
 

 نٌشتو کزیم پٌپل     
 نٌیسنده ًیکی پیدیا      

 

 ىند ً چین در سزمایو گذاری معادن افغانستان  تعادل منطقو را بار می آًرد کشٌرىای اشتزاک    

اؾ لساظ قیاقت خاؼی اكغاًكتاى اؾ طؽف کهْؼُای غؽتی هثثت اؼؾیاتی گؽظیعٍ ظؼ ٌُع ّ چیي   ظّلتِایهعاضلَ 

اؾ طؽف ظیگؽ هیتْاًع خلْ هعاضالت هٌلی .ثثات ظایوی ؼا ظؼ هٌطوَ تیاّؼظ هیتْاًعيْؼت انتؽاک ياظهاًَ آًِا 

هتسع نعى .الؾهی اقت یک تععاظ چیؿُاؼا ظاظ تا تتْاًعچیؿُای ؼا تگیؽظ.کهْؼُای هٌطوَ ؼا ظؼاكغاًكتاى تگیؽظ

 .کهْؼ ٌُع چیي ّکهْؼُای آقیا هیاًَ ّقیلَ اقت تا يلر ظایوی ؼا ظؼ هٌطوَ تثاؼ آّؼظ

 سزمایو گزاری درمعدن مس عینک 

اپؽیل قال  ۵۲ّ ّؾاؼت هععى اكغاًكتاى تتاؼیص   MCCهؽاؼ ظاظ قؽهایَ گػاؼی  ظؼ هععى هف عیٌک تا  کوپٌی 

هیلیاؼظ ظالؼ ؼا  ظؼ ایي پؽّژٍ قؽهایَ گػاؼی  ۵۹۰،۰نؽکت چیٌائی  ظؼ هؽازل اّل هثلغ  . تَ اهضا ؼقیع ۵۰۰۰

هیلیْى  ۰۰۰اؾ  ایي قؽهایَ گػاؼی قاالًَ هثلغ  . ًوْظٍ ّایي قؽهایَ گػاؼی تَ پٌح هیلیاؼظ  اكؿایم ضْاُع یاكت

هیلیْى ظالؽ ؼا تَ  ۰۰۰هؽاؼظاظ کهْؼ چیي تایع هثلغ هطاتن تَ  . ظالؼ تَ اكغاًكتاى هالیات پؽظاضت ضْاُعًوْظ

اقت غؽٌ اقتسًال هععى  اؾ غغال قٌگ اكغاًكتاى    کوپٌی هؽاؼ ظاظ کٌٌعٍ هْاكوت  ًوْظٍ. طْؼ تضویي تپؽظاؾظ

ظؼ هؽاؼ ظاظ . هیگا   ّات   ؼا تا هسالت ؼُایهی آب هکتة  ّ هكدع  ؼا اعواؼ ًوایع  ۰۰۰كاتؽیکَ تْلیع   تؽم  

ی قاضت  ؼاٍ آُي  ؼا اؾ تْؼضن    الی  تاخیکكتاى   اؾ ؼاٍ عیٌک تَ کاتل   تععًا  هععى زاخیگک  اؾ آًدا   کوپٌ

آیع  ُکػا طال کَ تعقت هی. اقت یکاّلٌگ ظؼٍ يْف   تَ نوال اكغاًكتاى ّاؾ نوال تَ تاخکكتاى هْاكوت ًوْظٍ

گؽظظ ظؼ هؽزلَ ظّم الی تَ    ًلؽ کاؼ هكاعع هی ۰۰۰۰ظؼ هؽزلَ اّل ایي پؽّژ  تؽای  . تعلن تعّلت اكغاًكتاى ظاؼظ

ُای تی اًتِا ؼا تَ ایي  ظؼ ُؽ يْؼت  تطثین ياظهاًَ ایي پؽّژٍ ضْنثطتی. گؽظظ نؽایط کاؼ هكاعع هی  ۰۲۰۰۰

 .کهْؼ تَ اؼهغاى ضْاُع آّؼظ

اًع   َ  تطًیى ظاظٍقال ۲۵ُای خٌگ  هیلْى ظالؽ ؼا غؽٌ پاک کاؼی هیي ۵.۲هثل اؾ تاقیف کوپٌی ًاهثؽظٍ هثلغ 

ّالیت لِْگؽ ظؼ . اقت ؾضوی  هٌدؽ نعٍ ۵،هؽگ ّ هیؽ ّ  ،۰تا كعاًل تللات اًكاًی ّ زیْاًی ظؼایي هٌطوَ تَ 

. ظؼ اثؽ زاظثَ تی اهي گؽظیع ۰۲۲۱قالَ یکی اؾ ضًْی تؽیي ّالیت تْظ ایي ّالیت ظؼقال  ۰۰قالِای خٌگ 

تالک . گؽظیع آتاظ  ّ ضْقت  تَ لِْگؽ ّاؾ آى تَ قایؽ ّالیات هیاکواالت  هداُعیي  ّتلٌگ ظاؼاى  اؾ ؼاٍ  خالل 

تعیي هٌظْؼ هوعاؼ ؾیاظی  هیي  ظؼیي ّالیت تطًْو ظؼ هععى . ضْاًعًع غؽب ایي ؼاٍ ؼا ناٍ ؼگ هداُعیي هی

 .اقت کَ ایي كالکت تا ٌُْؾ تللات ظاؼظ عیٌک کَ هطعات ؼّقی هكتوؽ تْظ كؽل نعٍ

 

 



 

 نادا در معادن آىن  حاجیگکسزمایو گذاری دًلت ىند ً کا

قاضت ؼاٍ آُي کوپٌی ُای ٌُع .ظّلت ٌُع هثلغ یک هلیاؼظ ظالؽ ؼا ظؼ هععى زاخیگک قؽهایَ گػاؼی کٌع هؽاؼاقت

ک ظاؼای قَ غضایؽ تؿؼگ اقت هععى زاخی گ.اؾ هعاظى زاخیگک الی تٌع چِا تِاؼ ایؽاى تَ عِعٍ ضْظ گؽكتَ اًع

 ّلت کاًاظا تا ظّلت اكغاًكتاى غؽٌ اقتطؽاج هؽاؼظاظ ًوْظٍ اًع آًؽا گؽّپ ٌُعی ّ آضؽی ؼا ظ کَ ظّ

 

  معدن مس عینک ً حاجیگکسیاست پنيا نی درارتباط 

ظى ایکررری اؾ ظّا طلثررراى ایررري هعررر  اهؽیکرررا  قرررْال ایٌکرررَ چرررؽا. تانرررع هررری  قیاقرررت  ظؼ اکثرررؽ هرررْاؼظ اهتًررراظ ترررات 
َ . ظى گرررؽظظاتررْظ هْكرررن ًهرررع تررا هالرررک ایررري هعرر    َ . تاقررر قیاقرررتِای ًِلترر هًرررؽّكیت  ازتورررال ظاؼظ اهؽیکررا ًظرررؽ تررر

پررؽظاؾظ  ُورریي هررْاؼظ کررَ چرریي هرری    . ظاؼظ ًطْاقررت تؽًررعٍ نررْظ   ّاكغاًكررتاى  آقرریا  قررتؽاتی ی کررَ ظؼ هررْؼظ   ّیررا 
ّلررری . طرررْؼی اقرررت کرررَ هیتْاًرررع تؽًرررعٍ نرررْظ  ُّرررن ًیرررؽّ اهؽیکرررا ظؼ اكغاًكرررتاى  . اهؽیکرررا هرررثاًل هثرررْل ًورررْظٍ ترررْظ 

ّ ظؼ هعرررررعى  (Metallurgical Corporation of China)ا یررررر چررررریي  قرررررت کوپٌررررری ظّلتررررری غّب آُررررري ضْا
 Steel)ّگرررررؽّپ کوپٌررررری ُرررررای ٌُرررررعی( Kilo Goldmines Ltd. (KGL))کوپٌررررری  کاًررررراظائی زاخیگرررررک

Authority of India Ltd. (SAIL) )  خاهعرررَ  ّؼّظپرررف اؾ        .ظلیرررل آى تهرررؽذ غیرررل اقرررت  . تؽًرررعٍ گرررؽظظ
 اعرررالى  ظؼ کٌرراؼ قررایؽ هرررعؼت ُررای هٌطوررَ ای اؾ    كیاقرررت هٌطوررَ  زًظررؽ تررَ   چررریي  ظّلررت  خِرراًی ظؼ اكغاًكررتاى۹   

ّ اكررؽاگ گؽایررری ترررعّؼ هاًررع ّ ترررعیي تؽتیرررة ضرررال    تٌیررراظگؽی  ّ هسرررْ ظؼ اكغاًكرررتاى پؽّقررَ هثررراؼؾٍ ترررا تؽّؼیكررن  
 خِررررت ظیگررررؽ هثرررراؼؾٍ تررررا تؽّؼیكررررن ّ الواعررررعٍ ظؼ اكغاًكررررتاى ایدرررراظ گؽظیررررع  اؾ     ْی ظؼ هعاظلررررَ هٌطورررر  تررررؿؼگ

ًظررراهی ّ اهٌیتررری گؽظیرررع ّ اؾ عؽيرررَ ُرررای اهتًررراظی ّ تاؾقررراؾی        ات آهؽیکرررا ّ هتسرررعیٌم هًرررؽّف اهرررْؼ   
ّقرررَ هثررراؼؾٍ ترررا تؽّؼیكرررن ترررْظ۹ ترررعّؼ هاًرررع ّ ترررعیي تؽتیرررة ضرررال      کرررَ یکررری اؾ هسرررْؼ ُرررای كًرررل خعیرررع ّ پؽ  

ظّلرررت ٌُرررع پرررف اؾ چررریي ظّهررریي     .هْضرررْعی ظیگرررؽی ظؼ پؽّقرررَ اهٌیرررت ّ تاؾقررراؾی اكغاًكرررتاى ایدررراظ گؽظیرررع     
کهرررْؼ پؽًلرررْـ پررریم ؼكترررَ ّهدِرررؿ ترررا قرررالذ پیهرررؽكتَ يرررؽف ظؼ هْضرررْعات اهتًررراظی قرررِن گؽكترررَ ّلررری ظؼ   

                                                                                                                  .ًگؽكتررررررررَ اقررررررررت   ًظرررررررراهی   ّتایررررررررع قررررررررِن  عنررررررررای عؽقررررررررَ هثرررررررراؼؾٍ تررررررررا تؽّؼیررررررررؿؾم طررررررررْؼی کررررررررَ      
ّ   چررریي۹ کشوووٌر ظؼ عؽيرررَ ُرررای اهتًررراظی تدررراؼتی ًظررراهی ًیرررؿ      اّل هٌطورررَ آقررریا   هرررعؼت اترررؽ هرررعؼت خعیرررع 

ؾیرررؽا اهرررؽّؾ کهرررْؼ .ظاؼظ ؼا  اكغاًكرررتاىترررَ آى هاًٌرررع تْخرررَ ؾیررراظ غرررؽٌ ضؽیرررعاؼی هرررْاظ ضرررام اؼؾاى ًّؿظیرررک 
ایررري کهرررْؼ ترررا ؼنرررع اهتًررراظی خِهررری ال۹ تررراؾاؼ      . چررریي تیهرررتؽیي تْلیرررعات يرررٌای  ضلیلرررَ ؼا ظؼ خِررراى ظاؼظ   

ُررررای هًررررؽف قؽاقررررؽ ظًیررررا ؼا تًررررؽف کررررؽظٍ ّ عوررررعٍ تررررؽیي نررررؽیک تررررؽای قررررؽهایَ گررررػاؼی ّ اقررررتطؽاج     
      ّ . هررری تانرررٌع هاًٌرررع اكغاًكرررتاى   تْقرررعَ  ظؼ زرررال هعررراظى ظقرررت ًطرررْؼظٍ ّ تررراؾٍ کهرررق نرررعٍ کهرررْؼُای كویرررؽ 

هیثررررؽظ تررررا ٌُررررع ّ چرررریي ًررررَ تٌِررررا ظؼ عؽيررررَ   هْتِررررای کهررررْؼ اهؽیکررررا ؾهاًیکررررَ ظاضررررل اكغاًكررررتاى هیهررررع تْهرررر  
ُررریو گًْرررَ کورررک ًظررراهی  ترررؽضالف کهرررْؼ چررریي  .اهتًررراظی تلکرررَ ظؼ عؽيرررَ ًظررراهی اّؼا کورررک ضْاٌُرررع کرررؽظ  

ظؼاقررررتطؽاج هعرررراظى ّ قررررؽهایَ گررررؿاؼی ؼّی  ٌُّررررع  تررررا ههرررراؼکت چرررریي.ًٌوررررْظ ًرررراتْ  ًظرررراهی ؼا تررررَ هْتِررررای
ّ ضرررال  ِا اًتظررراؼل هررری ؼكرررت ؼا ازرررؽاؾ ًوهررری کرررَ قرررال ُا هٌرررات  طثیعررری ّ ؾیؽؾهیٌررری اكغاًكرررتاى۹ ایررري کهرررْؼ

                                                                                                                        .ایرري قیاقررت قررالِا هثررل ًیررؿ یررک ترراؼ تکررؽاؼ گؽظیررعٍ تررْظ        . ًوررْظ ضٌُْررع م ؼا پؽؿهٌطوررَ ای هثرراؼؾٍ تررا تؽّؼیرر   
ؼّقرررررِا ظؼ ترررررا خٌرررررگ علیرررررَ  کهرررررْؼُای هٌطورررررَ  ظّلرررررت اهؽیکرررررا غرررررؽٌ نرررررؽیک قررررراضتي  ۰۲۲۱ظؼقرررررال 

ترررا ظؼیررري خٌرررگ  . ًوایرررع اؼیهٌطورررَ  ضؽیرررع ضْاقرررت ترررا ترررؽای هداُرررعیي اؾ قرررالزِای  کهرررْؼُای    ۹اكغاًكرررتاى  
ؼا اؾ کهررررْؼ چرررریي  ضؽیررررعاؼی   خٌررررگ خِرررراًی ظّم  یکتعررررعاظ قررررالزِای ؾًررررگ ؾظٍتررررعیي هٌظررررْؼ  .ًلرررر  تؽًررررع

تثعررع هتسرررع تررا اهؽیکررا ظؼیررري     آىّکهررْؼ چرریي اؾ  . قررراؾظ نررؽیک   اكغرراى  خٌرررگ ضررًْیي  ًوررْظ تررا آًکهررْؼ ؼا  ظؼ   
عیٌرررک اهؽیکرررا اؾ ظّلرررت چررریي چیرررؿ ظیگرررؽی ؼا      ؼّظ ظؼ هرررْؼظ هعرررعى هرررف   یهرررازتورررال ؾیررراظ  .هثررراؼؾٍ گؽظیرررع 

اهؽیکررررا ظؼهعررررعى  . ّاهکرررراى ظاؼظ پررررای عكرررراکؽ چیٌررررائی ؼا ظؼیرررري خٌررررگ تکهرررراًع     . ظؼضْاقررررت ضْاُررررع ًوررررْظ  
تررا  تکهررعهٌطوررَ ظؼ هیرراى   هٌرراك  کهررْؼُای هررعؼت هٌررع  اّال پررای ضْاُررع  زاخیگررک ُررن ًطْاقررت تؽًررعٍ نررْظ هرری    

ظؼ اهررررْؼ  ّ ٌُررررع چرررریييرررراظهاًَ ههرررراؼکت . نررررًْع ّخررررَ ههررررتؽک پیررررعا ًوررررْظٍ ظؼكعالیتِررررای ًظرررراهی نررررؽیک   
کهرررْؼ کورررک ًورررْظٍ ّ هعاظلرررَ هٌطورررَ     اهتًررراظی اكغاًكرررتاى۹ ضررروي ایٌکرررَ ترررَ ؼًّرررع تْقرررعَ ّ ؼنرررع اهتًررراظی   

ای کٌرررًْی ؼا تکویرررل هررری کٌرررع۹ ؼًّرررعُوگؽایی ّ ُوکررراؼی ُرررای هٌطورررَ ای ؼا ًیرررؿ توْیرررت ًورررْظٍ ّ ترررَ قرررْ         
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ّ هٌاقرررثات ظؼًّررری چررریي ٌُّرررع ؼّی  .ظررري ُرررا۹ زكاقررریت ُرررا ّ ؼهاترررت ُرررای هٌطورررْی ؼا ًیرررؿ کررراُم هررری ظُرررع
اظى اكغاًكرررتاى ظؼ کٌررراؼ هٌررراك  اهتًررراظی۹ اُویرررت    ۹ قرررؽهایَ گرررػاؼی ؼّی هعررر  ّ ُرررن .پرررای هرررػاکؽٍ ضْاُرررع اهرررع  

ترررا قرررؽهایَ گرررػاؼی ؼّی هعررراظى اكغاًكرررتاى ظؼ زویورررت ؾهیٌرررَ ُرررای ًلرررْغ ّ          ُاایررري کهرررْؼ . قیاقررری ًیرررؿ ظاؼظ 
                                                                                                                                                    .قیاقرررررری هٌطوررررررَ ههرررررراؼکت پیررررررعا هرررررری کٌررررررع ْظؼا ًیررررررؿ كررررررؽاُن کررررررؽظٍ ّ ظؼ هعاظلررررررَزضررررررْؼ قیاقرررررری ضرررررر

  ؼّظ کرررَ ظؼ  هٌطورررَ عیٌرررک  ُؽگرررؿ يرررلر     ًوایٌرررع کرررَ اهکررراى ایررري هررری     قیاقرررت هرررعاؼُای اكغررراًی اظِررراؼ هررری    
چررریي ظؼیررري قرررؽهایَ   گْیٌرررع هررری ههررراّؼیي ؼّـ.  ظؼ ضْاُرررع آهرررعطالثررراى ٍ تسرررت زورررالت ّاهٌیرررت ًطْاُرررع آهرررع 

کررَ اهٌیررت   هكرروت اقاقرری  اقررت ّلرری   ؼا تضررویي ًوررْظٍ   آُرري ؼاٍ ّ اعورراؼگررػاؼی قررَ چیررؿ ؼا یعٌرری آب تررؽم     
َ   اقررت  ًاهاتررل تضررویي هاًررعٍ    اقررت ُررؽ هررعؼ تضررویي ظاظٍ نررْظ قررؽهایَ گررػاؼی ًرراهى         ظنرروي اقررت ظؼ خررای کرر

َ ّلكرر  تررا كعررال . اقررت ظؼ خررای قررؽهایَ گررػاؼی نررْظ کررَ ايرراًل ظنرروٌی ًثانررع       چٌررعیي ترراؼ هررْؼظ     ْالی هسوررع آغرر
َ  طالثررراى    زولرررَ   گلثرررعیي زکوتیررراؼ    ظؼ قرررالِای خٌرررگ تیهرررتؽیي اعضرررای زرررؿب اقرررالهی     .  اقرررت  هرررؽاؼ گؽكتررر

 .اقررررت قررررال  خٌررررگ یکٌلررررؽ تكررررلیوی تررررعّلت ًررررعاظٍ ۰۰تانررررٌعگاى ّالیررررت لِررررْگؽ تررررْظ ُّررررن  ّالیررررت لررررْگؽ ظؼ 
ی ازتورررااًل چررریي ظؼ كعالیتِرررا.اًل ضرررْظ ظكرررا  کٌرررع ؾهاًیکرررَ چررریي قرررؽهایَ گرررػاؼی ًوایرررع تایرررع اؾ قرررؽهایَ ضرررْظ عوررر  

ظؼ يررْؼت قررِن گررؽكتي يررلسَ خعیررع ترراؾ هیهررْظ یعٌرری ضررؽاب نررعى ّضرر  قیاقرری            .قررِین گررؽظظ   ًظرراهی ًیررؿ 
ترررعّى کرررعام تٌرررعل يرررْت    ترررؽ پاکكرررتاى تررراؾ ّ    اهؽیکرررا  ظؼیًٌرررْؼت نرررؽایط زورررالت  .تررریي پاکكرررتاى ّ چررریي   

 .ضْاُع گؽكت 

 '''معادن متعدد مس عینک'''

کیلْ هتؽی  ۲۰ایي هٌطوَ  ظؼ . هؽتْگ ّلكْالی هسوع آغَ  ّالیت  لْگؽ  هؽاؼ ظاؼًع«عیٌک»وَ  تٌام ظؼ هٌط

تْاى ظؼ ضًْيیات ًیک  هؽاؼ ظاؼظ۹ کَ هی  A1خٌْب غؽتی کاتل ّناُؽاٍ  تیي اهللی  تْؼضن اقالم هلعَ یا 

. تانع عى هف  ظؼقطر خِاى هیهععى هػکْؼ تؿؼگتؽیي هععى هف ظؼ اكغاًكتاى ّ  ظّهیي هع. هععى هسكْب ًوْظ

. تانع اؾ هف ّ هوعاؼی هسعّظی اؾ طال هی۵.۲هیلْى تي  هف  ظاؼای كیًعی  ۰۰.۲غزایؽ هدوْعی ایي هعاظى  

                                 .ؼقع هی۵.۰۲ – ۰.۰۱هیلْى تي تا كیًعی   ۵۰۰هدوْعًا قٌگِای هف ظاؼ هٌطوَ 

ُای هثل اؾ اقالم ًیؿ هْؼظ تِؽٍ  ظُع ایي هععى ظؼ ظّؼٍ ظاؼظ ًهاى هیتَ اقاـ نْاُع کَ ظؼ ظقتؽـ هؽاؼ 

كعالیتِای   ۰،۱۰هدعظآ کهق گؽظیع ّ ظؼ قال  ۰،۱۲هععى هف عیٌک  ظؼ قال . اقت تؽظاؼی هؽاؼ گؽكتَ

ُای  یعٌی هكوتِای  تالکهععى هف عیٌک ظؼ ّالیت لْگؽظؼ قَ  . اکتهاكی ظؼهْؼظ ایي هععى آغاؾ گؽظیع

 ۰۰هتؽ تَ ضطاهت  ۵۰۰ظؼ هكوت هؽکؿی طثوات هف ظاؼ تَ طْل . اقت تی۹ خٌْتی تهکیل گؽظیعٍهؽکؿی۹ غؽ

.  ؼقع هتؽ هی ۰۰۰ُای هععًی۹ کَ تْقط تؽهَ تثثیت نع۹ٍ تَ  ضطاهت اعظوی قٌگ. اًع هتؽ تسوین نع۵۰۰ٍتا 

ُای اکكایع  ظؼقٌگهوعاؼهتْقط هف . تانٌع هتؽ اکكایع نعٍ هی ۵۰-۰۰ُای هععًی اؾ قطر ؾهیي تا عون  قٌگ

( عیٌک لِْگؽ)قازَ هف آٌُک . کٌع كیًع تغیؽ هی ۵.۰۲ – ۰.۰۱ؼقع ّ تًْؼت کل اؾ  كیًع هی ۵.۰نعٍ تَ 

ایي هععى . تانع هیلیْى تي هتؽیک تطْؼ پیهثیٌی هْخْظ هی ۰۱هیلیْى تي هتؽیک  تثثیت نعٍ ّ ظؼ زعّظ  ۰۰.۲

ّ هوعاؼی اؾ هسعّظی  (  co)تي هتؽیک  کْتالت  ُؿاؼ  ۰۰۰ّ ظاؼای ( Ag)تي هتؽیک  ًوؽٍ  ۱۱۰۰ظاؼای 

 .تانع طال ؼا ظاؼا هی

 معدن آىن حاجی گک

 کیلْ ۰۰۰  ظؼ ّ کم ٌُعّ کُِْای قلكلَ ظؼ هععى ایي(:تاهیاى ظؼ آخیگک یا)''' گک زاخی آُي تؿؼگ هععى'''

 هٌطوَ ظؼ ّ اكغاًكتاى ظؼ آُي هععى تؿؼگتؽیي. اقت نعٍ ّاه   ظانتَ تاهیاى ّظؼنؽم کاتل  غؽتی نوال هتؽی

 ّعوعتًا ظاؼظ هؽاؼ پؽّتؽّؾّئیک قي تَ قٌگِایی ظؼّى ظؼ الیَ تًْؼت  زاخیگک هععى قٌگ.  اقت نعٍ هلوعاظ

 ضْؼنیعی ُدؽی ،۰۲۲ قال ظؼ هععى ایي. اقت نعٍ تهکیل( Fe3O4)  هگٌتیت ّ( Fe2O3ّ) ُواتیت  اؾ

 عون هتؽ ۲۲۰ ّ طْل کیلْهتؽ ۰۰ زاخیگگ هععى. تاق گؽكتَ هؽاؼ تؽؼقی هْؼظ ظّتاؼ زاال تا ّ نع نٌاقایی

 كؽاًكْیِا آلواًیِا۹ اًگلیكیِا۹. گؽكت هؽاؼ ضاؼخی کاؼنٌاقاى تْقط  هععى ایي چگًْگی تاؼٍ ظؼ تسویوات .ظاؼظ

 ظَُ اّآضؽ ظؼ  ؼّقِا  ؼا  تسویوات هِوتؽیي.  ظاظًع هؽاؼ ّاؼؾیاتی هطالعَ هْؼظ ؼا هٌطوَ ایي ؼّقِا ّتاالضؽٍ

 ؼا اکتهاكی هؽازل ۰،۰۰۹ّ ۰،۱۰ی ظَُ ظؼ  ؼّقِا .ؼقاًیعًع اًدام تَ ۰،۰۰ ظَُ ّاّایل ۰،۱۰َُظ ۰،۰۰۹



 هؽزلَ تَ هععى ایي هعلْهی ًا ظالیل تَ هتاقلاًَ ّلی ًع ًوْظ طؽازی ًیؿ ؼا اقتطؽاخی ّپالًِای ًوْظٍ تکویل

 ّ تي هیلیاؼظ ۰/۰ازتوالی غضیؽٍٔ:قتا نعٍ اًدام ؾیؽ تؽاّؼظُای هععى ایي ّغضیؽٍ عیاؼ هْؼظ ظؼ. ًؽقیع اقتطؽاج

 .اًع  ۲۶%  آُي هوعاؼ كیًعی

  منبع

   آؼیاًا ظاًهٌاهَ ّ آؼیائی  ّتگاٍ ظؼ  ظلؽی ظّکتْؼ ًْنتَ كلؿات غّب كؽتؽیکَ ایداظ ّ اكغاًكتاى هعاظى* 
http://www.ariaye.com/dari4/ejtemai/zafari.html  

 
                                 پ ّاک ّتگاٍ ًهؽیَ ؼقیع اهضا تَ کاتل ظؼ عیٌک هف ظاظ هؽاؼ* 
[http://www.pajhwok.com/en/node/54191] 
 
 ًیک ناهسوْظ ًْنتَ اكغاًكتاى طثی ًثاتات ّتگاٍ ظؼ عیٌک هف هععى* 
[http://www.greengold.fr/afghan-science-ainak.html] 
 
 ًیْؾ تلْ ّتگاٍ ظؼ گؽظظ یه آغاؾ آیٌعٍ قال قَ تا لْگؽ هف هععى اقتطؽاج کاؼ* 
[http://tolonews.com/fa/component/content/article/401-extraction-work-of-a-huge-copper-deposit-to-start-in-

3-years-] 
 
     پ ّاک ّتگاٍ ظؼ گؽكت هؽاؼ طالثاى زولَ هْؼظ آغَ هسوع ّلكْالی* 
 [http://www.pajhwok.com/ps/node/57058] 
 گؽظیعٍ تؽتیة هععى ّؾاؼت طؽف اؾ هتي. ظاؼًع عیٌک هف هععى ظؼ گػاؼی قؽهایَ عالهوٌع کَ ُای ّکوپٌی کهْؼُا تؽای ضْاقتظؼ هتي* 
 [http://www.bgs.ac.uk/afghanminerals/docs/tenders/Aynak/request_for_EOI_v7a_fa.pdf]  ّتگاٍ ظؼ. تْظ

 
 .کاًاظائی ُا تَ اهضا ؼقیعهؽاؼ ظاظ هعاظى زاخیگک تا گؽّپ  ٌُعی ّ کوپٌی *
   http://www.bloomberg.com/news/2011-11-28/afghanistan-awards-most-hajigak-iron-ore-mining-rights-to-

indian-group.html 

 
 ظؼ ؼّؾ ًاهَ اكغاًكتاى 0931عوؽب قال  2چؽا چیي عالهوٌع قؽهایَ گػاؼی ظؼ اكغاًكتاى اقت ًْنتَ ُاظی يعیوی هْؼش*

 
 ًْؼاًی خاّیع ًْنتَ زاخیکگ هععى* 
 [http://www.iwaweb.org/Reports/PDF/Hajigak-The_Jewel_of_Afghanistan-2011.pdf] 
 
 كاؼقی قی تی تی ضْاُعتْظ هؿایعٍ تؽتعٍ کاًاظا ٌُعّ کهْؼ* 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/09/110907_k02-hajigak-mine.shtml  
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