ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ :ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎراج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۱ﺣﻤﻞ ۱۳۹۲

ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ  ٨ﺻﺒﺢ وﯾﮋه ﻣﻌﺎدن  -ﮔﺰارﺷﮕﺮ :اﮐﱪ رﺳﺘﻤﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ وزﯾﺮ
»ﻣﻌﺎدن ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎ ِز« ﮐﺸﻮر ،ﺷامری از ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮارداد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،دهﻫﺎ ﻣﺸﺎور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎشﻫﺎی
ﻫﻨﮕﻔﺖ داﻟﺮی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ دهﻫﺎ ﻣﺸﺎور
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در وزارت ﻣﻌﺎدن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ۸ﻫﺰار داﻟﺮ ﺗﺎ ۱۰۷ﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪه ،ﺣﺪاﮐرث ﻣﻌﺎش ﻣﺸﺎوران داﺧﻠﯽ ۸ﻫﺰار داﻟﺮ از ﻣﺸﺎوران
ﺧﺎرﺟﯽ ۱۰۷ﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ۴۰ .ﻣﺸﺎور ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ
ﻣﺎه ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎرک ﻧﺴﺒﯿﺖ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)۱۰۷۵۲۰ﯾﮏﺻﺪ و
ﻫﻔﺖﻫﺰار و ﭘﻨﺞﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ( داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﯾﻦ ادوار ِد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺸﺎورﯾﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﯾﻦ وزارت ۵۵۰۰۰ ،داﻟﺮ ،ﺑﻮوﯾﻦ و ﮐﺎرﻟﻮس
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﺣﺪود ۴۹۷۲۸داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻌﺎش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ،ﺷامری دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ۴۹ﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷامری از ﻣﺸﺎوران دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘﻪ در وزارت
ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﱰ از دهﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷامری از ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ منﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎمﺷﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوران و ﻣﺴﻮوﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎشﻫﺎی داﻟﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺘﯿﻖ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﺣﺪود ۳۰ﻫﺰار داﻟﺮ و وﯾﺲ ﺷﯿﺮدل ،ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۱۳۵۰۰داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺸﺎور وزارت ﻣﻌﺎدن ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ،ﻋﺘﯿﻖ ﺻﺪﯾﻘﯽ در آﻏﺎز۲۲ ،ﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷامری از ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ منﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎمﺷﺎن اﻓﺸﺎ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوران و ﻣﺴﻮوﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎشﻫﺎی داﻟﺮی
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ اﯾﻦ وزارت ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﯽ ،زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی را ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ«.

ﻣﻌﺎشﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﻣﻌﺎدن

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﺷامری از رﯾﯿﺴﺎن ارﺷﺪ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮنِ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ ،و ﺷامری ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن از دو ﭘﺮوژه ،ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﺣﯿﺪﷲ ﻗﺎدری ،رﯾﯿﺲ ﭘﺮوژهی اﻧﮑﺸﺎف
ﻣﺘﺪاوم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۳۳۶۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻗﺎی ﻗﺎدری ،در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن از ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎورﯾﺖ وزارت ﺗﺠﺎرت و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۲۲۵۰۰داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون ﻧﻌﯿﻢ ،آﻣﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوژه ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۳۸۱۲۵اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺮاباﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺮج ،ﺳﮑﺮﺗﺮ وزﯾﺮ
 ۱۲۰۹۹۸اﻓﻐﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪمتﯿﻢ ﻋﺎﺻﯽ رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﴩات ۱۹۲۳۷۵اﻓﻐﺎﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ زاﻫﺪ داوودی  ،۱۱۵۰۰۰ﺳﻠﻄﺎنﻣﺤﻤﺪ اﯾﻤﻞ  ۱۸۶۰۳۸اﻓﻐﺎﻧﯽ،
ﺷﯿﺮاﺣﻤﺪ ﭘﺮوﯾﺰ ۱۰۵۵۰۴اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻋﺰتﷲ ﺻﺪﯾﻘﯽ ۱۰۹۲۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺧﺎنزﻣﺎن اﻣﺮﺧﯿﻞ ۱۱۷۳۷۵اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪﷲ ﻣﻨﯿﺐ ۱۸۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻏﻼم
دﺳﺘﮕﯿﺮﺧﺎن ۱۲۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﳌﺒﯿﻦ ﺷﻬﺎب ۱۵۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ اﻧﺪر ۱۴۲۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر رﺳﯿﻦ ۱۶۶۱۲۵اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ
ﺻﺎﻓﯽ ۱۳۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺟﻮاد ﺻﺪﯾﻘﯽ ۱۵۰۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﻨﺎﯾﺖﷲ ﻋﻠﻤﯿﺎر ۱۴۷۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ «.در ﻣﺠﻤﻮع ۱۲۸ﺗﻦ از ۲۰ﻫﺰار
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از »۴۰۰ﻫﺰار« اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻤﯿﻤﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﺣﺪود
۵ﻫﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﺑﺴﺖ اولِ ﻗﺪمِ اول ﺣﺪود۳۲۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﻣﻌﺎدن اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت
ﻣﻌﺎدن ﺑﺮاﺳﺎس ُرﺗ ُﺐ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﺻﻼﺣﺎت اداری ،ﻣﻌﺎش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺪ ﺿﻤﯿﺮ ،رﯾﯿﺲ دﻓﱰ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻋﻼوهی اﯾﻦﮐﻪ
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﮐﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن از ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻌﺎش منﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻞ متﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ وزارت ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎشﺷﺎن از
ﻣﺮﺟﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻬﯿﻪی ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد در وزارت ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ
اﺣﻤﺪﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷامری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻌﺎش ﻣﺸﺎوران
اﯾﻦ وزارت را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ،منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎوران را ﮐﻨﱰول ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﻣﻌﺎشﻫﺎ از ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ منﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ۵ﻣﺸﺎور ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ «.در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،آﻗﺎی ﺟﻤﺮاﻧﯽ ،از اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد
اﻋﺘامد وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮهﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎ و ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ،ﻟﻨﺪن ،دوﺑﯽ و ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﺑﺮد .آﻗﺎی ﺟﻤﺮاﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﺣﯿﺚ رﯾﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻤﺮکﻫﺎی اﯾﻦ وزارت وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻣﺬاﮐﺮهﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ،ﺧﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﻣﺴﻮوﻻن
ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در وزارت ﻣﻌﺎدن دهﻫﺎ ﻣﺸﺎور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎشﻫﺎی
ﻫﻨﮕﻔﺖ داﻟﺮی ،اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﺰﯾﺰﷲ ﻟﻮدﯾﻦ ،رﯾﯿﺲ اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺸﺎوران وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻣﻌﺎشﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ دهﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮدهام ﮐﻪ از اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎوران ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻣﺸﺎوران اﯾﻦ وزارت اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری منﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖِ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ،ﻧﺎﻣﻪای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎدهام «.ﺷامری از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧنت زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺴﺎد ،ﻣﺸﺎوران ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻞﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺠﯿﺪی ،از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧنت زﻣﻨﯿﻪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی و ﻓﺴﺎد اداری ﻣﺸﺎوران ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪی ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺪرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ،آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﻓﻐﺎن ﻗﺒﻼ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐرثﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ)اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎوران( ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ اﺳﺖ و اﮐرثﯾﺖ ﻣﺸﺎوران ،منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ «.او اﻓﺰود» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ]ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ[ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران و ﭼﭙﺎولﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺻﺪد اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺎوران]داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ[ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ «.در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ وزارت ﻣﻌﺎدن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ،دو ﺧﺎﻧﻪ در وزﯾﺮ اﮐﱪﺧﺎن و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺎرﺗﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ
ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۹/۴/۱۰در ﻓﻮرم ﺛﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺷﻬﺮ
ﮐﺎﺑﻞ۷» ،منﺮه زﻣﯿﻦ« دارد .در اﯾﻦ ﻓﻮرم آﻣﺪه اﺳﺖ۴» :منﺮه زﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎرﺑﺴﻮه ﺑﻪ ﻧﺎم وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮک ﮐﺎرﺗﻪ ﻧﺠﺎت
ﮐﺎﺑﻞ ،دو منﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ۸ﺑﺴﻮه ﺑﻪﻧﺎم ﺷامﯾﻞ ﺷﻬﺮاﻧﯽ و ﭼﻬﺎر ﺑﺴﻮهی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺷﻬﺮاﻧﯽ در ادارهی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
اداری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ «.در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۳۷۵۰۰داﻟﺮ ﺑﺮای ﻣﻬامنﺧﺎﻧﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره
 ۵۴۹۴/۵۱۴۷ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ﮐﻪ از رﯾﺎﺳﺖ دﻓﱰ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ اداری اﯾﻦ وزارت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :رﯾﺎﺳﺖ اداری
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪی ﺣﻮﯾﻠﯽ)ﻣﻬامنﺧﺎﻧﻪ( اﯾﻦﺟﺎﻧﺐ)ﺷﻬﺮاﻧﯽ( ﻣﻌﺎدل  ۳۷۵۰۰داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻃﻮر ﻗﺮﺿﻪ از ﺗﺼﺪی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻟﯽ
اﺟﺮای ﮐﺮاﯾﻪی ﺧﺎﻧﻪ از ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت رﺑﻊ اول ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﺗﺪارک ﮐﻨﺪ «.وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،در ﭘﺎی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
اﺧﺬ اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ ،وزارت ﻣﻌﺎدن در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره  ،۳۹۹ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۸۸/۱۵/۱۲ﻋﻨﻮاﻧﯽ ادارهی اﻣﻮر و داراﻻﻧﺸﺎی ﺷﻮرای وزﯾﺮان ،از اﯾﻦ اداره ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺮاﯾﻪی ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﭙﺮدازد؛ اﻣﺎ ادارهی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ادارهی اﻣﻮر در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره  ،۵۲۸۱ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۸۸/۲۴/۱۲ﻋﻨﻮاﻧﯽ وزارت
ﻣﻌﺎدن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﭘﻮل ﮐﺮاﯾﻪی ﻣﻬامنﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪون ﺣﮑﻢ واﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد «.در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ،
اﻣﻀﺎی ﺻﺎدق ﻣﺪﺑﺮ ،رﯾﯿﺲ ادارهی اﻣﻮر و داراﻻﻧﺸﺎی ﺷﻮرای وزﯾﺮان وﺟﻮد دارد.

ﺷﻬﺮاﻧﯽ؛ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دو اداره

در ﻣﺎدهی ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ» :رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،وزﯾﺮان ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺳﱰه ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻟﻮیﺳﺎرﻧﻮال و ﻗﻀﺎت
منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﺗﺼﺪی وﻇﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮی اﺷﺘﻐﺎل ورزﻧﺪ «.ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ آنﮐﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻن ارﺷﺪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت آﻧﺎن ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ متﺎم داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای اﯾﻦ اداره
ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺎوران اداره اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺎ آنﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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۵ﺳﻨﺒﻠﻪی ۱۳۹۱در ﺟﻠﺴﻪی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﻐﻮل وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎش درﯾﺎﻓﺖ منﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در ﻓﻮرﻣﻪی ﺛﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ۲۱ﻋﻘﺮب ۱۳۸۸
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و دواﻣﺪار ﺣﺪود۵ﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از» «USAIDﯾﺎ اداره اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ رﯾﯿﺲ دﻓﱰ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ در ﻫﯿﭻ ادارهی دﯾﮕﺮی ﮐﺎر منﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷام ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﻌﻼ از ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وزﯾﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای وزارت اﺳﺖ «.ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ آنﮐﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻن ارﺷﺪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آﻧﺎن ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ متﺎم داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺮای اﯾﻦ اداره ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ .ﻟﻮدﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :داراﯾﯽ ۹۰ﻣﻘﺎم زﯾﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن]ﺑﺮرﺳﯽ داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎمﻫﺎ[
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎمﻫﺎ داراﯾﯽﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی دﺧﱰ ،ﭘﴪ و اﯾﻦ و آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺮاﯾﻪی ﺧﺎﻧﻪی وزﯾﺮ ﻧﻈﺎرت
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ«.

ﺑﺮﮐﻨﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان

از زﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،او ﺷامری از رﯾﯿﺴﺎن اﯾﻦ وزارت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ اﻧﺘﺨﺎب وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،اﮐﻨﻮن در وزارت ﻣﻌﺎدن ﺗﻌﻬﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺪﺳﱰ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ اداره در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اداره متﺎم
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن را از ﻧﮕﺎه ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼس و اﺳﺘﻔﺎدهﺟﻮﯾﯽ ،متﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ادارهی ﮐﺪﺳﱰ را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ «.اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم اﻓﺰود» :در آﻏﺎز ﮐﺎر آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﺪﺳﱰ اﯾﻦ وزارت ﺑﻮد و
ﺷﻬﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ،ﺷﻬﯿﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ اﯾﻦ اداره ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺣﺪود ۳ﻣﺎه
وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮا ﮐﺮد و ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وزﯾﺮ ﻟﺒﯿﮏ ﻧﮕﻔﺖ ،ﺷﻬﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎد داد «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﺷﻬﯿﺮ در
اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وزﯾﺮ دوﺑﺎره ﻣﺤﺘﻮای اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۳ ،رﯾﯿﺲ ادارهی ﮐﺪﺳﱰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﮔﺴﱰدهی اداری ،اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﯿﺮ ،اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺻﻤﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﯾﯿﺲ ﮐﺪﺳﱰ از ﺳﻮی وزﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﻧﻮر را ﺑﻪﺣﯿﺚ ﴎﭘﺮﺳﺖ ادارهی ﮐﺪﺳﱰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊِ ،
روﻧﺪ
ﺑﺴ ِنت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ داﮐﱰ ﻋﺘﯿﻖ و ﻧﻌﯿﻢ رﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ از
دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدناﻧﺪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دهﻫﺎﻫﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ آﻗﺎی ﺟﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻣﺬاﮐﺮهﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﮐﺎر وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۹ﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ده ﻣﺘﺨﺼﺺ و رﯾﯿﺴﺎن اﯾﻦ وزارت ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪی
ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ دادهاﻧﺪ .آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ۸ﺻﺒﺢ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺷامری از رﯾﯿﺴﺎن اﯾﻦ وزارت را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺧﱪ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎهﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و
اداری ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ۵رﯾﯿﺲ ارﺷﺪ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻢﮐﺎریﻫﺎ و آﻧﭽﻪ ﻓﺴﺎد در اﯾﻦ وزارت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،رﯾﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ﺣﻮت  ۱۳۹۱ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم وزارت ﻣﻌﺎدن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ دارم ،اداﻣﻪی وﻇﯿﻔﻪام را در ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ منﯽداﻧﻢ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ از ﻣﻘﺎم وزارت ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺮا
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ «.وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۳ﺣﻮت ﺳﺎل ،۱۳۹۱ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﻔﺎی آﻗﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﴩی اﯾﻦ وزارت ارﺟﺎع ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﻌﯿﻨﺎن و رﯾﯿﺲﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﻌﯿﻨﺎن و رﯾﯿﺲﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۸۹/۱/۶ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﺠﻨﯿﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وزارت ﻣﻌﺎدن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪی ﴎﮔﺸﺎده در ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد ﮔﺴﱰدهی اداری در وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ادارهی
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻤﻊ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :از آﻏﺎز ﺗﻘﺮر ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺚ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن اﺟﺮاات و اﻗﺪامﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد اداری ﺗﻮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه ﻣﺎﻟﯽ وزارت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد ،زورﮔﻮﯾﯽ ،اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ در وزارت
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﻣﻌﺎدن ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﮑﯽ اﺳﺖ و ﺷامری از ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﻋﻤﻼ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ،اذﯾﺖ و آزار
روﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﺎص ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد در وزارت ﻣﻌﺎدن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻌﺎدن را
در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﭙﺎول و ﺗﺎراج ﻗﺮار دادهاﻧﺪ «.در اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،از ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮود ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ۱۴۰۰ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ارزش
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ دﺳﺖﮐﻢ ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗ ُﻦ آﻫﻦ ذﺧﯿﺮه دارد
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮوﺳﺲ ،ارزش ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن داﻟﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وزارت ﻣﻌﺎدن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ را ﺑﺎ
درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻗﺮارداد ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ۲ﻗﺮن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ از ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎزدهﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪی ﻋﺎدی و اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ از۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺪن ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اوﺳﻂ ۶۲٫۵درﺻﺪ
آﻫﻦ ﺧﺎﻟﺺ دارد ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪنِ آﻫﻦِ دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺷامر ﻣﯽرود .وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸ﻧﻮاﻣﱪ  ۲۰۱۱از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺶ ﮐﻤﭙﻨﯽای
ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮزل/ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻤﭙﻨﯽ » «Sail.Afiscoﻫﻨﺪی در ﺑﻼکﻫﺎی » «B.C.Dو
ﮐﻤﭙﻨﯽ » «Kilo Goldmineﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺑﻼک » «Aﺑﺮﻧﺪهی داوﻃﻠﺒﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﺳﻨﺎ ِد اراﯾﻪﺷﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ » Kilo
 «Goldmineﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ» :از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ«.

۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ راﯾﮕﺎن

ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﮐﻨﴪﺳﯿﻮم ﻫﻨﺪی ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ۳۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ۱۰٫۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ
روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ)/ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز( ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ دﻫﻪی آﯾﻨﺪه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﴍﮐﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺣﺪود ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد
داﻟﺮ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪنﻫﺎی زﻏﺎل ﺳﻨﮓ درهﺻﻮف ،زﻏﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ۳۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ۷۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗ ُﻦ زﻏﺎل
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻬﺎی ﻫﺮ ﺗ ُﻦ زﻏﺎل در ﺑﺎزار ﮐﺎﺑﻞ۱۰۰ ،داﻟﺮ و در ﺑﺎزار درهﺻﻮف و ﻣﺰارﴍﯾﻒ ۹۰داﻟﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﺗ ُﻦ ۵۰داﻟﺮ
ﺣﺴﺎب ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺑﻪ ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ در ﴍطﻧﺎﻣﻪ ،از ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎدهی زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﮐﺪام ﺗﺬﮐﺮ داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ذوب آﻫﻦ ،آﻫﮏ و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ را ﺑﻪﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﺳﻨﺎد ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ»  «SAILﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه داوﻃﻠﺒﯽ ﺳﻪ ِ
ﺑﻼک » «B.C.Dﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﺣﺪاث ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪ ﻓﻮﻻد ،ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺰرگ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ،اﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮﺿﻪ )ﭘﻮل متﻮﯾﻞ( و ﻣﻨﻈﻮری دوﻟﺖ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ «.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ »  «SAILﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ وارد داوﻃﻠﺒﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻌﺪن ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﻨﺪه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺧﯿﺎﻧﺖ

اﻣﺎ ﻣﺴﻮوﻻن دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﺑﺎ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﮐﻢ و
ﺳﭙﺮدن ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﺑﻪﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و ﴐﺑﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮراﻧﯽ ،از ﻣﺴﻮوﻻن دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ آﻫﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﴐورت ﺑﻪ آﻫﮏ و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮐﯿﻤﯿﺎوی دارد .ﮐﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ در ﮐﺸﻮر
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻦ ﻣﺎ را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ذوب ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻔﺎد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او،
دوﻟﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪن را راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮب و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزار و ﺑﺮاﺳﺎس داوﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻮراﻧﯽ اﻓﺰود» :ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن
دﯾﮕﺮ ﻣﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ زﯾﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﴐر وارد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺎرﳌﺎن داﺧﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﻮﻧﺪ
و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ «.در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﴍﮐﺖ » «ACTCOﮐﻪ ۲۰درﺻﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی
اﯾﻦ وزارت رد ﺷﺪ ،ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ ﴍﮐﺖ روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺪن ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ را ﺑﻪ ﴐر ﻣﺮدم و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺼﯿﺮ ﺷﻨﺴﺐ ،از ﻣﺴﻮوﻻن
اﯾﻦ ﴍﮐﺖ از ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن ،رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و ادارهی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ﻣﺎرچ ،۲۰۱۲ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎون دوم رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از آن
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﻣﻌﺎدن در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺪن ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﮏ ﻣامﻧﻌﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻣﺎ اﴏار ورزﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ
واﻗﻌﯽ در روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد «.آﻗﺎی ﺷﻨﺴﺐ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ﻓﱪوری  ۲۰۱۲ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن و
رﯾﯿﺲ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۷ﻓﱪوری ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻮزارﺗﯽ )اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﻌﺎدن ،ﺗﺠﺎرت و ادارهی ﻣﯿﺤﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ( ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ،ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻨﴪﺳﯿﻮم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﻟﺪﻣﺎﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ را ﻧﺪارﻧﺪ .آﻗﺎی ﺷﻨﺴﺐ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻮﻟﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ و از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﻣﯽآورد و ﴍﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﺳﻬﺎم ،ﺳﻬﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ؛ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﮐﺎری ﴍﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ و ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ۱۸ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﻬﻢ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺪارک ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ،ﴍﮐﺖ » «ACTCOﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ در ﻣﻌﺪن آﻫﻦ
ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺮﻧﺪه داوﻃﻠﺒﯽ ﻧﺸﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن متﺎﻣﯽ روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ و اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ وزارت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺪ ﺿﻤﯿﺮ ،رﯾﯿﺲ دﻓﱰ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺪهی داوﻃﻠﺒﯽ منﯽﺷﻮﻧﺪ «.از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ،
ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره
 ،۳۶۶۹/۳۶۷۱ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۱۰/۲۴رﯾﺎﺳﺖ دﻓﱰ ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ادارهی اﻣﻮر و داراﻻﻧﺸﺎی ﺷﻮرای وزﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﴍﮐﺖ اﮐﺎﺗﮑﻮ)» ،(«ACTCOﺑﻪ ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری اﻋﱰاﺿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده وﻟﯽ
ﮐﻨﴪﺳﯿﻮم ﻫﻨﺪی ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺮارداد آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﴐر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ «.در اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ادارهی
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ادارهی اﻣﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺮدم ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﯿﺪ «.اﻣﺎ آﻗﺎی ﻟﻮدﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻮاب ﻣﮑﺘﻮب اﯾﻦ اداره ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪهی داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺪن ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻼکﻫﺎی
ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻗﺮارداد ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮔﭗ ،ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.

اﻏﻔﺎل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﮐﺮوﻣﺎﯾﺖ و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ ﻗﺮارداد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷامری از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪهی داوﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﺷامری از ﻣﻌﺎدن ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدن ،ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪنﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،ﻃﻼی زرﮐﺸﺎن ﻏﺰﻧﯽ ،ﻣﺲ ﺑﻠﺨﺎب ،ﻃﻼی ﺑﺪﺧﺸﺎن و ﺑﻼکﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺣﻮزهی اﻓﻐﺎن-ﺗﺎﺟﯿﮏ اﻣﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی
دورﻏﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﯿﺰ اﻏﻔﺎل ﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﻗﺎی ﻟﻮدﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ادارهی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﻮاﺻﻠﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﻮدﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﴍﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ۱۱دوﺳﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ«.
او اﻓﺰود» :ﯾﮑﯽ از اﻓﻐﺎنﻫﺎ در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﺑﻪ ادارهی ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿامﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﻣﻌﺪن را ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮوﭘﻮزلﻫﺎی ﴍﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم ،ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﻐﺎن ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ «.او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم داوﻃﺒﯽﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺑﯽﻃﺮف اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻗﺮارداد ﺷﻮد.

»ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ« در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷامری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﴩ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ،از روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪهی ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ
ﺧﱪ دادهاﻧﺪ .وال اﺳﱰﯾﺖ ژورﻧﺎل ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱/۳۰/۲۰۱۱ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ از ﴍﯾﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﴍﮐﺖ ﻫﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧنت
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﭘﺮوژه ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ دور اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﭘﺮوژهی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ» «.ﺳﺘﯿﻞﮔﺮوپ« از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۳/۱۲/۲۰۱۱ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﯽ اس ورﻣﺎ ،رﯾﯿﺲ ﴍﮐﺖ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻓﻮﻻد ﻫﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻗﺮار
دارد ،ﻟﻬﺬا ﮐﻨﴪﺳﯿﻮم در ﻣﻮﻗﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺗﺪارک ﮐﻨﺪ «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،وزﯾﺮ ﻓﻮﻻد ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪی ﻫﻨﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻋﻀﺎی
ﮐﻨﴪﺳﯿﻮم ﺑﺮﻧﺪهی ﻫﻨﺪی ،ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺎ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎمﻫﺎی
ﻫﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﻢ «.ﺷامری از ﻧﴩﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ،از ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺪن
آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ﺧﱪ دادهاﻧﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﺷامری از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮐﻨﻮﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ،ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ و ﺗﺎراج ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪاﮐﺮم ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ
وزارت ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ ،اﺟﺮاات ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺴﺎد ﮔﺴﱰدهی اداری در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻌﻔﺎ داده
اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ » «SAILاﺣﺪاث ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪ ﻓﻮﻻد را ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺮﺿﻪ ،آنﻫﻢ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮری دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻢﭼﻮ ﻗﺮﺿﻪﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﮑﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ

آﻗﺎی ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز)روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ( ﮐﻪ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﻧﺘﺎﯾﺞ داوﻃﻠﺒﯽ در
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪﺷامر ﻣﯽرود ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﺷﺪهاﻧﺪ.
او اﻓﺰود» :اوﺳﻂ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز دو ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪه  ۵،۵درﺻﺪ و از ﺳﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﺣﺪود  ۲۲درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز
ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ در متﺎم ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪن در ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ،ﻓﺮوش آﻫﻦ ۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﻣﯽﺷﻮد «.آﻗﺎی ﻏﯿﺎﺛﯽ اﻓﺰود» :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ متﺎم ذﺧﺎﯾﺮ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎم ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ،ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آن ﺣﺪود
۲۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ،از ﻓﺮوش آﻫﻦ۵۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ و از ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻓﻮﻻد ۱۰۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه از ﻗﺮار  ۵،۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ۳۰ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ و ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز
ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ،از ﻗﺮار  ۲۲درﺻﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  ۱۲۰ ،۶۰و ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﭙﻨﯽ » «SAILﺑﺮای اﺣﺪاث زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ )متﺪﯾﺪ ﺧﻂ
آﻫﻦ ،اﺣﺪاث ﴎک ،متﺪﯾﺪ ﻟﯿﻦ ﺑﺮق( ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﱰک را ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﻧﺪارد .در اﺳﻨﺎد ،ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﮐﻤﭙﻨﯽ » «SAILآﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز
۶درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آﻫﻦ ،ﻣﻨﻔﯽ ﻣﴫف اﻧﺘﻘﺎل ،از دﻫﻨﻪ ﻣﻌﺪن اﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪار]ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد[ «.از
ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ۵-۶درﺻﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﻧﺠﻨﯿﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎدل ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﭼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ ۵-۶درﺻﺪ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ۴۰-۵۰درﺻﺪ ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﻣﻌﺪن ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن آﻫﻦ
ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﺴﯿﺮ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﺳﻨﺎد ،ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺮاﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﯽ از
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﺳﻨﺎد وزارت ﻣﻌﺎدن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ» «KILOاز ﻟﺤﺎظ متﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ،در آنﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮده ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ داوﻃﻠﺐ دوﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻫﻨﺪی » «SAILﺑﺎﻻی ﺑﻼک  Aﺻﻮرت ﮔﯿﺮد «.اﻣﺎ ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﯾﻦ وزارت ﺑﺎ آنﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ» «KILOرا ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﮐﺮده ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوژه را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻻزم و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز

ﻃﻮریﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ » «SAILدر ﻃﻮل ﻣﺪت ۲۷ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ،ﮐﻤﭙﻨﯽ » «KILOدر ﺟﺮﯾﺎن  ۲۷ﺳﺎل
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۴,۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ،اﻣﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻧﺎﮐﺎم » ،«ACATCOدر ﺟﺮﯾﺎن  ۲۱ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۲۱,۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ،اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪاتﺷﺎن را از ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻂ
رﯾﻞ ﮐﻤﭙﻨﯽ » «MCCآﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺣﺪاث ﺧﻂ آﻫﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ » «MCCﺗﺎ ﻣﯿﻌﺎد ﻓﻮق ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﮐﻤﭙﻨﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷامری از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن اﺳﺖ و اﮔﺮ از
ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :آﯾﻨﺪهی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﭙﺎول در ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪزودی
از اداﻣﻪی ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد «.ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن دارد و
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺳﭙﺮدن ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﴎک ،داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﭘﺮوژه ارزش دارد .او اﻓﺰود:
»در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاداد ﻣﻌﺪن ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،ﴍﮐﺖ اﮐﺎﺗﮑﻮ ۲۰درﺻﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﴍﮐﺖ اﮐﺎﺗﮑﻮ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ۲۰درﺻﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز را
ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺳﻮی وزارت رد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ۲۰درﺻﺪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد «.ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
ﺷامری از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﮑﻞ ﴎﯾﻊ و ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ» :ﻧﻔﺲ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد واﻗﻌﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ متﺎم ﻫﺴﺖوﺑﻮد ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن متﺎم ﻣﯽﺷﻮد «.اﻣﺎ ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺘﺎبزده ﻗﺮارداد
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﮕﻮ ،ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﺎ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻋﺮاق و ﴎﻟﯿﻮن ﮐﻪ روﻧﺪ
اﻧﮑﺸﺎف ﺳﮑﺘﻮر ﻣﻌﺪنﮐﺎری را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.
ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻌﺎدن ﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺪن را ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ «.اﻣﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﮔﻠﻮﺑﻞ وﯾﺘﻨﯿﺲ ،اﻧﺴﺘﯿﻮت
دﯾﺪهﺑﺎن ﻋﻮاﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ آﳌﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﺮوپ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻮی و آﯾﺮﻟﻨﺪی ،ﺷﺒﮑﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و
ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﺎروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۲ﺟﻮن  ،۲۰۱۲ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﻮب ﻋﻨﻮاﻧﯽ وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﴎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰاع ،ﻓﺴﺎد ،ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﮕﻮ ،ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﺎ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻋﺮاق و ﴎﻟﯿﻮن ﮐﻪ روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﮑﺘﻮر
ﻣﻌﺪنﮐﺎری را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (AEITIﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺷﺘﺎبزده داوﻃﻠﺒﯽ و ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺸﯿﺮﺧﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ ،رﯾﯿﺲ اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎمل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎمل ﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی در اﯾﻦ وزارت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﻪﺟﺎی ﻋﺠﻠﻪﮐﺮدن در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ از ﻋﻮاﯾﺪ
ﻣﻌﺎدن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮب از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ در وزارت ﻣﻌﺎدن را ﺑﺎﻻ ﺑﱪﯾﻢ «.آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ و اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺎرﳌﺎن
ﻧﻘﺶ ﮐﻢﺗﺮ دارﻧﺪ .او اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ،منﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺎرﳌﺎن در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺎدن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎمل از ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻌﺎدن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبدﻫﯽ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،ادارهی اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دو ﮔﺰارش در
ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ از ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﻧﴩ ﮐﺮده اﺳﺖ .او اداﻣﻪ داد» :در ﮔﺰارش ﻧﺨﺴﺖ ادارهی اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ۲۸۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻓﻐﺎﻧﯽ و در ﮔﺰارش دوم ۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻌﺎدن ،ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ«.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﮑﺘﻮبﻫﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،از آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .در دو ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ ﺷامرهﻫﺎی ۳۴۰
و  ،۴۷۷/۲۰۲ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی  ۱۳۹۱/۷/۳۰و  ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮاﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری آﻣﺪه
اﺳﺖ» :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ،ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﻗﺮارداد
ﺳﭙﺮدن ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻮاب اراﯾﻪ ﺷﻮد «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ آنﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﮑﺘﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮاداد ﯾﮏ ﻣﻌﺪن،
ﭘﺎرﳌﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮارداده ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷامرهﻫﺎی  ۳۱۱ ،۱۵۰و ۳۸۹
ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی  ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ،۱۳۹۱/۵/۴و  ،۱۳۹۱/۹/۵ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮاﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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»ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن،
از ﭘﺮوﺳﻪی ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،در ﻣﮑﺘﻮب  ،۴۷۸ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ،
ﻋﻨﻮاﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد روی ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﺟﻠﺴﻪ را در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ،ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن منﯽﺑﺎﺷﺪ «.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎی ﻋﺒﯿﺪﷲ راﻣﯿﻦ،
رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﯿﺤﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۱۰/۱۷در ﻣﻮرد ﻣﻌﺪن آﻫﻦ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :در ﺟﺮﯾﺎن ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﻇﺮﻓﯿﺖ در وزارت ﻣﻌﺎدن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺘﺎبزده
ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎﯾﺪروﮐﺎرﺑﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد «.از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ذوب آﻫﻦ ﺑﻬﱰﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎدهی درﺳﺖ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ را دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻد و ذوب آﻫﻦ دوﻟﺖﻫﺎ
را ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎﯾﺪ
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ را در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ذوب آﻫﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﻞﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺠﯿﺪی ،از اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪی ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﻟﺴﯽﺟﺮﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮐﺮده منﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ ﭼﻮن وزارت ﻣﻌﺎدن در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺎت
اداری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ وزارت اﻓﺮاد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی دﻟﺨﻮاه و
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ از آدرس اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از
ﻗﺮاردادﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﻢ «.او اﻓﺰود» :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎدن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن دارﻧﺪ و ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺎت اداری اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐرثﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .وزارت ﻣﻌﺎدن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ وزارت ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺎت اداری ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﯿﺎت اداری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ» ،وزارﺗﯽ« اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای اﺻﻼح
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن وﺟﻮد ﻧﺪارد .او ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،ﺑﻞ دهﻫﺎ ﻣﻌﺪن دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد«.

اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻌﺎدن

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﻮوﻻن دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی درﺳﺖ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻌﺎدن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﺟﺎوﯾﺪ ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻟﯿﻼم)داوﻃﻠﺒﯽ( ﻣﻌﺎدن ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺎرﳌﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮕﻮی اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در ﻣامﻟﮏ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ «.او
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ» :ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺎرﳌﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی زﯾ ِﺮ
ﺑﺤﺚ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺎرﳌﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﳌﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن
ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد «.اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺟامع
و ﻓﮑﺮ ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدن ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮهﻫﺎی ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ،
اﺟﺮاﯾﯿﻪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ متﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻌﺪنﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ ،ﻣﺲ ﻋﯿﻨﮏ ﻟﻮﮔﺮ،
ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻔﺖ آﻣﻮدرﯾﺎ و ﺷامری از ﻗﺮاردادﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻟﻐﻮ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد«.

ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ

وزارت ﻣﻌﺎدن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﻼکﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺸﻘﺮی ،ﺑﺎزار ﮐﻤﯽ و زﻣﺮدﺳﺎی ﭘﺮوﭘﻮزل اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﱰوﻟﯿﻢ ﭼﯿﻦ و »وﻃﻦ ﮔﺮوپ« ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﮐﺎر ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۴ﴎﻃﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﴍوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﭘﻮزلﻫﺎی اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻞ آﻓﺮی)درﺧﻮاﺳﺘﯽ( ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ آﻓﺮ ﺑﺮ
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ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ آﻓﺮﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه داوﻃﻠﺒﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﭙﺮدن ﺑﻼکﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﭘﱰوﻟﯿﻢ ﭼﯿﻦ و وﻃﻦ
ﮔﺮوپ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن ،در ﻣﺠﻠﻪی ﺷامرهدﻫﻢ ﻣﻌﺎدن ،ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺮوﺳﻪی داوﻃﻠﺒﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻪ ﺑﻼک ﻧﻔﺘﯽ در
ﺣﻮزهی آﻣﻮدرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻧﴩ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای آن ،از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮐﻤﭙﻨﯽ ،ﺳﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﭘﺮوﭘﻮزلﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﴍطﻧﺎﻣﻪ اراﯾﻪ
ﻧﮑﺮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮوﭘﻮزلﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪارﮐﺎت ،در
داوﻃﻠﺒﯽﻫﺎ اراﯾﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﴍاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ اﺷﱰاک در داوﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻼک ،ﻣﻘﺪار ۴۲,۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗ ُﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮑﯽ ﻧﻔﺖ و ﻣﻘﺪار ۱۴,۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗ ُﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺘﮕﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزش ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻪ ،ﺑﻼک ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۰,۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف اﻧﺪک
ﻣﯽﺗﻮان آ ن را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد.

ﻗﺮاردادی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮاردا ِد اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻘﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ،ﮐﺸﻒ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮﺣﻠﻪی اﮐﺘﺸﺎف ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﻣﺴﻮوﻻن ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮐﻨﻮﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ،ﻗﺮارداد اﮐﺘﺸﺎف و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ وزارت ﻣﻌﺎدن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻏﯿﺎﺛﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ وزارت ،ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻼک ﭘﻨﺞ ﺳﺎﺣﻪ ﻣﻌﺪندار ﻧﻔﺘﯽ )اﻧﮕﻮت ،آقدرﯾﺎ  ،ﻗﺸﻘﺮی ،ﺑﺎزارﮐﻤﯽ و زﻣﺮدﺳﺎی( ﮐﺸﻒ و
ذﺧﺎﯾﺮ آن ﺑﺎ ارزش ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داﻟﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﮐرثﯾﺖ ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داﻟﺮ ﻣﴫف ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ اﻓﺸﺎ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ
آﻣﻮدرﯾﺎ ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﺮﺣﻠﻪی اﮐﺘﺸﺎف آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ و
وﻃﻦﮔﺮوپ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎرﻓﺎت و ﮐﺸﻒ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺪن اﯾﻦ ﺑﻼکﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ
ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻓﺰود» :ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻮول ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪی وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎ ﴍﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ و وﻃﻦﮔﺮوپ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻠﯽ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﻗﺮار دادهاﻧﺪ «.ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در وزارت ﻣﻌﺎدن
،ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﮑﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن را ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﻮدﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﻗﺒﻼ اﮐﺘﺸﺎف ﺷﺪه ،اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻮوﻻن،
ﯾﮏ ﭼﻞ)ﻓﺮﯾﺐ( را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﴎویﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۴۰-۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ]و آن را در ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ .ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﻪ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ و آن ﻓﺮد داده ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ-دو ﺗﻦ در
ﮐﺎﺑﻞ و ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺑﻼکﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭘﱰوﻟﯿﻢ
ﭼﯿﻦ و وﻃﻦﮔﺮوپ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ منﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :در ﻗﺮارداد آﻣﻮدرﯾﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ِ
ﺑﺮﺧﻼف ]ﻗﻮﻟﯽ[ ﮐﻪ اول داده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ،در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﯿﺎه ،ﺑﻪ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از متﺎم ﻣﺮدم ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ]ﻓﯿﺼﻠﻪیﺷﺎن را[ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻧﴩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﻌﺎدن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺴﻮوﻻن وزارتاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ «.آﻗﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻋﯿﻨﮏ ،از ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎدن ﺣﺪﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺼﺪی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﴍﮐﺖ
ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻋﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد .او اﻓﺰود» :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﴍﮐﺖ ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۳
رﺳام ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ در وزارت ﻣﻌﺪن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ «.در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎدل ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻼکﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﴐر ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻋﺎدل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز دو ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد» :ﻣﻌﺪنﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﮐﺘﺸﺎف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ۸۰درﺻﺪ
روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ۲۰درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ داده ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎدن ،ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻣﯿﺎن ۵۰-
۶۰درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ «.از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﮔﻞﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺠﯿﺪی از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮐرثﯾﺖ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺷﻤﻮل ﺑﻼکﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ
ِ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ ،اﯾﻦ آرزوی ﻣﺮدم را ﻣﯽﮔﯿﺮد و
آﻣﻮدرﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺠﯿﺪی ﮔﻔﺖ» :ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ﺗﻮﺳﻂ دزدان ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ
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ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﴍوع ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻣﻌﺎدن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ«.

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﻪ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در آﻓﺮ ﺧﻮد۳۰ ،درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﻪ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ،اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ۲۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪهی وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻣﻪ را اﻟﯽ ۳۱دﺳﺎﻣﱪﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺎت
ﻣﻌﺪندار اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۲۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎدﯾﻪ ۳۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﻣﻌﺎدن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاداد ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﺑﯿﻦاﻻوزراﺗﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﮔﺰارش وزارت ﻣﻌﺎدن ،در ﻣﻮرد ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۳۱اﺳﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﱰوﻟﯿﻢ ﭼﯿﻦ و وﻃﻦﮔﺮوپ ۳۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﴍﮐﺖﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ۲۰درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﴐر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﯿﺎﺛﯽ ﮔﻔﺖ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻔﺖ از ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺪون ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻼف اﺳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ
زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻌﺪن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وزارت ﻣﻌﺎدن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺎﺣﻪ ﻧﻔﺖدار اﻧﮕﻮت واﻗﻊ
ﺑﻼک ﻗﺸﻘﺮی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﴍﮐﺖ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز« ﻗﺮارداد ﮐﺮد و ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود دهﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ رﻗﻢ زد ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻣﺴﻮوﻻن از آن ﯾﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮآﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ ،ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺑﻪ ارزش ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ داﻟﺮ ﻧﻔﺖ ذﺧﯿﺮه دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪهی اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ،ﻧﻔﺖ را از ﭼﺎه
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ ،ﺣﺪود ۱۵درﺻﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن۲۵ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ »راﺷﺪ« و
»ﻋﺎﻃﻒ« ،از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻣﯽﭘﺮدزاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب۶۰ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﴍﮐﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن داوﻃﻠﺒﯽ ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ،ﭼﻬﺎر ﴍﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﮐﻤﭙﻨﯽ
ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ و وﻃﻦاﺷﱰاک داﺷﺘﻨﺪ و دو ﴍﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن ﴍﮐﺖ ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺟﻠﯿﻞ
ﺟﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﺮادرش دو ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دو ﴍﮐﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ منﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ،
دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر زده اﺳﺖ «.ﺑﺮاﺳﺎس ﻣنت ﻗﺮارداد ،ﴍﮐﺖ ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود ۱۵درﺻﺪ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و
ﭘﺲ از آن ،ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ۵۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم وزارت ﻣﻌﺎدن ﮔﻔﺖ» :ﴍﮐﺖﻫﺎ در آﻏﺎز ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎمل و ﻓﺴﺎد اداری در وزارت ﻣﻌﺎدن وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ وزارت در ﻣﻮﻗﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﴫفﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ را ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﮐﻨﱰول ﮐﻨﺪ «.او اﻓﺰود» :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد «.ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﴎوی ۱۵روزهی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﴍﮐﺖ ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ در
ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ،ﺣﺪود ۱٫۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﴐ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺣﺪود ۶۰-۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺣﺪود ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ،روزاﻧﻪ
۵ﻫﺰار ﺑﯿﺮل ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ۴۵ﻫﺰار ﺑﯿﺮل در روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻮدداری از اﯾﺠﺎد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه

ﻣﺴﻮوﻻن ﴍﮐﺖ ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارداد »ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ آﻣﻮدرﯾﺎ ،ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣنت ﻗﺮارداد اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺷامر
ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه و آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﻮوﻻن ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﭘﱰوﻟﯿﻢ ﭼﯿﻦ و وﻃﻦﮔﺮوپ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶دﺳﺎﻣﱪ ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻃﺮﻓﯿﻦ متﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ )ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه( ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﱰوﻟﯿﻢ ﭼﯿﻦ و وﻃﻦ ،ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺳﺲ و ﺗﺼﻔﯿﻪی
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﻫﺎﯾﺪروﮐﺎرﺑﻦﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد «.در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
اﻣﻀﺎﻫﺎی وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻮوﻻن ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﭙﻨﯽ «افامﮐﻮ« اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ را در وﻻﯾﺖ ﺟﻮزﺟﺎن ﺑﺴﺎزد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن ،در
ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره  ،۴۸۳/۳۱۵ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۸/۳۰ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وزارت ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ،ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭘﱰوﻟﯿﻢ ﭼﯿﻦ و وﻃﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه را ﻧﯿﺰ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
از آنﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه از اﯾﺠﺎد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻮزهی
ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره  ،۴۷۹/۲۰۴ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن آﻣﺪه
اﺳﺖ» :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ را ﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ۱۵درﺻﺪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،اﮐرثﯾﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺟﻠﺴﻪی ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀ ِﻞ ۸۵درﺻﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺠﻨﯿﺮ دوﻟﺖ ﻧﺎدرﺧﯿﻞ ،ﻣﺴﻮول ﭘﯿﺸﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارداد ﻫﺎﯾﺪروﮐﺎرﺑﻦﻫﺎی ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ
آﻣﻮدرﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﻗﺮارداد ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﻻﭘﯿﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ ﺑﻪﺷامر ﻣﯽرود .اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ
وﻓﺎ ،از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎدن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
اﯾﻦ ﻗﺮﺿﻪ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در اﺧﯿﺘﺎر دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺣﻮزهی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﻮدرﯾﺎ را ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی آﻗﺎی وﻓﺎ ،ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﻣﻌﺎدن ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ را از
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ذوب آﻫﻦ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻣﻌﺪود ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷامری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎن را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ذوب آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و در وزارت ﻣﻌﺎدن ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی واﻗﻌﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎراج ﻣﻌﺎدن

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آذرﺧﺶ ﺣﺎﻓﻈﯽ رﯾﯿﺲ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ و ذوب آﻫﻦ از
ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎی ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ منﯽرﺳﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ وزﯾﺮان ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهام .ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻧﺎﮐﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﻘﯿﺮاﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ «.او اﻓﺰود» :زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﻫﻦ را ذوب ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،در
ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺗﺎراج و ﭼﭙﺎول در ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺗﺎراج ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮدم آﯾﻨﺪهی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎﺣﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﻮد.
آﻗﺎی ﻋﺎدل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻬﱰﯾﻦ راه ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﻮاد ﺧﺎم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی
ﺟﺪﯾﺪ ،داﻧﺶ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﮐﺸﻮر و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﮐﻤﭙﻨﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﻋﺎدل ،ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد زﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .او اﻓﺰود» :در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ،ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻣﺜﺎل
ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮرهی ﺧﻮب دﯾﮕﺮان را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺪﺷﺎن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﴍﮐﺖﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ و در آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎد ﮐﻨﺪ «.در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺴﻮوﻻن ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﮐﻨﻮﻧﯽ وزارت
ﻣﻌﺎدن از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان
ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ زودی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷامری از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ،در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﻣﻌﺪن ﻃﻼی ﻗﺮهذﻏﻦ را ﺑﻪ ارزش ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﴍﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮارداد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎدری،
از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ،در اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺳﻬﻢ دارد.
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷامری از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ،در
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ اﻓﺸﺎ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﻣﻌﺎدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ » :ﺳﯿﺪﻣﻨﺼﻮر ﻧﺎدری در ﺣﺎل
ﺣﺎﴐ در ﻣﻌﺪن ﻃﻼی ﻗﺮهذﻏﻦ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺳﻬﻢ دارد .زﳌﯽ ﻣﺠﺪدی از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻣﻌﺪن ﻗﺮارداد ﻻﺟﻮرد اﯾﻦ وﻻﯾﺖ و رﺿﺎ ﺧﻮﺷﮏ وﻃﻦدوﺳﺖ از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺮات ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺰک اﯾﻦ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﴍﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو منﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﺎتﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن از آن ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪی اﺳﺘﺨﺮاج
ﻻﺟﻮرد و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺶ از ﻗﺮارداد آن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮد «.اﻣﺎ آﻗﺎی وﻃﻦدوﺳﺖ ،ﺑﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﺧﻮﺷﮏ از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎی
اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﺮاج زﻏﺎل ،ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازد.
او ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﴍﮐﺖ ﺧﻮﺷﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار زﻏﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﭘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازد «.ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ،اﮔﺮ
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﺗﺎ ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻣﻀﺎی آن را دارد و از ۵اﻟﯽ ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻮزرا ،از
۲۵اﻟﯽ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای وزﯾﺮان و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﳌﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺷامری از ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧنت زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷامری از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و زورﻣﻨﺪان
ﻗﺮارداد ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ »راﺷﮏ ﻗﻮﺑﯽ« در ﻣﺮﺑﻮﻃﺎت وﻟﺴﻮاﻟﯽ درهﺻﻮف وﻻﯾﺖ ﺳﻤﻨﮕﺎن ﻣﺎه ﺛﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
داوﻃﻠﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی »ﻣﻌﺪنﮐﺎران« و »ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد« در روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺪن اﺷﱰاک داﺷﺘﻨﺪ .ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران ،ﺑﺎ دو ﻣﺎه
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﺪاﺷنت ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی در ﭘﺮوﭘﻮزلﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺮ ﺗﻦ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ را ﺣﺪود ۸۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ۱۲۵۵اﻓﻐﺎﻧﯽ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ
وزارت ﻣﻌﺎدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﮑﯽ از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺪهی اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﯽ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ،در ﭘﺮوﭘﻮزل ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ راﺷﮏ ﻗﻮﺑﯽ ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﻏﺎل ذﺧﯿﺮه دارد ﮐﻪ از۸۰۰اﻟﯽ
۱۲۵۵اﻓﻐﺎﻧﯽ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﻔﺎوت ،دوﻟﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﴐر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره  ،۵۱۳ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۵/۱۱ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎم وزارت ﻣﻌﺎدن آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻌﺪن
راﺷﮏ ﻗﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ ﺛﻮر ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻫﯿﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮده؛ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﺣﺼﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﻧﺮخ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ،ﻣﯿﺤﻂزﯾﺴﺖ ،ﭘﻼن ﮐﺎری ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺗﻔﺤﺺ ،اﮐﺘﺸﺎف و ﻏﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪن ﮐﺎران ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد «.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎی
ﻋﺘﯿﻖﷲ اﯾامق ،رﯾﯿﺲ ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد وﺟﻮد دارد .وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﯾﻀﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو
ﺗﻦ از رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺪﺳﱰ و ﯾﮏ ﺗﻦ از ادارهی ﺣﻘﻮق ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻧﺼﯿﺮاﺣﻤﺪ دراﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻣﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻫﯿﺎت ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ،ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران را واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻫﯿﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻗﺎی
ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ داﮐﱰ ﻋﺘﯿﻖ رﯾﯿﺲ ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮑﯽ اﯾﻦ وزارت ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دوﺑﺎره ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﻫﯿﺎت ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران را ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ،منﺎﯾﻨﺪهی رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮق وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺎل ،در ﮔﺰارش رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺪﺳﱰ وزارت ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮزلﻫﺎی ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد و ﻣﻌﺪنﮐﺎران را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد در ﭘﺮوﭘﻮزل اراﯾﻪ ﺷﺪهی ﺧﻮد ﺣﺪود ۲۰۰ﻫﺰار داﻟﺮ را در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺤﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻣﺎ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪن
ﮐﺎران ۲۰۰ﻫﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ۵۰ﻫﺰار داﻟﺮ را در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺪنﮐﺎران۶۰۰ﻫﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ را در ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮد را در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﻔﺤﺺ و اﮐﺘﺸﺎف( ۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﺪت ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺘﺨﺮاج
ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ و
روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ آن ﻣﺒﻠﻎ ۱۲۵۵اﻓﻐﺎﻧﯽ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪنﮐﺎران ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻟﺮ و روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ آن ۸۰۰اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻫﺮﺗﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ«.

ﴍﮐﺖ ﻧﺎﮐﺎم

در ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﯿﻦاﻻوزا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺪت دوﺳﺎل در ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ »ﻗﺮوﻧﻪ»ی ﺑﺎﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدی زﻏﺎل ﺳﻨﮓ دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ،ﺑﻨﺎ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﻓﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران در
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران از ﺳﻮی ﻫﯿﺎت وزارت ﻣﻌﺎدن۲۱۷منﺮه و ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد
۱۸۹منﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﻀﺎﻫﺎی اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻏﻼم ﺣﴬت اﻣﯿﺮی ،ﻣﺸﺎور ﻣﻘﺎم وزارت ،اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ منﺎﯾﻨﺪهی رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻣﻌﺎدن و اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﺻﻤﯿﻢ ،ﴎﭘﺮﺳﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺪﺳﱰ اﯾﻦ وزارت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در ﭘﺎﭘﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وزرا ﻣﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻓﯿﺼﻠﻪی ﺷامره  ،۶ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۴/۱۴ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وزرا ﮐﻪ وﺣﯿﺪﷲ ﺷﻬﺮاﻧﯽ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ،ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ارﻏﻨﺪﯾﻮال وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯿﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺴﻠﮑﯽ ادارهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻧﺠﯿﺐﷲ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرت و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ و ﺷامری دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﻣﻌﺎدن اﺷﱰاک داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺳﺘامع ﮔﺰارش رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺪﺳﱰ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :از اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪی داوﻃﻠﺒﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻤﭙﻨﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ،ﭘﻼن
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻏﯿﺮه ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﻌﺪنﮐﺎران ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺪه اﺳﺖ «.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎی
ارﻏﻨﺪﯾﻮال ،ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺴﺘﻮر ،ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯿﺎر ،اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻮﻣﮑﯽ ﻣﻌﯿﻦ وزارت ﺗﺠﺎرت و ﻧﺠﯿﺐﷲ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرت و
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وزارت ﺧﺎرﺟﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷامری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﻨﻮﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﭘﺮوﺳﻪی داوﻃﻠﺒﯽ
ﻣﻌﺎدن و آﻓﺮﮔﺸﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﴍﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﺧﻮب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ وزارت ﻣﻌﺎدن ﮔﻔﺖ» :در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﭘﻼن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎری ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ،ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ،ﺗﻔﺤﺺ و اﮐﺘﺸﺎف ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ،
ﭘﺮوﺳﺲ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ را ﺑﺮﻧﺪهی ﻗﺮارداد ﻣﯽﺳﺎزد«.

رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ؛ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪن

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﭘﺲ از
آن ﮐﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده ،اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﻋﺮﯾﻀﻪﻫﺎی ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﻋﻨﻮاﻧﯽ دادﮔﺎهﻋﺎﻟﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن راﺷﮏ ﻗﻮﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ،دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪود ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﯽ زﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وزارت ﻣﻌﺎدن ﴍﮐﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﻌﺪنﮐﺎران را ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪنﻫﺎی وﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺰ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﻌﺪن راﺷﮏ ﻗﻮﺑﯽ اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﴍﮐﺖ از راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﮏ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از
دوﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﻪی دوﻟﺖ را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪنﮐﺎران ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺣﺎﴐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ
آﻓﺮﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ «.ﻋﺘﯿﻖﷲ اﯾامق ،ﻣﺴﻮول ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او متﺎم ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺎﻻ
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،رد ﺷﺪه اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺳﺘﯿﻨﺎف وﻻﯾﺖ
ﮐﺎﺑﻞ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﮑﺘﻮبﻫﺎی ﺷامره  ،۱۰۰۱/۹۹۱ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۱۱/۲و  ،۱۱۹۰/۱۱۱۴ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۱/۱۲/۵ﻋﻨﻮاﻧﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن از آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﴍﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯿﻼد را از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮات دادﮔﺎهﻋﺎﻟﯽ در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره
 ۱۹۸۲/۱۰۵۲ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﯿﻤﯽ ،رﯾﯿﺲ دادﮔﺎهﻋﺎﻟﯽ ،از آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮق و دﯾﻮان ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺻﻮت ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ اﻧﻔﺼﺎل ﴍﻋﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ذیﺻﻼح ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻞ آن ،ارﺟﺎع
ﻣﯽﺷﻮد «.اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻨﺪ و ﻣﮑﺘﻮبﻫﺎی دادﮔﺎهﻋﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻗﺎی ﺿﻤﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﯾﻦ وزارت اﺳﻨﺎدی را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﺎدن

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷامری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺷامری از ﴍﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر را اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺗﻄﺒﯿﻖ منﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﯿﻖ ﻓﺮوزان ،از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺻﻼ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد «.آﻗﺎی ﻓﺮوزان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎف ،اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺣﻔﺎری و ﮐﻨﺪنﮐﺎری ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ ِ
زﯾﺴﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ادارهی ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻏﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯿﺎر ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺴﻠﮑﯽ اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ادارهی
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در متﺎم ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ اداره ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
آﻗﺎی ﻣﻠﮑﯿﺎر ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ۵۰درﺻﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر

اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ راﺷﮏ ﻗﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دهﻫﺎ ﻣﻌﺪن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮارداد آن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داﻟﺮ ﺧﺴﺎرت
دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ،ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ،ﺑﯿﺶ از
۲۰۰ﻣﻌﺪن ﮐﻮﭼﮏ در وﻻﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺷامری از منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن
دوﻟﺘﯽ ﻗﺮارداد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ۸ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮر ِ
اﯾﺪ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ در روﻧﺪ داوﻃﻠﺒﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ »اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﻨﮓ« از ﺳﻮی ﻫﯿﺎت وزارت ﻣﻌﺎدن ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺪون داﺷنت ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ اﯾﻦ
ﴍﮐﺖ را ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪهاﻋﻼنﺷﺪن ﴍﮐﺖ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﻨﯿﮓ ،ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر را ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﺣﻤﺪ دراﻧﯽ
ﻣﻌﯿﻦ اﻣﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﺎدن داده اﺳﺖ .در ﻣﮑﺘﻮب ﺷامره  ،۴۱۰۸ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲۹۱/۵/۲۲رﯾﺎﺳﺖ دﻓﱰ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯿﺖ اﻣﻮر
ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﺎدن اﯾﻦ وزارت آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﺴﺒﺖ ﻣﴫوﻓﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ )ﺷﻬﺮاﻧﯽ( ﺑﻪ ﺷام )ﻧﺼﯿﺮ اﺣﻤﺪ دراﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﺎدن(
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر را ﺑﺎ ﴍﮐﺖ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ «.در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎی وﺣﯿﺪﷲ
ﺷﻬﺮاﻧﯽ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ آﻗﺎی دراﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ
واﺟﺪ ﴍاﯾﻂ ﻧﺒﻮده و اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .آﻗﺎی دراﻧﯽ ﺑﻪ ۸ﺻﺒﺢ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ از آنﮐﻪ وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر را ﺳﭙﺮد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﴍﮐﺖ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻼح و
ﻣﻔﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ «.آﻗﺎی دراﻧﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪنﮐﺎری اﺻﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ اﮐﻨﻮن
ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﴏف ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﭗ راﺳﺖ را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﭗﻫﺎ در وزارت ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻗﺮارداد
ﮐﻼن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﮔﺰارش ۴ﴎﻃﺎن  ۱۳۹۱ﮐﻤﯿﺘﻪی وزرا در ﺑﺨﺶ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺰ ،ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﴍﮐﺖ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪنﮐﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺪارد «.ﺑﺎ آنﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ وزرا در
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن و ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎم وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﴍﮐﺖ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ را ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﴍﮐﺖ را ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼن ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲ﺣﻮت  ،۱۳۹۱رﺳام ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪن ﻓﻠﻮر ِ
اﯾﺪ ﻧﯿﺶ ﻗﻨﺪﻫﺎر را ﺑﻪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ۱۸داﻟﺮ در ﻫﺮ
ﺗ ُﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮاﻧﯽ

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وزﯾﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ او
ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻣﺎدهی ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ آن ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ۸ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮔﺎه وزﯾﺮ و ﯾﺎ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ ﺣﯿﻦ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﻮول ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ منﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﴩوط ﺑﺮاﯾﻦﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﺳﺎس
ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﮑﺎب اﻋامﻟﯽ ﺟﺮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﯾﻦ
وزارت ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﺑﺮﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﯾﮑﯽ از ﻣﺎدهﻫﺎی اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ وزارت ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﻮده از ﺳﻮی ﺷامری از ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ وزارت رد ﺷﺪه
اﺳﺖ «.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺴﻮدهی ردﺷﺪهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ وزارت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺟﻮاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن
را ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻣﺎدهی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﺴﻮده آﻣﺪه اﺳﺖ» :متﺎم اﻧﻮاع ﺟﻮازﻫﺎی ﻣﻨﺪرج اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اراﯾﻪی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎدن اﻋﻄﺎ
ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﺟﻮاز ﺗﻔﺤﺺ و ﻣﻌﺪنﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺮﻓﻪای از ﻃﺮﯾﻖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻄﺎی ﺟﻮاز ﺳﺎﺣﺎت رﯾﺰرفﺷﺪه
ﴏف از ﻃﺮﯾﻖ داوﻃﻠﺒﯽِ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد «.ﺷامری از ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ادارهای ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﺴﺎد اداری
اﻓﺰاﯾﺶ و در آﻣﺪ دوﻟﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ اﯾﻦ وزارت ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﺷﻬﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻼش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻌﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ وزارت روﺑﻪرو ﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﻮده ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺎدن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎراج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«.

ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ۸ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺳﺎﻋﺖ ۸ﺷﺐ ﺷامری از ﻣﻘﺎمﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻓﺰود» :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ وزﯾﺮان ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﻌﺎدن ،ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻫﺮات آﻧﻼﻳﻦ
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اﻗﺘﺼﺎد ،اﻧﮑﺸﺎف دﻫﺎت ،ﺻﺤﺖ ،ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺠﻨﯿﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎدل وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ،ﺻﺎدق ﻣﺪﺑﺮ رﯾﯿﺲ ادارهی اﻣﻮر و ﺷﻮرای وزﯾﺮان،
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺧﺮم رﯾﯿﺲ دﻓﱰ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و ﺳﻪ ﻣﻌﯿﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از آﻗﺎی ﻋﺎدل ،وزﯾﺮ ﭘﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎدن
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام در ﻣﻮرد ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯿﺴﺖ .ﻋﺎدل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﯾﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی او ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی از ﻣﻌﯿﻦﻫﺎی
وزارت ﻣﻌﺎدن در ﻣﻮرد ﻣﺴﻮدهی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﯿﻦﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻮدهﻫﺎ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﺴﻮدهی
دوﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .او ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ ۱۱ﺷﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و آﻗﺎی ﮐﺮزی در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن
ﺗﺴﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﻣﻘﺎمﻫﺎی وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدن ،ﻗﺮارداد ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺪن
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺣﺎﺟﯽﮔﮏ رﺳام اﻣﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺎﻟﯿﻪ در دﻧﯿﺎ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﱰاﻟﯿﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﺷامر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﺳﺖ ﻣﻌﺎدن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﮕﻮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻌﺎدن ﺧﻮد ،ﺑﻪ دوزخ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﱰده در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﮐﺎﻧﮕﻮ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن دهﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .آذرﺧﺶ ﺣﺎﻓﻈﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮد و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ذوب آﻫﻦ و ﺗﺼﻔﯿﻪی ﻧﻔﺖ ،ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ ،اﮐرثﯾﺖ ﻣﻌﺎدن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﺎﺳﻪی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﱰ
ﻧﺪارد .ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وزارت ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯿﻪ را از ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻏﯿﺎﺛﯽ
ﮔﻔﺖ» :در دﻧﯿﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺲ ۲۰درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﮑﺲ ۴۵درﺻﺪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﮑﺲ ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﱰ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن متﺎم ﻣﻌﺎدن در ﮐﺎﺳﻪی
زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ و ﺗﮑﺲ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ «.اﻣﺎ رﯾﯿﺲ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ وزارت ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن،
روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰی را از ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻗﺎی ﺟﻤﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺮاه وﮐﯿﻼن در اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺪنﻫﺎی ﻃﻼ ،ﻣﺲ
و آﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را دﯾﺪﯾﻢ .روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ۴-۵درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ روﯾﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ«.
اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮﻓنت ﻣﺎﻟﯿﻪﻫﺎ و ﺗﮑﺲﻫﺎ در روﻧﺪ ﭘﺮوﺳﺲ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ درﺳﺖ در وزارت ﻣﻌﺎدن ﴍﮐﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﺧﻼ ،ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی و اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﳌﺎن از ﻧﻮاﻗﺺ در ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد در وزارت ﻣﻌﺎدن آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﺮا در ﻣﻮرد
ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺳﺎﯾﺖ  ٨ﺻﺒﺢ
http://8am.af/1392/01/11/8-am-report-afghanistan-mines/
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