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پاليسی ﺳمنت

 .1مقدمه
افغانستان دارای منابع ﺳر شار مواد منراليو ھايدرو کاربن ھا ،فلزات  ،احجار قيمتی و نيمه قيمتی ،عناصر نادره و
مواد ﺳاختمانی از جمله مواد اوليه ﺳمنت )ﺳنگ چونه ،گل رس ،گچ( ميباشد .با وصف آنکھفعاليتھاياکتشافی باالی
منابع معدنی کشوراندکی صورت گرفته،با آن ھم فعاليت ھای انجام شده نشان ميدھد که افغانستان دارای منابع ﺳرشار
مواد ﺳاختمانی بخصوص مواد اوليه ﺳمنت درواليات ﺳمنگان ،بغالن ،قندھار ،ھرات وباميان و اکثر نقاط ديګرکشور
ميباشد.
افغانستان بعنوان کشوربعداز جنگ درمرحله حساس حيات اقتصادی خود درمرحله بازﺳازی ونوﺳازی قرارداشته که
ﺳمنت يکی از عناصر اﺳاﺳی مورد نياز برای ﺳاختمان ﺳازی ،زيربناھا وانکشاف شھرھاﺳت که مقاديری زيادی
ﺳمنت از کشورھای ايران وپاکستان وارد ميگردد اين درحالی اﺳت که افغانستان دارای امکانات وفرصتھای بالقوه
توليد ﺳمنت در داخل کشورمی باشد .به اﺳاس ارقام وامار اوليه بدﺳت آمده طور اوﺳط درحدود شش ميليون تن ﺳمنت
ﺳاالنه به کشور توريد وبه مصرف می رﺳد که ﺳھم اندکی را فابريکه ﺳمنت غوری ايفا می نمايد .تالش
ھابمنظورتامينسمنت مورد نياز کشور روی دﺳت گرفته شده ومطالعات نيز درين راﺳتا انجام يافته اﺳت.

 .2اھداف پاليسی
ھدف اين پاليسی عبارت ازجلب ﺳرمايه گذاری برايتوليد ﺳمنت درداخل کشور ،با اﺳتفاده از منابع داخلی جھت فراھم آوری
مواد اوليTه ﺳTکتور ﺳTاختمانی ،کTه ايTن امTر بTه خTودی خTود منجربTه جلTوگيری از فTرار اﺳTعار ،رشTد صTنعت ﺳTمنت  ،انتقTال
مھارت ھا ،ماشين االت وتخصص ،اشتغال زايی و تاثيرات مضاعف اقتصادی در کشور ميگردد.

 .3چارچوب قانونی و حقوقی
بتاﺳی از ماده نھم قانون اﺳاﺳی و مTاده چھTارم قTانون معTادن جمھTوری اﺳTالمی افغانسTتان ،تمTام منTابع طبيعTی و ذخTاير مTواد
منرالی در قلمرو کشور ملکيت انحصاری دولت می باشد .اجTرای فعاليتھTای صTنعت ﺳTمنت در افغانسTتان توﺳTط دولTت و يTا
اشخاص حقيقی وحقوقی که از وزارت معادن وپتروليم جواز اخذنموده باشند صورت می گيرد .دارنTده جTواز ميتوانTد فعاليTت
ھای معدنکاری مواد خام مورد نياز ﺳمنت را انجام داده وتحت جواز پروﺳس به ﺳاخت وراه انTدازی فابريکTات توليTد ﺳTمنت
مبTTادرت ورزد .متقاضTTيان ميتواننTTد پروپوزلھTTای خويشTTرا بTTا درنظرداشTTت موجوديTTت موادخTTام ﺳTTمنت يکجTTا بTTا پTTالن ﺳTTاخت
فابريکه به وزارت معادن وپتروليم ارايه که بعداز ارزيابی تخنيکی ،مالی وتخصصی مطابق معيارھای قTانونی وﺳTتندردھای
بين المللی به متقاضی واجدشرايط جواز اکتشاف واﺳتخراج مواد خTام ﺳTمنت  ،منTابع انTرژی )ذغTال ﺳTنگ(وﺳTاخت فابريکTه
توليد ﺳمنت،يکجا اعطا ميگردد.
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 .4ادارات کليدی ذيدخل

•

وزارت معادن وپتروليم:
وزارت معادن وپتروليم نھاد اﺳاﺳی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ اجرای فعاليت ھای ﺳروی اﺳتخراج مواد
اوليه ﺳمنت ،صدور جواز ،تعين رويالتی ،نظارت وتفتيش ازرعايت مقررات صحت و ايمنی ،معيارھای محيط
زيستی و نظارت از اجرای فعاليت ھای معدنکاری وفابريکات توليد ﺳمنت در کشور می باشد.

•

وزارت تجارت و صنايع:
وزارت تجارت و صنايع مرجع اﺳاﺳی طرح و ترتيب پاليسی و تنظيم کنندۀ اجرای فعاليت ھای تجارتی ،صدور،
فروش وبازاريابی توليدات ومحصوالت داخليکشور ،می باشد.

•

وزارت ماليه:
وزارت ماليه نھاد اﺳاﺳی طرح و ترتيب پاليسی مالی کشورو تنظيم کنندۀ مسايل عوايد ملی بشمول امورماليات،
محصوالت گمرکی ،تعرفه ھای توريدی وصادراتی صنايع اﺳتخراجی بشمول صنعت ﺳمنت درکشور ميباشد.

•

ادارۀ ملی حفاظت محيط زيست:
نھTTاد ملTTی کنتTTرول ونظTTارت کننTTده از مسTTايل حفاظTTت محTTيط زيسTTت درکشTTور ميباشTTد کTTه درخصTTوص صTTنايع
اﺳتخراجی وتوليد ﺳمنت،بررﺳی وارزيابی گزارش ومطالعات ارزيابی اثرات محيط زيستی و پTالن مTديرت اثTرات
ﺳؤ محيط زيستی رادر مطابقت با قانون حفاظت محيط زيست و مقTررات حمTايوی آن انجTام داده وجTواز مربTوط را
صادر می نمايد.

 .5سروی و اکتشاف
اداره ﺳروی جيولوجی افغانستان عبارت از مرجع اﺳاﺳی نقشه برداری و مطالعات جيولوجيکی منTابع منرالTی ومTواد اوليTه
ﺳمنت در کشور می باشد .اين اداره به ھمکاری نزديک ارگانھای ذيTربط بمنظTور حصTول ايTن اھTداف مسTؤليت جمTع آوری،
توليد وانتشار معلوماتجيولوجيکی را بمنظور تثبيت ذخاير منابع منرالی درکشور ،دارا ميباشد.

 .6انکشاف صنعت سمنت در کشور
وزارت معTTادن وپتTTروليم بمنظTTور رشTTد وانکشTTاف صTTنعت ﺳTTمنت درکشTTور موظTTف اﺳTTت تTTا مطالعTTات الزمTTه را بTTرای تثبيTTت
ﺳاحات دارای مواد اوليه ﺳمنت درﺳراﺳرکشور انجام داده وشرايط ومعيارھای ﺳھل ﺳTرمايه گTذاری را بمنظTور رشTد ﺳTريع
صنعت توليد ﺳمنت درکشور فراھم نمايد.
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 .6.1استفاده از تکنالوجی مدرن در صنعت سمنت
اين پاليسی روشھای علمی ومدرن توليد ﺳمنت را با اﺳتفاده از تکنالوجی مصون و بی خطر به محيط زيست تشويق مينمايد.
دولت افغانستان ﺳرمايه گذاری ھای ﺳريع المحصول را درين صنعت تشويق نموده و توريد ماشTين آالت وتجھيTزات مصTون
وبی خطر را مطابق قوانين نافذه کشوروزارت ماليه از محصوالت گمرکی معاف ميسازد.
 .6.2سکتور سمنت به حيث يک صنعت پيوسته با ساير سکتورھا
رشد صنعت توليد ﺳمنتدرداخل کشTور نTه تنھادرامراشTتغال زايTی نقTش عمTده داشTته وبعنTوان يTک ﺳTکتورمھم اقتصTادی مولTد
محسوب ميگردد بلکه به عنوان توليد کننده عنصر حياتی برای انکشاف زيربناھای ﺳاختمانی ،شھرﺳازی ،بنTد وانھTار ،توليTد
انTTرژی وآبگردانھTTای زراعتTTی بطTTور دوامTTدار از منTTابع داخلی،مصTTئونيت انکشTTاف اقتصTTادی متTTداوم را ازلحTTاظ ﺳTTاخت
زيربناھای اﺳاﺳی تضمين می نمايد.
 .6.3انکشاف منابع بشری مسلکی وتخصصی برای صنعت سمنت
وزارت معTادن وپتروليممتعھدبTTه ھمکTTاری نزديTک ومتTTداومباوزارت کTار و امTTور اجتمTTاعيو وزارت تحصTيالت عTTاليبمنظور
رشد منابع بشری مسلکی وتخصصی وارتقای مھارتھای الزمبرای ﺳکتورﺳTمنت ،ميباشTد .ايTن ھمکTاری بمنظورفراھمTآوری
منابع الزم تخنيکی و مالی بTرای ايجادفرصTتھای تحصTيلی و آموزشTی درامورتخنيکی،مالی،حقوقی،محيطزيسTتی،اجتماعی و
ﺳTTاير مسTTايل مTTرتبط بTTه فعالي Tت ھTTای رشTTد صTTنعت ﺳTTمنت در داخTTل کشور،صTTورت ميگيTTرد .بن Tأ الزم اﺳTTت تTTا نھTTاد ھTTای
آموزشيوتحصTTيالتعاليبا درنظرداشTTت ضTTرورت کادرھTTای مسTTTلکی و تخصصTTی ﺳTTکتور ﺳTTمنت درکشTTور ،نصابتحصTTTيلی
وتعليمی خويش را در مطابقت به نياز ھای کدری اينسکتور عيارﺳازند.

 6.4تامين انرژی موردنياز برای توليد سمنت
انرژی مورد نياز توليد ﺳمنت معموال برق و عمدتا" ازمنTابع ذغالسTنگ کTه بگونTه وافTر در اکثTر نقTاط کشTور يافTت ميگTردد،
تامين گرديده اﺳت ولی اکنون با اکتشافات جديد در عرصه منابع گازدر داخل کشور وانکشافات بيشتر درﺳاخت وراه اندازی
پايپالين گاز) ،(TAPIدولت مصصم اﺳت تا مقاديری زيادی ازين منابع را به صTنايع درحTال رشTد درکشTور اختصTاص دھTد
که اين موضوع بطور صريح در پاليسی ملی گاز وماﺳترپالن گاز انعکاس يافته اﺳت.
 .6.4حفاظت محيط زيست
اﺳتخراج مواد اوليه ﺳمنت و فعاليتھای فابريکات توليد ﺳTمنت باعTث تTأثيرات ﺳTؤ بTاالی آب ،ھTوا ،گياھTان ونباتTات منطقTه و
ﺳاکنين ميگردد .فعاليت ھTای معTدنکاری واحTداث فابريکTات توليTد ﺳTمنتدر ﺳTاحاتيکه از لحTاظ ايکولTوژيکی آﺳTيب پTذير و از
لحاظ بيولوژيکی غنی باشد ،تحت تدابير الزمه مطابق معيارھای محيط زيستی وقوانين محيط زيست کشور صورت ميگيTرد.
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جوازمعدنکاری وجواز احداث فابريکه توليد ﺳمنت قبل از تائيد پالن ارزيابی اثرات محيط زيسTتی وصTدور جوازمربTوط ،از
ﺳوی اداره ملی حفاظت محيط زيست ،اعطا نميگردد.
 .6.5تأمين آسايش و احيای مجدد جوامع متأثر و بی جا شده
درپTTروژه ھTTای بTTزرگ معTTدنکاری حTTداکثرتالش صTTورت ميگيTTرد تTTا محالتTTی انتخTTاب گTTردد کTTه تTTاثيرات کمتTTرمحيط زيسTTتی
واجتماعی باالی ﺳاکنين محل داشته باشد ،درصورتيکه ﺳاحه معدن نزديک بTه محTالت رھايشTی وقTرأ وقصTبات واقTع گTردد،
مطTTابق چTTارچوب حقTTوقی حTTاکم بTTرين ﺳTTکتور اوال مطالعTTات ابتTTدايی محTTيط زيسTTتی واجتمTTاعی صTTورت گرفتTTه در نتيجTTه ايTTن
ارزيابی درصورت لزوم به اﺳکان مجدد وجابجايی ﺳاکنين محل ،برنامه اﺳکان مجدد طرح ورﺳيدگی بTه جبTران خسTاره آن
درچارچوب قانون اﺳتمالک صورت ميگيرد .برعاله جبران خساره ،امتيازات اشتغال زايی ،امکانTات صTحی وتعليمTی بTرای
ﺳاکنين محل مطابق قراداد انکشاف محالت فرآھم ميگردد.
 .6.6احيای مجدد ساحه ومسدود سازی معادن
متشبثين مکلف اند تا مطTابق برنامTه اﺳTتخراج وانکشTاف خTويش وطبTق الزامTات قTانونی برنامTه مشTخص مسدودﺳTازی معTدن
واحيای مجدد ﺳاحه معدن را بابودجه مشخص آن طTرح و درخTتم پTروژه ويTا حTين تطبيTق پTروژه ،مطTابق منTدرجات قTرارداد
مربوط ،ﺳتندردھا ومعيارھای کاری اين صنعت وچارچوب حقوقی آن ،عملی نمايند.
 .7صحت و ايمنی فعاليتھای معدنکاری
صحت و ايمنی کارگران وکارکنان معادن در فعاليتھای معدنکاری درين صنعت از اھميت فوق العاده برخوداربوده که
درچارچوب حقوقی اين ﺳکتور پاليسی ومقرره مشخص بمنظور تامين صحت ومصئونيت کارکنان ﺳکتورطرح گرديده
اﺳت .متشبثين ﺳکتورمعدنکاری مکلف اند تا فعاليتھای اﺳتخراج معدن را به شيوه مصؤن و مؤثر مطابق قوانين و مقررات
تنظيم و اجراء نمايند.دارندگان جوازمعدنکاری مکلف اند تا برنامه ھای تعليميو آموزشی ايمنی را فراھم نموده و در ضمن
تجھيزات بی خطر ومحيط مصئون ومساعد کار رابمنظور جلوگيری از خطرات ناشی از فعاليت ھای معدنکاری وپروﺳس،
مانند ﺳقوط ،انفجار،ريزش معدن ،گازگرفتگی ،آتش ﺳوزی،ايجاد نمايند .کارکنان مسؤليت دارند تا بمنظور حفاظت صحت
ومصئونيت خويش وھمکارانشان مطابق پالن صحت وايمنی مطروحه معادن ازوﺳايل ايمنی وتجھيزات بی خطر ومصئون
اﺳتفاده نمايند.اداره ملی نورم و اﺳتندرد افغانستان با ھمکاری وزارت معادنوپتروليم معيارھای صحت و ايمنی را برای
فعاليتھای معدنکاری طرح وتطبيق می نمايد.
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 .8کشف منرالھای ضمنی
در صورت که حين اجرای فعاليتھای معدنکاری منرال ضمنی درکنار منرال مندرج قرارداد مربوط ،کشف گردد،دارنده
جوازمکلف اﺳت از موضوع دراﺳرع وقت به وزارت معادن وپتروليم اطالع ووزارت مطابق چارچوب حقوقی حاکم برين
ﺳکتوردرمورد ،تصميم اتخاذ می نمايد.

 .9کشف آثارباستانی وتاريخی
درصورتيکه حين اجرای فعاليتھای معدنکاری آثارباستانی وتاريخی کشف گردد ،دارنده جواز فعاليتھای معدنکاری را
در ساحه متوقف و ازموضوع در اسرع وقت به وزارت معادن وپتروليم و وزارت اطالعات وفرھنگ اطالع ميدھد.
دارنده جواز آثار کشف شده را برای مدت شصت روز از مصرف خويش نگھداری نموده ووزارت اطالعات فرھنگ
آن را درين مدت انتقال ميدھد.

.10

اداره و مديريت عوايد و جوانب مالی

دولت افغانستان مصمم اﺳت تا بمنظور مديريت موثروپايدارعوايد معادن" صندق مستقل عوايد معادن" را درحساب خزاين،
ايجاد تا عوايد اين ﺳکتور رابه گونه ای مديريت نمايد که بتواند نيازھای فعلی و آينده افغانستان را به شيوه ای شفاف ،موثر،
پايدار ومؤلد ﺳرمايه گذاری نموده ونسل ھای آينده کشوررا نيز ازين ثروت ملی بھره مندﺳازد.
قميتمواد اوليه ﺳمنت بايد انعکاس دھنده ازرش آنھا بوده و ﺳاختار و معيار ھايمالی طوری تنظيم ميگردد تا توليد کننده
بتواند از آن مفاد بدﺳت آورده و مصرف کنندگان قيمت واقعی اين مواد را پرداخت نمايند.

.11

تحقيق و انکشاف

تحقيق و انکشاف در سکتور سمنت تمامفعاليت ھای معدنکاری ،موارد صحی و ايمنی،ارزش افزايی و تجارت را تحت
پوشش قرار داده ودرنتيجه تکنالوجی جديد ،ماشين آالت و روشھای مدرن پروسس و استخراج مواد اوليه سمنت به اين
صنعت معرفی ميگردد.

.12

تطبيق پاليسی

پاليسی ﺳمنت ازتاريخ تصويب آن توﺳط کابينه دولت جمھوری اﺳالمی افغانستان قابTل تطبيTق بTوده وبTه حيTث ﺳنداﺳاﺳTی کTه
برمبنای آن تمامی فعاليتھای ﺳکتور ﺳنمت تنظيم می گردد اﺳتفاده خواھد شد.
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