د افغانستان اسالمی امــارت
د کانونو او پټرولـيم وزارت

د کانونو او پټروليم وزارت اوونيزه

ګڼه۴۰ :
نيټه/۱۹ :وری۱۴۰۱/

د چين هيواد له سفير سره د کانونو او پټروليم وزارت سرپرست لېدنه

د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دالور ،د یاد وزارت مرستیاالنو او
یو شمېر رئیسانو د چین هیواد د خلق جمهوریت له سفیر ښاغلي وانګ یو او مل پلوي سره چهار
شنبه  ۱۴۰۱ /۶ /۲نېټه په خپل کاري دفتر کې سره ولیدل او د یو لړ مهمو موضوعاتو لکه د مس
عینک د پروژې د مشکلتو پر حل او د آمو دریا پر پروژې خبرې وکړې .د کانونو او پټرولیم
وزارت سرپرست ښاغلي وانګ یو او مل پلوي ته د ښه راغلست تر څنګ وویل  :د مس عینګ
پروژه د افغانستان او د دغه هېواد د خلکو لپاره ډېره مهمه او حیاتي پروژه ده او مونږ غواړو چې
د دې پروژې عملي چارې هر څومره ژر چې امکان لري پیل شي .د چین سفیر د یادې پروژې د
پرمختګ په برخه کې د کانونو او پټرولیم وزارت له همکارۍ او پاملرنې څخه مننه وکړه او زیاته
یې کړه :چې د لرغونو اثارو د لېږد په اړه یې د اطلعاتو او کلتور وزارت له مسؤلینو سره لېدنې
کړي او هغوى هم په دې هڅه کې دي چې د مس عینک کان څخه د لرغونو اثارو د انتقال وروسته
ژر تر ژره د نوموړي کان څخه د استخراج چارې پېل کړي.

د هيواد شمال ختيځو واليتونو ته د کانونو او پټروليم وزارت د لوړ پوړي پالوي سفر
ر

د کانونو او پټرولیم وزارت د محترم مقام له پرېکړې سره سم مالي او اداري مرستیال ،د جیولوجي
سروې مرستیال او د جیولوجي سروې تخینکي ټیم له معدني سیمو څخه د لېدنې په موخه د بغلن،
کندوز ،تخار او بدخشان والیتونو ته سفر وکړ او د مشرتابه په همغږۍ یې په یادو والیتونو کې د
سرو زرو له اکثره سیمو څخه لېدنې وکړې  .د وزارت د لوړ پوړي پلوي موخه له دغه سفر
څخه د سرو زرو کانونو مطالعه او په ډیټابېس کې د هغو ثبتول ول .نوموړي پلوي همدا راز د
بغلن قره زغن ،د بدخشان ویکادور او د تخار وال یت سمتي د سرو زرو له لویو کانونو او د
تاقچه خانې د مالګې له کان او د تخار والیت د بزغور ډبرو سکرو څخه لیدنې وکړې ،چې د
کانونو او پټرولیم وزارت له خوا د پرېکړې لپاره د اسلمي امارت د عالي اقتصادي شورا ته
سپارل شوي دي.

د ننګرهار او ميدان وردګ واليتونو د نفرايټ ډبرو کانونو
د درې ساحو داوطلبي
کانونو او پټروليم
وزارت اوونيزه

د کانونو او پټرولیم وزارت سه شنبه  ۱۴۰۱/ ۶/ ۱۵نېټه د میدان وردګ والیت د یوسف خېل ساالر  ،جوی
زرین سیمو او د ننګرهار والیت د بهسودو ولسوالۍ ګردي کڅ سیمې د نفرایټ د ډبرو کانونو داوطلبي د یاد
وزارت د مقاماتو په کډون کې په شفافه توګه ترسره کړه  .د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شېخ الحدیث
شهاب الدین دال ور چې د یادو سیمو نفرایټ ډبرو کانونه یې مخکې اعلن ته سپارلي وو .د نوموړو کانونو
دواطلبی نن د ښاغلي انجنیر وحیدللا حلیمي تخینکي مرستیال ،مولومي حسام الدین صابري مالي او اداري
مرستیال ،موظف هیئت او  ۳۱هغه شرکتونو په شتون کې چې د پروپوزلونو په ارزونه کې یې د داوطلبۍ شرایط
پوره کړي وو په شفافه توګه تر سره کړه .په دغه داوطلبۍ کې له  ۱۸شرکتونو څخه څلور شرکتونه د میدان
وردګ والیت د یوسف خېل ساالر سیمې د نفرایټ ډبرو کان د رویالټي په قیمت فی ټڼ  ۲۰۰۰۰۰۰دوه میلیونه
افغانیو په ارزښت ګټونکي شو ،چې دغه شرکتونه به په ګډه سره کار کوي .او د میدان وردګ والیت د جوی
زرین سیمې د نفرایټ کان له  ۸شرکتونو څخه د شرق نفرایټ شرکت د رویالټي په قیمت چې في ټڼ په ۴۱۰۰۰۰
څلور سوه لس زره افغانیو په ارزښت ده ګټونکی شو او همدارنګه بیا همدې شرکت د ننګرهار والیت د بهسود
ولسوالۍ د ګردي کڅ سمیې د نفرا یټ کان له  ۵شرکتونو څخه د رویالټي په قیمت في ټڼ  ۳۸۰۰۰۰درې سوه
اتیا زره افغانیو په ارزښت ګټونکی اعلن کړ.

د فارياب واليت کاني ظواهر

کانونو او پټروليم
وزارت اوونيزه

فاریاب والیت د افغانستان یو له شمالي والیتونو څخه ده ،چې مرکز یې د میمني ښار دی .دغه والیت په
شمال کې له ترکمنستان ،په سویل کې له غور او بادغیس ،په ختیځ کې له جوزجان او سرپل ،او په
لویدیز او شمال لویدیز کې له بادغیس والیت سره ګډه پوله لري .
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د کلني نفوس اټکل له مخې د دې والیت نفوس شاوخوا
( )۱،۱۰۹،۲۲۳تنو ته رسېږي .د افغانستان د جیولوژیکي او د کانونو اړونده څانګې لخوا د ترسره
شوي سروې ګانو له مخې ،دا والیت بې شمېره معدني ظواهر او کانونه لري .چې له هغې جملې څخه
په قیجي کې اوسپنه ،په سه کوه کې مس ،په میمنه او دولت اباد کې مالګه ،په کټه کان کې سلفر او په
سفید برفک کې د ډبرو سکاره موقعیت لري.

د کانونو او پټروليم وزارت عوايد
کانونو او پټروليم
وزارت اوونيزه

1,080,000 $

355,941,034 AFN

د کانونو او پټرولیم وزارت په یوه اونۍ کې د  ۱۴۰۱/۶/ ۳نېټې څخه تر  ۱۴۰۱/۶/۹نېټې پورې
( )355,941,034درې سوه پنځه پنځوس میلیونه ،نهه سوه یو څلوېښت زره او څلور دېرش افغانۍ او
( )1,080,000یو میلیون او اتیا زره آمریکایي ډالر عواید را ټول کړي.
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