلیل  خیلی خوشحا که شخصی را رهربی حکومت به این وظیفه گ

جیوسپَشیل میدیا و  توسط بنیاد   Geospatialخدمات و دست آورد های شایسته در بخش تکنالوژی معلومات جغرافیایی و  

ب رییس جمهوری که همچو کادری را برای این پُست انتصاب   ارتباطات برگزیده شده است. تشکر می کنم از جاللت

  وده است. 

ې  کي د کابل پولی تخنیک پوهنتون  ستانکزي انجنیر صیب رۍ تر کچې زده ک د معادنو په برخه کې د لیسانس او ماس

ې دي   کنالوژۍ په    ۱۳ېرو  او له تک خه یې په مختلفو دولتي او غیر  دولتي ادارو کې د جغرافیایي معلوماتو د  کلونو 

ه، د معین صیب السته راوړنې اغيل رسويل صیب یادونه وک ه چې  رن ي دي. لکه  په دې   برخه کې خدمات تررسه ک

ولو ته واضح دي.     برخه کې 

  درنو حارضینو، 

په دې کې شک نشته چې کانونه د افغانستان د هوسایني کل دي. د خپلو معادنو په هکله کره معلوماتو او تحلیل ته له  

ه وانخستل شو. له همدې امله، د وزارت نوي معین صیت ته د   خه اغېزناکه  ه الرسيس پرته به موږ له دې منابعو 

، د بریالیتوب او السته راوړنو دعا کوم.  ن   راغالست تر

  ن مرفع  به آرزوی یک افغانستا 

    از همه ش یک جهان تشکر، 


