
...
د 

وان
د خ

هی
خوا

چه 
آن

 بهره برداری از ظرفیت های معدنی افغانستان در 
توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

خالصه مدیریتی
مقدمه

نگاهی به اقتصاد افغانستان
ظرفیت های معدنی افغانستان

چالش های سرمایه گذاری خارجی در افغانستان
فرصت های همکاری ایران و افغانستان در حوزه معادن و فعالیت های وابسته

جمع بندی و پیشنهادات
منابع

پیوست

مرداد ماه 1401



 بهره برداری از ظرفيت های معدنی افغانستان 2
در توسعه زنجيره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

گــزارش حاضــر توجــه خواننــدگان محتــرم را بــه ایــن نکتــه مهــم  قبــل از مطالعــه 
کــه دربــاره افغانســتان، چــه از منابــع افغــان و چــه  کــه داده هایــی  جلــب می کنیــم 
گردآمــده پیرامــون  غیــر افغــان بــه دســت می آیــد، معمــواًل نســبت بــه داده هــای 
کشــورها، بــه مراتــب غیــر قابــل اســتنادتر هســتند و بــه همین نســبت شایســته  ســایر 
کــه بــا احتیــاط بیشــتری بــا ایــن داده هــا برخــورد شــود. در واقــع یکــی از  اســت 
کســب وکاری افغانســتان عــدم شــفافیت و  چالش هــای اساســی پیــش روی فضــای 
ضعــف شــدید بــه ویــژه در مــورد زیرســاخت های ارائــه  داده هــا و اطالعــات معتبــر و 

موثــق می باشــد.
گزارش شــده و مورد  کیــد می شــود بــا وجــود اینکه ســعی شــده داده های  بنابرایــن تا
اســتفاده در ایــن نوشــتار از پایگاه هــای معتبــر داده ای به دســت آیــد، الزم اســت 
ــب آن، دقــت نظــر الزم در خصــوص تصمیم گیــری  ــرداری از مطال ــه هنــگام بهره ب ب
گــذاری در بخــش معــدن افغانســتان و همچنیــن سیاســت گذاری در  بــرای ســرمایه 
کامــل امــکان ســنجی در ایــن  گرفتــه و بررســی ها و مطالعــات  ایــن خصــوص صــورت 
کــه در ایــن نوشــتار و یــا حتــی در مــوارد  گیــرد و صرفــا بــه داده هایــی  خصــوص انجــام 

مشــابه ارائــه شــده بســنده نشــود.
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خالصه مدیریتی

کلیــدی  کشــور همســایه( یکــی از موضوعــات  در توســعه روابــط اقتصــادی بــا شــرکای تجــاری اصلــی )به ویــژه 15 

در سیاســت گذاری های وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت اســت. افغانســتان یکــی از همســایگان و شــرکای اصلــی 

کشــور، بــه لحــاظ برخــورداری از منابــع معدنــی و طبیعــی از موقعیتــی ویــژه  برخــوردار اســت. بــه دلیــل نزدیکــی  تجــاری 

که در بند ششــم  کات فرهنگــی، توســعه روابــط اقتصــادی ایــران در بخــش معــدن و صنایع معدنی  جغرافیایــی و اشــترا

موافقت نامــه  بیــن ایــران و افغانســتان )دی مــاه 1400( نیــز بــدان اشــاره شــده، می توانــد مزیت هــای فراوانــی بــرای 

کشــور به همــراه داشــته باشــد. نظــر بــه اهمیــت موضــوع و ضــرورت تدویــن طرحــی جامــع بــرای همــکاری شــرکت های 

گــزارش حاضــر بــا عنــوان »بهره بــرداری از ظرفیت هــای معدنــی افغانســتان در توســعه  ایرانــی در بهره منــدی از آن، 

کاوی ابعــاد مختلــف آن پرداختــه اســت. اهــم یافته هــای ایــن  زنجیــره ارزش معــادن و صنایــع معدنــی ایــران« بــه  وا

ح زیــر مــی باشــد. گــزارش بــه شــر

الف- مهمترین ظرفیت های معدنی افغانستان 
گســتره وســیعی  کشــور  گرفتــه، ایــن  ک و معــادن افغانســتان صــورت  کــه از خــا مطابــق بــا نقشــه برداری های فراطیفــی 

کــه مطابــق  از منابــع معدنــی فلــزی و غیرفلــزی را دارا اســت. معــادن بزرگــی نظیــر مــس، ســنگ آهــن، تالــک و لیتیــوم 

بــا ارزیابــی وزارت معــدن و پترولیــوم افغانســتان و ســازمان زمین شناســی آمریــکا در ســال 2019، ارزش آن هــا بیــش از 

کشــور  کــه از ایــن  یــک هــزار میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. ارزش معــادن و منابــع طبیعــی افغانســتان در حــدی اســت 

کــرد: کاغــذ یــاد می شــود. در ایــن خصــوص می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  کشــور بــر روی  به عنــوان ثروتمندتریــن 

لیتیوم: برخوردار از 21 درصد ذخایر لیتیوم جهان )مشهور به عربستان لیتیوم( با تمرکز در مناطق شرقی؛	 

کشور؛ 	  کشور برتر ذخایر آهن دنیا )معدن حاجی گک بزرگترین معدن آهن آسیا( در سراسر  سنگ آهن: جزء 10 

کشور؛	  کشورهای دارای ذخایر مس دنیا )معدن عینک دومین معدن مس جهان( در سراسر  مس: جزء بزرگترین 

تالک: محصور بودن 15 درصد از ذخایر تالک جهان در سرتاسر افغانستان با عیار باالتر در مناطق شرقی.	 

کشورهای دیگر در بخش معدنی افغانستان؛  ب- سرمایه گذاری خارجی 
کشــورها در حــال ارزیابــی ورود، ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از معــادن افغانســتان هســتند  درحــال حاضــر بســیاری از 
کــه چیــن و روســیه به دلیــل مزیــت همســایگی حضــور پررنگ تــری در ایــن خصــوص دارنــد. چیــن پیــش از ســایر 
کشــور، قــرارداد 40  کشــورها در مناقصــات افغانســتان وارد شــده و در زمینــه اســتخراج و بهره بــرداری معــادن ایــن 
ــرده اســت. ورود چیــن در مناقصــات از  ک ــرداری از معــدن مــس عینــک افغانســتان تنظیــم  ســاله ای به منظــور بهره ب
کشــور )MCC و JCCL( انجــام شــده و پــس از موفقیــت دو شــرکت در مناقصــه، بــه  طریــق دو شــرکت خصوصــی ایــن 
ــد. ــا شــرکت های دولتــی چینــی در بخــش معــدن مــس افغانســتان حضــور یافته ان صــورت ســرمایه گذاری مشــترک ب
کــرده و در ایــن خصــوص نیــز  کشــورهای دیگــر را بــه خــود جلــب  کشــور نیــز توجــه  عــالوه بــر مــس، معــادن لیتیــوم ایــن 
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چیــن پیشــتاز بــوده و دو شــرکت معدنــِی »گانفنــگ لیتیــوم« و »تیانجــی لیتیــوم« بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــدگان 
لیتیــوم در جهــان وارد بــازار معدنــی افغانســتان شــده اند.

ج- چالش های سرمایه گذاری خارجی در افغانستان
کار آمــدن مجــدد طالبــان 	  کالن افغانســتان )تشــدید بی ثباتــی بــا روی  ریســک های ناشــی از بی ثباتــی فضــای سیاســی 

ــدن  ــوزه مع ــادی در ح ــای اقتص ــرمایه گذاری و فعالیت ه ــرای س ــی ب ــک سیاس ــش ریس ــه افزای ــال 1400( و در نتیج در س

کشــف و بهره بــرداری معــادن نیــاز اســت(؛ )توضیــح آنکــه در مــواردی بــه 10 تــا 20 ســال زمــان بــرای 

گروه هــای شورشــی و خودمختــار مختلــف در افغانســتان و همچنیــن 	  ریســک های مرتبــط بــا مالحظــات امنیتــی )وجــود 

قبیلــه ای و عشــیره ای بــودن ســاختار اجتماعی اداره افغانســتان(

خ ارز )به ویژه ناشی از تغییرات ارزش پول ملی ایران و افغانستان(؛	  ریسک تغییرات نر

ــر 	  ــر ب کســب وکار و ســرمایه گذاری در افغانســتان به ویــژه در حــوزه قوانیــن موث ــه ســهولت محیــط  ــوط ب چالش هــای مرب

پروژه هــای ســرمایه گذاری، حقــوق مالکیــت، ســازوکار مــورد وثــوق در دریافــت خســارت های احتمالــی و ســطح بــاالی 

کســب وکار 173 از 190 اســت(  کشــور در شــاخص محیــط  فســاد در نظــام اداری )رتبــه ایــن 

ضعــف شــدید زیرســاخت های مــورد نیــاز )به ویــژه جــاده ای، ریلــی و تامیــن انرژی/بــرق( و چالش هــای پیــش روی 	 

تکمیــل پروژه هــا )تــوان فنــی و اجرایــی پاییــن نیــروی انســانی افغــان و ...(.  

د- فرصت های همکاری ایران و افغانستان در حوزه معادن و فعالیت های وابسته )مسیرهای 6گانه(
کید بر بخش معدن؛	  کشور با تا کمیته های اجرایی موافقت نامه  همکاری دو  تدوین بسته های سیاستی ذیل 

کشــور، اتاق هــای اســتان های مــرزی همجــوار )بــرای مثــال خراســان  پــس از امضــای موافقت نامــه بیــن اتــاق بازرگانــی دو 

کراتــی در خصــوص ایجــاد منطقــه آزاد صنعتی مشــترک  رضــوی بــا هــرات و سیســتان و بلوچســتان بــا نیمــروز( و ذیــل آن مذا

کرده انــد. در ایــن راســتا تدویــن  و اســتفاده از خدمــات فنــی و مهندســی و اســتفاده از دوره هــای آموزشــی ایــران آغــاز 

ــود. بســته های اجرایــی سیاســتی زمینه ســاز تســریع همکاری هــای مشــترک خواهــد ب

تکمیل زنجیره تامین معادن در افغانستان و اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشترک؛	 
بــا توجــه بــه ســابقه فعالیت هــای معدنــی ایــران، پیشــرفت فنــاوری و ایجــاد زنجیره هــای تولیــد فرآورده هــای معدنــی )نظیــر 

کشــور انباشــته شــده  آهــن، مــس، آلومینیــوم و تالــک( دانــش اندوختــه باالتــری در زمینــه تکمیــل زنجیــره تولیــد معدنــی در 

کــه نیــاز بــه فنــاوری بــاال  کنــد. ز معادنــی نظیــر لیتیــوم  کشــور را تامیــن  کــه می توانــد در ســایه همــکاری مشــترک منافــع دو 

کننــد. دارد نیــز اخیــرا شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان در ایــران توانســته اند تکنولــوژی اســتخراج لیتیــوم را بومی ســازی 

بــر اســتان های مــرزی	  کیــد  بــا تا بــه قصــد واردات و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع داخلــی ایــران   بهره بــرداری 

به عنــوان مثــال، بــا توجــه بــه هدفگــذاری تولیــد 55 میلیــون تن فــوالد در افــق 1404، چالــش اصلی صنعت فوالد کشــور برای 

دســتیابی بــه ایــن هــدف، کمبــود ســنگ آهــن خواهــد بــود. بــه ایــن ترتیــب ورود بــه بــازار معــدن افغانســتان به منظــور تامین 

نیــاز صنایــع داخلــی رویکــرد قابــل توجیهــی بــرای نحــوه روابــط اقتصــادی در حوزه معادن ما با کشــور افغانســتان اســت.
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کید بر مناطق آزاد و استان های جنوب شرقی؛	  بهره برداری به قصد صادرات مجدد و ترانزیت با تا

کشــوری محصــور در خشــکی اســت، بلکــه از لحــاظ توســعه زیرســاختی نیــز توســعه نیافتــه  افغانســتان نه تنهــا 

ــه  ــی ب ــی و دسترس ــبکه ریل ــوزه راه و ش ــران در ح ــب ای ــاختی مناس ــعه زیرس ــار توس کن ــوع در  ــن موض ــت. ای اس

کشــور در زمینــه ترانزیــت و ایجــاد دسترســی بــه بازارهــای جهانــی بــرای  آب هــای آزاد، می توانــد بــه همــکاری دو 

کنــد. کمــک  افغانســتان 

ضعــف زیرســاخت های افغانســتان به ویــژه راه و شــبکه ریلــی، بــرای توســعه معــادن بــه چالــش جــدی چیــن 

بــدل شــده و از ایــن منظــر توســعه شــبکه ریلــی خــواف )ایــران( و هــرات )افغانســتان( از مزیت هــای پیــش روی 

ــرداری از معــادن افغانســتان به شــمار مــی رود. احــداث شــبکه ریلــی بیــن افغانســتان و چیــن  ایــران در بهره ب

کــه در یکــی از صعــب العبورتریــن مناطــق جهــان واقــع شــده نیازمنــد ســرمایه گذاری هنگفــت و صــرف زمــان 

کــه در نتیجــه توســعه چندانــی نداشــته اســت. ســاخت بــاال بــوده 

تهاتر بهره برداری معدنی در مقابل توسعه زیرساخت؛ 	 

چالــش جــدی افغانســتان توســعه ضعیــف زیرســاخت ها، به ویــژه راه و شــبکه ریلــی اســت. از ســوی دیگــر به دلیل 

تحریم هــای مالــی آمریــکا، معامــالت مالــی بــرای ایــران دشــوار و پرهزینــه شــده اســت. بنابرایــن تهاتــر بهره بــرداری 

کنــد. از معــادن افغانســتان در مقابــل توســعه زیرســاخت های افغانســتان می توانــد منافــع هــر دوکشــور را تامیــن 

راه اندازی و توسعه شهرک های صنعتی و خوشه های معدنی تخصصی در افغانستان.	 

احــداث ایــن نــوع شــهرک ها ایــن فرصــت را بــرای ســرمایه گذار خصوصــی فراهــم می کنــد تــا بــا اطمینــان بیشــتر در ایــن 

کنــد. الزم بــه ذکــر اســت چهــار منطقــه ویــژه اقتصــادی معدنــی )منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع  کشــور ســرمایه گذاری 

کاشــان( زیــر  معدنــی و فلــزی خلیج فــارس، صنایــع انــرژی بــر المــرد، صنایــع انــرژی بــر پارســیان و منطقــه ویــژه اقتصــادی 

کشــور انباشــت شــده اســت. کشــور فعــال بــوده و دانــش قابــل توجهــی در یــن زمینــه در  نظــر ایمیــدرو در 

ه-پیشنهادات
به منظــور بهره بــرداری از ظرفیــت عظیــم معدنــی افغانســتان و تقویــت روابــط دوجانبــه معدنــی و همچنیــن حضــور 

شــرکت های بخــش خصوصــی ایرانــی در ایــن بــازار )دورزدن تحریم هــا، صــادرات خدمــات فنی ومهندســی و تولیــد و 

کشــور( ضــروری اســت تدویــن »طــرح  ــی  ــزرگ معدن ــی و تامیــن مــواد اولیــه صنایــع ب تجــارت ماشــین آالت حــوزه معدن

گیــرد. در ایــن ارتبــاط  کار قــرار  جامــع حمایــت و هدایــت بخــش خصوصــی ایــران در بــازار معــدن افغانســتان« در دســتور 

الزم اســت پروژه هــای مشــخصی در قالــب مــوارد یادشــده در بنــد پیشــین بــا محوریــت معاونــت معــادن و فــرآوری مــوارد، 

کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران جهــت اجرایی شــدن و  ســازمان های توســعه ای شــامل ایمیــدرو، ایــدرو و صنایــع 

ج در برنامــه جامــع بــا مشــارکت بخش هــای خصوصــی و هماهنگــی ســایر نهادهــای ذی مدخــل ارایــه شــود. در
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1. مقدمه

کشــورها را بــه ســمت مشــارکت و افزایــش روابــط اقتصــادی بین المللی ســوق داده اســت. به ویژه در  محدودیــت منابــع 

کنــد( محدودیــت منابــع جدی تــر  کــه به دلیــل تجدیدناپذیــری )یــا تجدیدپذیــری  خصــوص منابــع معدنــی و طبیعــی 

گســترش روابــط بین المللــی و مشــارکت در بهره بــرداری از معــادن و فعالیت هــای  اســت شــاهد نوعــی رقابــت در 

کشــور از منابــع  ــرداری یــک  کشــورها هســتیم. در ایــن بیــن آنچــه نقــش تعیین کننــده در قابلیــت بهره ب معدنــی بیــن 

کشــور دوم ایفــا می کنــد، هزینه هــای فرصــت، مزیت هــای نســبی، ســطح توســعه یافتگی )به ویــژه در زیرســاخت ها( و 

کشــورهای توســعه یافته  کشــورها نیــز نشــان می دهــد  رقابت پذیــری در اقتصادهــا اســت. نگاهــی بــر عملکــرد تجــارت 

کمتــر توســعه یافته  کشــورهای درحــال توســعه و  کــه از مزیت هــای نســبی بیشــتر و ســطح رقابتــی باالتــری نســبت بــه 

برخــوردار هســتند، منابــع مــورد نیــاز تولیــد خــود )به ویــژه منابع معدنــی و طبیعــی( را از طریق واردات یا ســرمایه گذاری 

کشــورهای دارای منابــع معدنــی تامیــن می کننــد. به طوریکــه حتــی بــا نــگاه نــه چنــدان عمیــق بــر عملکــرد  مشــترک در 

کشــورهای توســعه یافته، به روشــنی شــاهد جــدال ابرقدرت هــای اقتصــادی بــر ســر تصاحــب منابــع معدنــی و طبیعــی 

کمتــر توســعه یافته هســتیم. ایــن موضــوع اهمیــت آینده نگــری و فرصت شناســی در ایــن حــوزه را  کشــورهای  بکــر 

کنیــم شــاهد رقابــت اقتصادهــای بزرگــی  گــر از ایــن دریچــه دنیــای پیرامــون خــود را بازبینــی  آشــکار می کنــد. چنانچــه ا

کشــور افغانســتان هســتیم. نظیــر چیــن و روســیه بــرای بهره بــرداری از منابــع معدنــی و طبیعــی 

کشــور همســایه ایــران، بــه لحــاظ منابــع معدنــی و طبیعــی از موقعیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــه  افغانســتان 

کشــور طیــف  گرفتــه ایــن  ک و معــادن افغانســتان صــورت  کــه از خــا طوریکــه مطابــق بــا نقشــه برداری های فراطیفــی 

ــع طبیعــی را دارا اســت. معــادن بزرگــی نظیــر مــس، ســنگ آهــن،  ــی فلــزی و غیرفلــزی و مناب ــع معدن وســیعی از مناب

کــه مطابــق بــا ارزیابــی وزارت معــدن و پترولیــوم افغانســتان و ســازمان زمین شناســی آمریــکا در ســال  تالــک و لیتیــوم 

20191 ، ارزش آنهــا بیــش از یــک هــزار میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. ارزش معــادن و منابــع طبیعــی افغانســتان در 

کاغــذ یــاد می شــود. به عنــوان مثــال 21 درصــد  کشــور بــر روی  کشــور به عنــوان ثروتمندتریــن  کــه از ایــن  حــدی اســت 

ــر  ــر ذخای ــور برت کش ــزء 10  ــن ج ــنگ آه ــادن س ــاظ مع ــت. از لح ــه اس ــتان نهفت ک افغانس ــا ــان در خ ــوم جه ــر لیتی ذخای

کشــور را جــزء  آهنــی بــوده و معــدن حاجــی گک بزرگتریــن معــدن آهــن آســیا اســت. ذخایــر مــس افغانســتان، ایــن 

بزرگتریــن معــادن مــس قــرار داده و معــدن عینــک دومیــن معــدن مــس جهــان اســت. 15 درصــد ذخایــر تالــک جهــان 

در جغرافیــای افغانســتان محصــور اســت. از ایــن رو، بــه دلیــل وجــود ثــروت هنگفــت منابــع معدنــی و طبیعــی، ایــن 

کشــورها را بــه خــود  کشــور از بعــد انگیزه هــای ســرمایه گذاری در معــادن و موهبت هــای طبیعــی توجــه بســیاری از 

1. Investment Opportunities in the Extractive Industry of Afghanistan (2019) and USGS (2019) minerals yearbook
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کنــار ایــن مزایــا،  کــرده اســت. بــه ویــژه اینکــه بســیاری منابــع معدنــی آن تقریبــا بکــر  هســتند. در عیــن حــال، در  جلــب 

کمتــر توســعه یافته باعــث می شــوند  گروه هــای شورشــی و زیرســاخت های  تشــتت قومــی و ســاختار قبیلــه ای، حضــور 

کشــور افزایــش یابنــد. شــاید یکــی از عمده تریــن دالیــل عــدم بهره بــرداری از منابــع  کــه هزینه هــای حضــور در ایــن 

کشــور تحــت ســلطه آمریــکا بــود، را بتــوان همیــن موضــوع ناامنــی  کــه ایــن  کشــور حتــی در دوره ای  فــراوان و  بکــر  ایــن 

ســرمایه گذاری دانســت.

نظــر بــه وجــود منابــع معدنــی فــراوان در افغانســتان، بــه نظــر می رســد بــا ارزیابی مناســب از فرصت هــا و چالش های 

موجــود در ایجــاد روابــط اقتصــادی بــا محوریــت توســعه و بهره بــرداری از ظرفیــت معــادن افغانســتان، اتخــاذ تدابیــر 

کارآمــد در خصــوص توســعه  هوشــمندانه و اســتفاده از مزیــت نســبی همســایگی ایــران، می تــوان بــه راهبــرد سیاســتی 

کشــور افغانســتان دســت یافــت.  فعالیت هــای معدنــی و صنایــع معدنــی در 

کشــور بــرای توســعه روابــط اقتصــادی ایــران اســت. از ســوی دیگــر،  کشــورهای اولویــت یــک وزارت  افغانســتان جــزء 

ایــران نقــش عمــده ای در حــوزه روابــط تجــاری افغانســتان بــازی می کنــد. در ســال 1399 ایــران بزرگتریــن مبــدا وارداتــی 

کشــور1  اســت. همچنیــن در بیــن مقاصــد صادراتــی ایــران،  کل واردات ایــن  افغانســتان بــا ســهم حــدود 19 درصــد از 

کــه در ســال 1400  کل صــادرات ایــران داشــته  در ســال 1399 افغانســتان ســهم بیــش از 7 درصــد )بــه لحــاظ ارزش( از 

کاهــش یافتــه، امــا درعیــن حــال پنجمیــن مقصــد عمــده صادراتــی ایــران اســت2. بنابرایــن  ایــن ســهم بــه 4/8 درصــد 

کشــور همســایه، افغانســتان، از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار می باشــد. نظــر  توســعه روابــط اقتصــادی ایــران و 

کشــور، توســعه  ــا ایــن  ــران ب ــط اقتصــادی ای ــراوان موجــود در افغانســتان و اهمیــت توســعه رواب ــی ف ــر معدن ــه ذخای ب

فعالیت هــای اقتصــادی )از قبیــل ســرمایه گذاری مشــترک( در حــوزه معــادن و فعالیت هــای معدنــی می توانــد بــه 

کنــد. کمــک  کشــور نیــز  تعمیــق روابــط تجــاری دو 

کشــور می توانــد بــه ارتقــاء ســطح امنیــت و ثبــات  کشــور همســایه و ثبــات در ایــن  عــالوه برایــن توســعه اقتصــادی 

کشــورهای  کنــد. در ادبیــات اقتصــادی نیــز به تکــرار می تــوان پیامدهــای مثبــت توســعه اقتصــادی  کمــک  منطقــه نیــز 

کــو بــا هــدف توســعه  ــا ایــن نــگاه، ســازمانی نظیــر ا همجــوار و ســرریز اثــرات توســعه ای و رفاهــی بــر یکدیگــر را یافــت. ب

گســترش روابــط اقتصــادی  کشــورهای منطقــه از طریــق همــکاری و مشــارکت اقتصــادی تاســیس شــد.  اقتصــادی 

ک های فرهنگــی و زبانــی، بلکــه به واســطه همســایگی و مزیــت نســبی  ایــران و افغانســتان نیــز نه تنهــا بــه دلیــل اشــترا

ــرای  ــر هزینه هــای معامالتــی، منافــع باالیــی ب کلی ت کاهــش هزینه هــای ارتباطــی، حمل ونقــل و لجســتیکی و به طــور 

ــات  ــن مقام ــده بی ــزار ش ــر برگ ــی اخی ــت های تخصص ــتا در نشس ــن راس ــد آورد. در همی ــان خواه ــه ارمغ ــور ب کش ــر دو  ه

trademap.org 1. بر اساس اطالعات شرکای تجاری افغانستان در سال 2020 میالدی پایگاه اطالعاتی
2. بر اساس گزارش اجمالی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1400، منتشره توسط سازمان توسعه و تجارت ایران.
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ــد  ــه می توان ک ــی  ــورد ظرفیت های ــتان درم ــوم افغانس ــدن و پترولی ــران و وزارت مع ــارت ای ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

کیــد و جنبه هــای مختلــف آن بررســی شــد. ــرای همکاری هــای معدنــی تهران-کابــل تا نقطــه شــروعی ب

ــا  ــر اقتصــاد افغانســتان شــده اســت. در بخــش دوم تــالش شــده ب کلــی ب گــزارش ابتــدا مــروری  از ایــن رو، در ایــن 

کشــور حاصــل شــود.  کاوی پتانســیل های معدنــی در افغانســتان شــناختی از انــواع منابــع معدنــی و طبیعــی ایــن  وا

پــس از آن بــا نــگاه توســعه روابــط و ســرمایه گذاری در حــوزه معــادن افغانســتان، چالش هــا و ریســک های ایــن حــوزه 

کــه روابــط اقتصــادی ایــران بــا افغانســتان بــا  در بخــش ســوم شناســایی و مــرور می شــود. در بخــش چهــارم اشــاره شــده 

کشــور می توانــد در قالــب پروژه هــای مشــترک ســرمایه گذاری، تکمیــل  محوریــت اســتفاده از ظرفیت هــای معــادن ایــن 

ــع  ــاز صنای ــورد نی ــی م ــوالت میان ــی و محص ــواد معدن ــرداری و واردات م ــتان، بهره ب ــادن افغانس ــن در مع ــره تامی زنجی

گیــرد. عــالوه برایــن، نقــش بخــش خصوصــی و اســتفاده از ظرفیت هــای  داخلــی و صــادرات مجــد مــورد بررســی قــرار 

گــزارش بــوده و بــه مقتضیــات و الزامــات ایــن مهــم نیــز  گســترش روابــط اقتصــادی، مــورد توجــه ایــن  ایــن بخــش در 

پرداختــه شــده اســت. به طــور خــاص، موافقت نامــه و تفاهم نامــه بیــن دولت هــا، نهادهــای دولتــی، نماینــدگان 

کشــور( بــه تســهیل و آماده ســازی بســتر حضــور بخــش خصوصــی ایــران  بخــش خصوصــی )نظیــر اتاق هــای بازرگانــی دو 

ــت  ــی موقعی ــا ارزیاب ــت ب ــت. درنهای ــه اس ــز پرداخت ــوع نی ــن موض ــه ای ــارم ب ــش چه ــد، بخ ــک می کن کم ــتان  در افغانس

کشــور، پیشــنهاداتی جهــت توســعه فعالیت هــای معــادن  معــادن، فرصت هــا و چالش هــای شناســایی شــده در ایــن 

و صنایــع معدنــی در افغانســتان ارائــه می شــود.

2. نگاهی به اقتصاد افغانستان
کــه حــدود 71 درصــد جمعیــت  کشــور افغانســتان در ســال 1400 جمعیتــی حــدود ســی و هشــت میلیــون نفــر داشــته 

ــت  ــبت جمعی ــه نس ــت چنانچ ــینی اس ــمت شهرنش ــه س ــوالت ب ــد تح ــد و رون ــکل می ده ــتایی ش ــت روس آن را جمعی

روســتایی در ســال 1395 در افغانســتان حــدود 74 درصــد بــوده اســت. از لحــاظ ترکیــب ســنی، حــدود 48 درصــد 

کار( قــرار دارد. ایــن ترکیــب جمعیتــی جــوان و  جمعیــت زیــر 15 ســال و نزدیــک 50 درصــد در ســن 15 تــا 65 )ســن 

کشــور طــی  کار ایــن  ــازار  کاال و افزایــش عرضــه ب ــازار  ــه معنــای افزایــش تقاضــا در ب ــه ســمت شــهری شــدن ب حرکــت ب

دهــه آینــده اســت.

از  بهره بــرداری  در  افغانســتان  موفقیــت  عــدم  طبیعــی،  و  معدنــی  منابــع  بــاالی  ثــروت  از  برخــورداری  به رغــم 

ــواه ایــن ادعــا  گ ــرده اســت.  ک گرفتــار تلــه درآمــد پاییــن و توســعه نیافتگــی  کشــور را  ــی و طبیعــی، ایــن  موهبــت معدن

کشــوری بــا موهبت هــای معدنــی و طبیعــی بــاال اســت. نمــودار 1،  ســطح پاییــن تولیــد ناخالــض داخلــی افغانســتان، 

کشــور،  ــه تاریخــی ایــن  کشــور را نشــان می دهــد. در باالتریــن تجرب ــد ده ســال اخیــر تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن  رون
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در ســال 2019 تولیــد ناخالــص داخلــی 21 میلیــارد دالری داشــته اســت. بــا جمعیــت بیــش از ســی و هشــت میلیــون 

ــراد ایــن  ــرای آحــاد اف ــا اســتاندارد مناســب ب ــاه ب کیفــی رف ــد ســطح  نفــری افغانســتان، ایــن ســطح از درآمــد نمی توان

ــه  ــتگی ب ــاد و وابس ــی اقتص ــای داخل ــا و توانایی ه ــرداری از قابلیت ه ــتفاده و بهره ب ــدم اس ــالوه ع ــد. به ع ــم زن ــور رق کش

کشــورهای جهــان باشــد.  کشــور از شــوک ها بیشــتر از ســایر  کمک هــای خارجــی، باعــث شــده آســیب پذیری ایــن 

کرونــا آســیب  کــم در اقتصــاد جهانــی به دلیــل شــیوع  چنانچــه مالحظــه می شــود افغانســتان بــه شــدت از رکــود حا

کــرده اســت. دیــده و در دو ســال 2020 و 2021 رشــد منفــی 2 و 20 درصــدی را تجربــه 

منبع: بانک جهانی.

نمودار 1- تولید ناخالص داخلی حقیقی افغانستان به قیمتهای ثابت سال 2015- میلیارد دالر

به منظــور اینکــه تصویــر دقیق تــری از آســیب پذیری افغانســتان از شــوک های وارده ارائــه شــود در نمــودار 2، رشــد 

گــروه قــرار دارد،  کــه افغانســتان در ایــن  کــم درآمــد  کشــورهای  کشــور و متوســط جهانــی،  تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 

کــه رکــود ناشــی از شــوک  کشــورهای پردرآمــد مقایســه شــده اســت. در ســال 2020  کشــورهای بــا درآمــد متوســط و 

کــرد و ســال بعــد اقتصــاد  کاهــش 3/3 درصــدی را تجربــه  گرفــت، تولیــد ناخالــص متوســط جهانــی  کرونــا جهــان را فــرا 

کشــورهای پردرآمــد  جهانــی بــا شــرایط به وجــود آمــده تطبیــق یافتــه و رشــد متوســط مثبــت 5/8 درصــدی رقــم خــورد. 

ــروه  گ ــد و تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن  ــه  کردن ــا در ســال 2020 تجرب کرون ــود ناشــی از  کاهــش را به واســطه رک باالتریــن 

کــرد، امــا در ســال 2021 بــه رشــد 5/1 درصــدی دســت یافــت. تولیــد ناخالــص داخلــی  کاهــش 4/5 درصــدی را تجربــه 

کاهــش 1/3 درصــدی داشــت و در ســال 2021 بیشــترین رشــد  کرونــا  کشــورهای بــا درآمــد متوســط بــا وقــوع شــوک  در 

کــه افغانســتان در ایــن  کم درآمــد  کشــورهای  کردنــد. در نهایــت، به نظــر می رســد  مثبــت یعنــی 7 درصــد را تجربــه 

کشــورها  ــروه از  گ ــا دیده انــد چنانچــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن  کرون کمتریــن آســیب را شــوک  مجموعــه قــرار دارد 
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کاهــش تولیــد مواجــه بــود، رشــد مثبــت هرچنــد محــدوِد 0/1 درصــدی داشــت.  کــه سراســر جهــان بــا  در ســال 2020 

کاهــش  ــا از دو طریــق نخســت،  ــا به واســطه سیاســت های قرنطینــه و فاصله گــذاری اجتماعــی عمدت کرون همه گیــری 

کیــک تولیــد ناخالــص  کوچــک شــدن  فعالیت هــای خدماتــی و تفریحــی و دوم، وقفــه در زنجیــره ارزش جهانــی بــه 

کم درآمــد نقــش فعــال و بزرگــی در زنجیــره ارزش جهانــی ندارنــد،  کشــورهای  کــه  جهانــی انجامیــد. ایــن درحالــی اســت 

گــروه خدمــات تفریحــی و فراقــت نیــز  خدمــات نیــز خدمــات مرتبــط بــا تولیــد صنعتــی بــا ارزش افــزوده بــاال نیســت و 

کشــورهای  کم درآمــد تقاضــای محــدودی داشــته اســت. ازایــن رو،  کشــورهای  کاالی لوکــس به شــمار مــی رود و در 

کردنــد و در ســال 2021 نیــز رشــد  کمتریــن آســیب را در ســال 2020 تجربــه  کم درآمــد، از لحــاظ تولیــد ناخالــص داخلــی، 

کاهــش  کم درآمــد در ســال 2020  ــروه  گ کشــورهای  ــه افغانســتان یکــی از  ک ــی اســت  3 درصــدی داشــتند. ایــن درحال

ــا شــدت بســیار بیشــتر یعنــی  کاهشــی ب کــرد و در ســال 2021 ایــن رونــد  ــه  2 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی را تجرب

کاهــش 20 درصــدی، تــداوم یافــت. ایــن موضــوع به روشــنی آســیب پذیری ، مقاومــت و درون زایــی پاییــن اقتصــاد 

افغانســتان را نمایــش می دهــد.

منبع: بانک جهانی.

نمودار 2- رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی افغانستان و متوسط جهان- درصد

کوچــک تولیــد ناخالــص داخلــی افغانســتان نمی توانــد ســطح رفاهــی مطلــوب و اســتانداری بــرای شــهروندان  کیــک 

کــه در نمــودار 3، ترســیم شــده، اســت. مالحظه  گــواه ایــن ادعــا رونــد درآمــد ســرانه افغانســتان  کنــد.  کشــور فراهــم  ایــن 

کشــور افغانســتان در بهتریــن ارقــام در ســال های 2012 و 2013 حــدود  می شــود تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه بــرای 

کاهــش یافتــه اســت. متوســط جهانــی درآمــد ســرانه در ســال مشــابه  610 دالر و در ســال 2020 بــه حــدود 510 دالر 

حــدود 10600 دالر بــوده و در ســال 2020 متوســط جهانــی بــه حــدود 11000 دالر رســیده اســت. مقایســه ایــن ارقــام 
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کشــور  کشــور افغانســتان را از لحــاظ تولیــدی، درآمــدی و تــوان تامیــن مصــارف داخلــی  به خوبــی وضعیــت نامناســب 

ــر می کشــد. ــه تصوی را ب

.)UNSD( منبع: حساب های ملی سازمان ملل

نمودار 3- مقایسه درآمد سرانه افغانستان، ایران و متوسط جهان به قیمت های ثابت 2015-دالر

کشــور  کمتــر از یــک دالر در روز زندگــی می کننــد و عمدتــا اقتصــاد ایــن  بیــش از 60 درصــد جمعیــت افغانســتان بــا درآمــد 

کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود 40 درصــد و ســهم  کشــاورزی اســت چنانچــه ســهم بخــش  مبتنــی بــر 

کشــاورزی از اشــتغال نیــز حــدود 80 درصــد اســت. به رغــم داشــته غنــی معدنــی و طبیعــی و وجــود پتانســیل  بخــش 

ــی  ــص داخل ــد ناخال ــدی از تولی ــهم 13 درص ــا س ــی، بخــش صنعــت تنه ــع معدن ــژه صنای ــاء صنعــت و به وی ــاالی ارتق ب

کوچــک بافندگــی و میــوه خشــک اســت. در نمــودار 4،  کارگاه هــای  دارد. شــایان ذکــر اســت عمــده صنعــت افغانســتان 

کشــور نمایــش داده شــده اســت. نــه تنهــا بخــش  رونــد تغییــرات بخش هــای اقتصــادی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 

کوچکتــر شــدن اســت. کوچکــی از اقتصــاد افغانســتان دارنــد بلکــه ایــن ســهم در حــال  صنعــت و معــدن ســهم 

کشــور قبــل از اینکــه صنعتــی شــود و از منافــع  کــه ایــن  موضــوع قابــل توجــه در اقتصــاد افغانســتان ایــن اســت 

کمتــر  یــک اقتصــاد  صنعتی شــدن بهره منــد شــود، دچــار صنعت زدایــی پیــش از موعــد شــده اســت. چنانچــه در 

گســترش بخــش خدمــات هســتیم. توضیــح اینکــه پدیــده  کوچکــی دارد، شــاهد  کیــک تولیــد بســیار  کــه  توســعه یافته 

بــا  کــه  می دهــد  خ  ر صنعتی شــدن  منافــع  از  بهره منــدی  و  صنعتی شــدن  از  پــس  معمــول  به طــور  صنعت زدایــی 

ــه تولیــد و پشــتیبان تولیــد نظیــر خدمــات فنــی  ــا شــامل خدمــات وابســته ب ــه عمدت ک ــزرگ شــدن بخــش خدمــات  ب

کــه عمدتــا لوکــس به شــمار می رونــد، نشــان داده می شــود.  و مهندســی و البتــه خدمــات رفاهــی در ســطح باالتــر 

کشــور محــدود  کمتــر توســعه یافته دســته بندی می شــود. صنعــت ایــن  گــروه اقتصادهــای  اقتصــاد افغانســتان در 

کــم درآمــد  کشــورهای  کشــور جــزء  بــه صنایــع ابتدایــی و پیــش از تولیــد انبــوه اســت. از لحــاظ ســطح درآمــد نیــز ایــن 
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ــاالی  ــه تولیــد و خدمــات رفاهــی ســطوح ب گســترش خدمــات ناشــی از خدمــات وابســته ب به شــمار مــی رود. ازایــن رو 

کــه به واســطه پتانســیل بــاالی معدنــی و منابــع طبیعــی، افغانســتان می توانــد  درآمــدی نیســت. ایــن درحالــی اســت 

کشــورهای در حــال توســعه و پــس از آن توســعه یافته و صنعتی شــده  از مســیر معــادن و صنایــع معدنــی بــه ســمت 

خیــز بــردارد.

منبع: بانک جهانی.

نمودار 4- ترکیب سهم بخش های مختلف از تولید ناخالص داخلی افغانستان-درصد

ــود  ــه ش ــت ارائ ــتان اس ــار افغانس ــه در اختی ک ــی  ــع معدن ــت مناب ــتفاده از موهب ــدم اس ــری از ع ــر بهت ــه تصوی ــرای اینک ب

کشــور  کشــور افغانســتان، متوســط جهانــی و چنــد  در نمــودار 5، بــه مقایســه ســهم بخــش معــدن از ارزش افــزوده در 

و در  را دارد  افــزوده متوســط جهــان  ارزش  از  اســت1. بخــش معــدن ســهم 21 درصــدی  معدنــی پرداختــه شــده 

کشــورهایی معدنــی نظیــر اســترالیا، شــیلی، چیــن و ایــران2 ســهم ایــن بخــش از ارزش افــزوده به ترتیــب 20، 28، 31 و 

کــه در افغانســتان به رغــم داشــته های هنگفــت معدنــی تنهــا 9 درصــد از ارزش  29 درصــد اســت. ایــن در حالــی اســت 

کشــور را بخــش معــدن شــکل می دهــد. افــزوده ایــن 

 ،)Agriculture, hunting, forestry, fishing( کشــاورزی، شــکار، جنگلــداری، ماهیگیــری کدهــای ISIC اســت و بــه ترتیــب شــامل مــوارد  1. ایــن دســته بندی بــر اســاس 
 ،)Construction( ســاز  و  ســاخت   ،)Manufacturing( کارخانــه ای  تولیــد   ،)Mining, Mining Manufacturing, Utilities( زیرســاخت  و  معدنــی  صنایــع  معــدن، 
 Transport, storage( حمل ونقــل، ذخیره ســازی و ارتباطــات ،)Wholesale, retail trade, restaurants and hotels( عمده فروشــی، خرده فروشــی، رســتوران ها و هتل هــا

اســت.  )Other Activities( بخــش خدمــات  فعالیت هــای  ســایر  و   )and communication
2. در کشور ایران بخش نفت در گروه معدنی طبقه بندی شده است.
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.)UNSD( منبع: حساب های ملی سازمان ملل

کشورهای معدنی-درصد نمودار 5- مقایسه سهم بخش های مختلف از ارزش افزوده افغانستان و برخی 

کــرده و از ایــن رو ســطح بیــکاری در  کشــور تــوان اشــتغال زایی پایینــی فراهــم  ســطح پاییــن توســعه یافتگی در ایــن 

ــود  ــاهده می ش ــت. مش ــده اس ــش داده ش ــتان نمای ــکاری افغانس خ بی ــر ــد ن ــودار 6، رون ــت. در نم ــاال اس ــتان ب افغانس

خ بیــکاری در افغانســتان حــدود 42 درصــد بــوده و در ســال 2020 و 2021 بــه حــدود 36  کــه تــا پیــش از ســال 2020 نــر

خ بیــکاری  کشــور به نظــر می رســد نــر کاهــش یافتــه اســت. هرچنــد بــا توجــه بــه تحــوالت ســاختار سیاســی ایــن  درصــد 

خ بیــکاری در ایــن  کنــون تجربــه شــده افزایــش یابــد.1 توضیــح اینکــه در حــال حاضــر نیــز نــر بــه ارقامــی باالتــر آنچــه تــا 

کشــور و ســاختار روســتایی آن تقاضــای موثــر در افغانســتان  کشــور بســیار بــاال اســت و بــا توجــه بــه جمعیــت جــوان ایــن 

پاییــن اســت.

1. اگرچــه بــه دلیــل مــواردی نظیــر ممنوعیــت اشــتغال زنــان ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــا کاهــش جمعیــت فعــال )حــذف زنــان از جمعیــت فعــال( نــرخ بیــکاری کاهــش یابــد 
ولــو اینکــه جمعیــت بیــکار افزایــش یافتــه باشــد.
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منبع: بانک جهانی

خ بیکاری و تورم افغانستان نمودار 6- نر

کشــور افغانســتان یــک رقمــی اســت، امــا ایــن تــورم پاییــن عمدتــا ناشــی از دو موضــوع اســت؛ اول  گرچــه تــورم در  ا

کشــور چنــدان زیــاد نیســت.  اینکــه، 71 درصــد جمعیــت افغانســتان روســتایی بــوده و بنابرایــن فشــار تقاضــا در ایــن 

گســترده بــه تقاضــای موثــر پاییــن در افغانســتان منجــر شــده اســت و  دوم اینکــه،  درآمــد پاییــن افغانســتان و فقــر 

گســترش  درنتیجــه فشــار تورمــی بــر اقتصــاد وارد نمی شــود. امــا بــه هــر حــال بــا توجــه بــه رشــد بــاالی جمعیــت و بویــژه 

کــه از ناحیــه تغییــر ســاختار سیاســی بــه  کشــور و همچنیــن رکــودی  کنــار هــرم جمعیتــی ایــن  جمعیــت شــهری در 

ــود.  کشــور دور از ذهــن نخواهــد ب ــورم در آینــده ایــن  اقتصــاد تحمیــل شــده، انتظــار افزایــش ت

کنــار عــدم بهره بــرداری از منابــع معدنــی و موهبت هــای  محصــول اقتصــاد ضعیــف و بنیــه تولیــدی پاییــن در 

ج اســت و در چنیــن شــرایطی نحــوه عملکــرد دولــت )بــه  کشــور بــه دنیــای خــار طبیعــی در افغانســتان، وابســتگی ایــن 

عنــوان نهــاد مدیریت کننــده جامعــه( اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد. بــه عبارتــی نحــوه برخــورد دولــت و تخصیــص 

ج دولــت می تــوان  ج مختلــف چشــم انداز عملکــرد یــک اقتصــاد را بــه تصویــر می کشــد و از مســیر مخــار منابــع بــه مخــار

کــرد. در جــدول 1، بودجــه افغانســتان بــه تفکیــک منابــع و مصــارف آن بــرای چنــد  جهــت حرکــت اقتصــاد را پیش بینــی 

ســال اخیــر ارائــه شــده اســت.
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جدول 1- بودجه افغانستان به تفکیک منابع و مصارف- میلیارد افغانی

جمهوری اسالمی افغانستانامارت اسالمی افغانستان

140013991398سه ماه پایانی 1400خالصه بودجه ملی افغانستان

47.50435.44415.98411.74مجموع منابع

47.50216.50208.90208.91منابع داخلی

0.00218.94207.08202.83منابع خارجی

53.94473.04428.38424.40مصارف

49.22311.41289.10300.20مصارف جاری

4.72161.64139.28124.19مصارف عمرانی

6.4437.6012.4012.66کسری بودجه

منبع: وزارت مالیه افغانستان.

کشــور بــه  آنچــه بــه روشــنی در ســمت منابــع بودجــه افغانســتان مشــاهده می شــود وابســتگی بــاالی بودجــه ایــن 

کمک هــای  کشــور از محــل  کمک هــای خارجــی اســت. چنانچــه هرســال حــدود 50 درصــد از منابــع بودجــه ایــن 

کــه افغانســتان تحــوالت ســاختاری سیاســی را تجربــه  خارجــی تامیــن می شــود. توضیــح اینکــه در انتهــای ســال 1400 

کشــور  قطــع شــده اســت و شــاهد انقبــاض شــدید بودجــه در ســه مــاه یادشــده  کمک هــای خارجــی بــه ایــن  کــرد 

کل بودجــه در ســه مــاه پایانــی 1400 امــارت اســالمی افغانســتان 44 درصــد رقــم مشــابه در  هســتیم. چنانچــه منابــع 

کمک هــای خارجــی در امــارت اســالمی صفــر بــوده اســت  دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان اســت. منابــع ناشــی از 

و منابــع داخلــی نیــز در دولــت امــارت اســالمی 88 درصــد رقــم مشــابه در دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان اســت. 

کتســابی  کــه اقتصــاد افغانســتان از شــوک تحــوالت ســاختار سیاســی آســیب دیــده و منابــع ا ایــن بــه معنــای آن اســت 

کاهــش یافتــه اســت. داخلــی نظیــر مالیــات و ســایر درآمدهــای داخلــی در دولــت امــارت اســالمی 

در ســمت مصــارف نیــز پیــش از ورود دولــت امــارت اســالمی افغانســتان ترکیــب بودجــه جــاری و عمرانــی حــدود 70 

کــه در ســه ماهــه پایانــی ســال 1400 )یعنــی همزمــان بــا دولــت امارت اســالمی( ســهم  و 30 درصــد، به ترتیــب بــوده اســت 

کاهــش یافتــه اســت. توضیــح اینکــه از لحــاظ ارقــام  بودجــه جــاری بــه 91 درصــد افزایــش و ســهم عمرانــی بــه 9 درصــد 

مطلــق هــردوی بودجــه جــاری و عمرانــی افغانســتان نســبت بــه رقــم مشــابه در دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان 

کاهــش یافتــه اســت. چنانچــه مصــارف جــاری 63 درصــد رقــم مشــابه در دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان و 

مصــارف عمرانــی 12 درصــد رقــم مشــابه اســت. 

زیرســاخت های  پاییــن  ســرمایه گذاری  رشــد  و  توســعه  تاییدکننــده  خوبــی  بــه  عمرانــی  بودجــه  پاییــن  ســهم 

کــم جاده هــای آســفالته افغانســتان  کشــور اســت. بــه عنــوان مثــال توســعه ضعیــف راه هــا و حجــم  توســعه ای در ایــن 
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کامــی  کشــور اســت. بــه نظــر می رســد از دو مجــرا بتــوان دلیــل نا نشــانه ای از فقــدان ســرمایه گذاری مناســب در ایــن 

گســترش ســرمایه گذاری )بــه عنــوان موتــور محــرک رشــد( را توضیــح داد: نخســت  افغانســتان در دســتیابی بــه توســعه و 

گروه هــای شورشــی. بطوریکــه همانطــور  کشــور و دوم عــدم تامیــن امنیــت و وجــود  گســترده در ایــن  وجــود فســاد 

گــذارده شــده اســت، مالحظــه می شــود  در نمــودار 7، ترکیــب هزینه هــای جــاری دولــت افغانســتان بــه نمایــش 

ج دولــت افغانســتان شــامل هزینه هــای مربــوط بــه تامیــن امنیــت بــا ســهم بیــش از 62 درصــد اســت  بیشــترین مخــار

ج دولــت تنهــا ســهم حــدود 7 درصــدی دارد. و بخش هــای اقتصــادی در مخــار

منبع: اداره آمار افغانستان

ج جاری دولت نمودار 7- سهم بخش های مختلف در مخار

ــی  ــت، ناتوان ــن امنی ــی در تامی ــال ناتوان ــن ح ــت و در عی ــه دول ــی در بودج ــای امنیت ــاالی هزینه ه ــم ب ــی حج ــه عبارت ب

کارآمــد حقــوق مالکیــت به خاطــر وجــود ناامنــی  دولــت را در انجــام اهدافــش به تصویــر می کشــد. به عــالوه عــدم تامیــن 

بــاال در افغانســتان عــالوه بــر اینکــه بــر عملکــرد بخــش خصوصــی تاثیــر می گــذارد و در فعالیــت اقتصــادی آنهــا اختــالل 

ایجــاد می کنــد، دولــت را نیــز در انجــام وظایفــش ناتــوان می ســازد. 

ــار دارد، می توانســت  ــه در اختی ک ــی و طبیعــی  ــع عظیــم معدن ــرداری صحیــح از مناب افغانســتان در صــورت بهره ب

کشــور را ارتقــا دهــد، بلکــه  از طریــق صــادرات مــواد معدنــی و محصــوالت صنایــع معدنــی نه تنهــا تولیــد و درآمدزایــی 

ــی حاصــل می شــد، وابســتگی بودجــه  ــی و صنایــع معدن ــه از طریــق صــادرات محصــوالت معدن ک ــا ارزآوری باالیــی  ب
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کشــور نشــان می دهــد، بــه  کمک هــای خارجــی را نیــز مرتفــع ســازد. امــا نگاهــی بــه عملکــرد صادراتــی ایــن  دولــت بــه 

ــدودی  ــیار مح ــی بس ــی صادرات ــار دارد، درآمدزای ــه در اختی ک ــی  ــت و موهبت ــرمایه هنگف ــردای از س ــدم بهره ب ــل ع دلی

کشــور نیــز تقریبــا صفــر اســت. چنانچــه  دارد. عــالوه برایــن ســهم محصــوالت معدنــی وصنایــع وابســته از صــادرات ایــن 

کشــور نشــان می دهــد بجــز ذغــال ســنگ، ســایر مــواد معدنــی نقشــی در صــادرات  بررســی اقــالم عمــده صادراتــی ایــن 

افغانســتان ندارنــد )نمــودار 8 را ببینیــد(.

منبع: مرکز آمار افغانستان
* هنــگ )در ایــران آنقــوزه( نوعــی گیــاه دارویــی اســت کــه در طــب ســنتی بــرای درمــان تنفســی و هاضمــه بــکار مــی رود و در صنعــت 

داروســازی نیــز از آن اســتفاده می شــود.

نمودار 8- اقالم عمده صادراتی افغانستان- سال 1399

کشــت خشــخاش و مــواد مخــدر اســت.  کــه درمــورد اقتصــاد افغانســتان بایــد بــه آن اشــاره شــود  نکتــه قابل توجهــی 

ک، مورفیــن و  گــزارش 2021 اداره مــواد مخــدر و جرایــم ســازمان ملــل متحــد1 تولیــد مــواد مخــدر )تریــا براســاس 

هروئیــن( بزرگتریــن فعالیــت اقتصــادی غیرقانونــی افغانســتان بــوده چنانچــه تولیــد ناخالــص اقتصــاد غیرقانونــی مــواد 

کشــت  مخــدر افغانســتان بیــن 1/8 تــا 2/7 ملیــارد دالر در ســال 2021 تخمیــن زده شــد. در نمــودار 9، مقــدار و ارزش 

خشــخاش در افغانســتان نشــان داده شــده اســت. 

1. United nation office of drugs and crime
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)UNODC( منبع: اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد

نمودار 9- خشخاش تولید شده در افغانستان بر حسب وزن و ارزش

کشــور در ســال 2021 ســهم تولیدکننــده و  1/7 تــا 2/5 میلیــارد دالر از درآمــد حاصــل از تولیــد مــواد مخــدر در ایــن 

صــادرات ایــن مــواد شــده اســت. حــدود 43 میلیــون دالر در ســال 2021 مصــرف داخلــی آن بــوده و 425 میلیــون 

کشــت خشــخاش در ســال  کشــاورزان خشــخاش شــده اســت. از لحــاظ توزیــع جغرافیایــی نیــز بیشــترین  دالر ســهم 

2021 بــا ســهم 79 درصــدی در منطقــه جنــوب غربــی )والیــت هلمنــد( و پــس از آن 10 درصــد در منطقــه غربــی و 6 

کشــت را بــه  کل  کــدام 2 درصــد از  درصــد منطقــه شــمالی انجــام شــده اســت. مناطــق شــرقی و شــمال شــرقی هــر 

کشــت، تولیــد و صــادرات خشــخاش و مــواد مخــدر جــز فعالیت هــای  گــر چــه  خــود اختصــاص دادنــد. توضیــح اینکــه ا

کشــاورزان در افغانســتان آزادانــه  کشــور محاســبه نمی شــود، امــا  غیرقانونــی اســت و در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 

ــت  کش ــالمی  ــارت اس ــت ام ــدن حکوم کار آم ــا روی  ــد. ب ــاص می دادن ــخاش اختص ــت خش کش ــه  ــود را ب ــای خ زمین ه

کشــت خشــخاش و درآمــد حاصــل  خشــخاش غیرقانونــی شــده، امــا بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری مــردم افغانســتان بــه 

کشــور نیــز به ســادگی از درآمــد  آن بســیار وابســته هســتند و همچنیــن مافیــای تولیــد و صــادرات مــواد مخــدر در ایــن 

کــرد، نمی تــوان دربــاره موفقیــت حکومــت طالبــان در ایــن زمینــه اظهــار نظــر داشــت. بــاالی آن چشم پوشــی نخواهــد 

ــاد ضعیــف، ســطح  ــا اقتص ــوری ب کش ــان دهنده  ــد، نش ــه ش ــتان ارائ ــادی افغانس ــون از وضعیــت اقتص کن ــا  آنچــه ت

کمک هــای  کار اســت. وضعیــت بودجــه افغانســتان نیــز بــه شــدت وابســته بــه  درآمــد پاییــن و بیــکاری بــاالی نیــروی 

کــه پــس از اســتقرار حکومــت طالبــان حــدود 50 درصــد منابــع بودجــه ای قطــع شــده اســت. در عیــن  خارجــی بــوده 
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کــه درصــورت بهره بــرداری مناســب  کشــور دارای منابــع معدنــی و موهبت هــای طبیعــی فــراوان اســت  حــال ایــن 

ــن  ــعه ای ــه توس ــل ب ــت نی ــی در جه ــیار بزرگ گام بس ــه  ــد، بلک ــش ده ــاد افزای ــد را در اقتص ــطح درآم ــد س ــا می توان نه تنه

کشــور باشــد. 

کنــون  کشــورها وجــود دارد. تا در حــال حاضــر رقابــت بــر ســر ورود و بهره بــرداری از معــادن افغانســتان بیــن ســایر 

کنــد،  کــرده تــا ســهم باالتــری از منابــع وســیع افغانســتان را از آن خــود  کشــورها تــالش  کشــور چیــن پیــش از همــه 

کــه یکــی از بزرگتریــن معــادن مــس اســت را در اختیــار دارد. چیــن بــا شــرکت در مناقصــات  چنانچــه معــدن مــس عینــک 

افغانســتان در زمینــه اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن آن، قــرارداد 40 ســاله بــرای بهره بــرداری از معــدن عینــک 

کننــده مــس  ــر شــرکت های MCC و JCCL، بزرگتریــن تولیــد  کــرده اســت. به عبــارت دقیق ت کشــور تنظیــم  مــس ایــن 

ــرداری از بزرگتریــن معــدن مــس در افغانســتان و دومیــن  ــه بهره ب ــدام ب ــه حــدود 13 ســال قبــل اق ک در چیــن، اســت 

کــرده اســت. ایــن شــرکت خصوصــی پــس از موفقیــت در مناقصــه بــه صــورت ســرمایه گذاری  معــدن بــزرگ مــس دنیــا 

کمبــود2  کاهــش هزینه هــای اســتخراج و  مشــترک1 بــا دولــت چیــن بــا داشــتن 25 درصــد از ســهام معــدن عینــک بــرای 

کــرد. کشــور افغانســتان احــداث  کمیــاب، ســایت خــود را در  مــواد معدنــی 

کــه حضــور  کشــورهای جهــان نیــز به دنبــال بهره بــرداری از منابــع معدنــی و طبیعــی افغانســتان هســتند  ســایر 

اروپایــی در  کســتان به دلیــل مزیــت همســایگی، پررنگ تــر دیــده می شــود. شــرکت های  چیــن، هنــد، روســیه و پا

کشــف ذخایــر جدیــد موثــر باشــد. بــا توجــه  کــه می توانــد در  کرده انــد  کشــور ورود پیــدا  زمینــه ژئوفیزیــک هوایــی ایــن 

کــه تقریبــًا معــادل 40 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی افغانســتان در  کمک هــای مالــی خارجــی،  بــه قطــع شــدن 

ــازه  ــد تنهــا منبــع درآمــد حکومــت ت ــی افغانســتان می توان ــذاری خارجــی در بخــش معدن گ ــود، ســرمایه  ســال 2020 ب

تاســیس طالبــان قلمــداد شــود. بــا ایــن نــگاه، ایــران نیــز بــه اتــکاء مزیــت همســایگی می توانــد بــه ارزیابــی توســعه روابــط 

اقتصــادی بــا تکیــه بــر فعالیت هــای معدنــی در افغانســتان بپــردازد. بــرای ایــن منظــور، در بخــش بعــدی جزئیــات 

کشــور افغانســتان مــرور شــده اســت. ــی  ــروت معدن ــری از ث دقیق ت

3- ظرفیت های معدنی افغانستان 
کمتر توســعه یافته  کشــورهای  کــه از نظــر ســطح توســعه اقتصــادی در بیــن  کشــوری در قلــب آســیای میانــه  افغانســتان، 

کشــورهای دنیــا قــراردارد. از ایــن رو  جهــان اســت و از نظــر ثــروت و موهبت هــای طبیعــی در بیــن ثروت مندتریــن 

کشــور می توانــد آینــده  کــرد اســتفاده صحیــح از پتانســیل  موجــود در منابــع طبیعــی و معدنــی ایــن  می تــوان ادعــا 

1. Joint Venture
2. Critical Raw Material (CRM)
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کنــد. در ســال 2010، ســازمان زمیــن شناســی ایــاالت متحــده)USGS(1  و ســازمان زمیــن  کشــور را دگرگــون  اقتصــاد ایــن 

ــد و 24 منطقــه خــاص را  کشــور را انجــام دادن شناســی افغانســتانAGS( ( جامــع تریــن بررســی زمیــن شناســی ایــن 

کردنــد. در شــکل 1، تصویــری از جانمایــی منابــع طبیعــی و معدنــی موجــود در افغانســتان ارائــه شــده  شناســایی 

گســترده اســت. کــه در تمــام پهنــه جغرافیایــی افغانســتان انــواع معــادن و منابــع طبیعــی  اســت. مشــاهده می شــود 

منبع: بلومبرگ 2021.

شکل 1- جانمایی منابع طبیعی و معدنی در افغانستان

ــری از  ــرور مختص ــه م ــه در ادام ک ــی را دارد  ــی و طبیع ــع معدن ــیعی از منای ــف وس ــورداری از طی ــت برخ ــتان موهب افغانس
گــزارش موسســه توســعه بین المللــی آمریــکا( ارائــه می شــود.2 مهم تریــن منابــع معدنــی و طبیعــی افغانســتان )مطابــق بــا 

1. United States Geology Survey

2- جزئیات مربوط به محصوالت صادراتی این معادن در افغانستان و سایر کشورها در جداول پیوست آمده است.
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آهن	 

کشــور اســت. ایــن ذخایــر عمدتــا در مناطــق مرکــزی افغانســتان  ســنگ آهــن یکــی از بیشــترین منابــع معدنــی ایــن 

ــیر و در  ــا شــمال دره پنجش ــل ت کاب ــور،  ــی غ ــتان در نواح ــز افغانس ــه ســمت مرک ــده اند. از منطقــه هــرات ب ــع ش واق

ادامــه آن بدخشــان و از منطقــه قندهــار، زابــل، غزنــی و لوگــر سراســر معــادن آهــن یافــت می شــود. معــادن آهــن 

ک پنجشــیر،  کوتــل خــاوا ک لمبــه، آهــن  کــوه خــا کــوه جبــل الســراج، آهــن ده ســبز  گگ بامیــان، آهــن  حاجــی 

کــوه شــاخ برتنــی، آهــن لولنــج غوربنــد، آهــن ارغنــداب،  کــوه قلعــه خواجــه صاحــب، آهــن  آهــن قــول منــار، آهــن 

ــاف  ــوه قمچیــن ب ک ــر، آهــن  ــوه دشــت لوگ ک ــل، آهــن رخــه پنجشــیر، آهــن  کاب ــوه خــورد  ک آهــن دره میــاداد، آهــن 

کــوه  کــرم جــدران، آهــن  کــوه الــه بلــه، آهــن پارنــد در بــازارک پنجشــیر، آهــن  میــدان، آهــن دره پنجشــیر، آهــن 

کــوه شــاه  کوتــل هــرات، آهــن ســیاه تپــه و فراخلــوم بهســود، آهــن زرد شــنوار، آهــن  خ  شــاقول و شــیرداغ، آهــن ســر

گلســتان فــراه، آهــن بهــارک بدخشــان و  خ هــرات، آهــن ســیاه مشــرقی، آهــن  کــر کــوه بچــه  مســعود قندهــار، آهــن 

ــوه پغمــان مهمتریــن معــادن آهــن افغانســتان را شــکل می دهنــد. ک معــدن آهــن دامنــه 

کیفــی نیــز در آســیا ســرآمد تمامــی معــادن  کمیــت، بلکــه بــه لحــاظ  معــادن آهــن افغانســتان نه تنهــا از لحــاظ 

کــه  کشــور اســت  ایــن  آهــن  بزرگتریــن معــدن ســنگ  بامیــان  بــه حســاب می آیــد. معــدن آهــن حاجــی گک در 

ذخایــر   ،2015 ســال  در  افغانســتان  بــرای  متحــده  ایــاالت  زمین شناســی  ســازمان  کشــوری  گــزارش  اســاس  بــر 

بــرآورد می شــود. همچنیــن ایــن ســازمان، ذخایــر قطعــی  تــا 89 درصــد  بــا عیــار 68  آن حــدود 2 میلیــارد تــن 

کــرده اســت. توضیــح اینکــه ایــن معــدن عــالوه بــر  منطقــه اصلــی معــدن حاجــی گک را  110 میلیــارد تــن بــرآورد 

کوبالــت و نقــره را نیــز شــامل می شــود. معــدن آهــن  ســنگ آهــن عناصــر دیگــری نظیــر منگنــز، نیــکل، باریــم، 

ســنگان نیــز به طــور مشــترک در مــرز ایــران )خــواف( و افغانســتان )هــرات( قــرار دارد. بخــش ایرانــی ایــن معــدن 

بــه  ایــن معــدن  افغانســتانی  امــا بخــش  بــوده،  بهره بــرداری  کــه در حــال  اســت  تنــی  1 میلیــارد  دارای ذخیــره 

بهره بــرداری نرســیده اســت. ســازمان زمین شناســی افغانســتان ادعــا می کنــد بخــش افغانســتانی ایــن معــدن 

ذخایــر بیشــتری نســبت بــه بخــش ایرانــی آن دارد. 

مس	 

کشــور به شــمار می آیــد.  گســترده  اســت و یکــی از مهم تریــن منابــع فلــزی غیرآهنــی ایــن  معــادن مــس نیــز در افغانســتان 

کشــور تقریبــًا 30  مجمــوع ذخایــر مــس افغانســتان بــر اســاس آمــار وزارت معــادن و پترولیــوم افغانســتان در ســال 2019 

کــه توســط ایــن وزارتخانــه در همــان ســال منتشــر  میلیــارد تــن بــرآورد شــده اســت. نقشــه راه ذخیــره ســازی افغانســتان 

ــود  ــری” وج ــنگ های »پورفی ــده در س ــف  نش کش ــر  ــر در ذخای ــس دیگ ــن م ــون ت ــه 28.5 میلی ک ــد  کن ــی  ــان م ــد، بی ش

دارد. بنابرایــن مطابــق بــا ادعــای وزارت معــادن و پترولیــوم افغانســتان بــه نظــر می رســد، مجمــوع تخمینــی مــس 
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کشــور شــیلی در  کشــور بــه حــدود 60 میلیــون تــن می رســد و از نظــر میــزان ذخایــر مــس ، افغانســتان پــس از  در ایــن 

کشــور فــراه و  کشــور در آن قــرار دارد در ســمت غــرب  کــه معــادن مــس ایــن  جایــگاه دوم قــرار دارد. نواحــی عمــده ای 

هــرات، جنــوب والیت هــای هلمنــد وقندهــار در جنــوب، غزنــی و زابــل در مرکــز و پــروان، بغــالن، تخــار و بدخشــان 

کشــور به ترتیــب شــامل معــدن مــس عینــک، زرکشــان،  در شــمال افغانســتان اســت. بزرگتریــن معــادن مــس ایــن 

ــاالت متحــده  ــرآورد ســازمان زمین شناســی ای کــه طبــق ب ــوده  کوشــان و دره االن ســنگ ب کندالیــان، بالخــاب، آخــان 

کوتــل  ذخایــر معــدن عینــک به تنهایــی حــدود 11 میلیــارد تــن ظرفیــت اســت. معــدن مــس عینــک، معــدن مــس در 

کوتــل قلیــچ  کوهدامــن، معــدن مــس  گل دره  کابــل، معــدن مــس  کیلومتــری  ک پنجشــیر، والیــت میــدان در 60  خــاوا

کمــری  کــوه  کهمــرد بامیــان، معــدن مــس ارغنــداب، توخــی قندهــار، معــدن مــس فرنجــل غوربنــد، معــدن مــس  عالقــه 

گلــدره، معــدن مــس جیرعلــی پنجشــیر و تــاواخ پنجشــیر، معــدن مــس آســیا،  کــوه ســیاه، معــدن مــس لوگــر در منطقــه  و 

کهنــه خمــار مهمتریــن معــادن مــس  کــوه چراغانــی  غ ، تنــدی للنــدر و معــدن مــس  کــوه واصــل آبــاد ،قــر معــدن مــس 

افغانســتان هســتند.

آلومینیوم	 

کــه عمدتــًا در  کــرده  ســازمان زمین شناســی ایــاالت متحــده، ذخایــر آلومینیــوم افغانســتان را  183 میلیــون تــن بــرآورد 

کشــور  والیت هــای بدخشــان و قندهــار همچنیــن در والیت هــای زابــل و بغــالن واقــع در جنــوب شــرقی و شــرق ایــن 

ــرآورد آن ســازمان والیت هــای زابــل و بغــالن دارای بیــش از 4/5 میلیــارد تــن ســنگ  ــا ب واقــع شــده اســت. مطابــق ب

کــه 50/5 درصــد آن آلومینیــوم و 12 درصــد ســیلیکا اســت. کســیت بــوده  با

لیتیوم	 

زیــادی در  کاربــرد  نــادر  ایــن فلــز  بــرای باطری هــای قابــل شــارژ اســت. بنابرایــن  نیــاز  لیتیــوم منبــع اصلــی مــورد 

بــدون  هواپیماهــای  رایانه هــا،  الکتریکــی،  خودروهــای  هوشــمند،  تلفن هــای  باطــری  نظیــر  نویــن  فناوری هــای 

بــر  لیتیــوم عــالوه  یافته هــای اخیــر نشــان می دهــد  بــادی دارد. حتــی  ع  سرنشــین، پنل هــای خورشــیدی و مــزار

کاربــرد لیتیــوم  بــه دلیــل وزن  اســتفاده در باطری هــا، در فنــاوری هســته ای نیــز اســتفاده می شــود. از مــوارد دیگــر 

ســبک و تحمــل حــرارت قــوی، در ســاخت بدنــه هواپیمــا بــا آلومینیــوم و مــس آلیــاژ شــده و بــکار مــی رود. همچنیــن 

کمیــاب معدنــی در برخــی داروهــای روان پزشــکی و مــواد دندانپزشــکی نیــز اســتفاده می شــود. شــایان ذکــر  ایــن مــاده 

کــه تقاضــای جهانــی بــرای لیتیــوم تــا ســال 2040  کــرده اســت  کــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی )IEA( پیش بینــی  اســت 

کشــورهای بولیــوی، شــیلی و اســترالیا از جملــه معــدود  کنــار  ــر خواهــد شــد. افغانســتان در  میــالدی بیــش از 40 براب
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گرچــه معــادن لیتیــوم در افغانســتان بــه  کــه از معــادن لیتیــوم قابــل مالحظــه ای برخــوردار اســت. ا کشــورهایی اســت 

کــه بســیاری از افغانســتان  کشــور چنــان از ذخایــر غنــی لیتیــوم برخــوردار اســت  بهره بــرداری نرســیده اســت امــا ایــن 

به عنــوان عربســتان لیتیــوم یــاد می کننــد. در همیــن رابطــه ســازمان فضایــی آمریــکا1 ارزش معــادن لیتیــوم افغانســتان 

را بیــش از یــک هــزار میلیــارد دالر تخمیــن زده اســت. مهم تریــن معــدن لیتیــوم افغانســتان از والیــت هــرات آغــاز شــده 

ــا والیــت نورســتان ادامــه دارد. عمــر ایــن معــادن لیتیــوم حــدود هفتــاد ســال تخمیــن زده شــده اســت. و ت

ــوم  ــادن لیتی ــی، در مع ــواد معدن ــوزه م ــت در ح ــده رقاب ــه آین ــی ده ــود ط ــی می ش ــه پیش بین ک ــت  ــر اس ــایان ذک ش

باشــد. در همیــن راســتا، چیــن باوجــود در اختیــار داشــتن هفــت درصــد از ذخایــر لیتیــوم جهــان، بــه دلیــل توســعه 

کشــورهای  خودروهــای برقــی و نیــاز آن بــه لیتیــوم، به دنبــال ســرمایه گذاری و اســتخراج ذخایــر بــزرگ لیتیــوم در 

موســوم بــه مثلــث لیتیــوم جهــان )آرژانتیــن، بولیــوی و شــیلی( و حتــی افغانســتان برآمــده اســت. توضیــح اینکــه چیــن 

دو شــرکت معدنــِی »گانفنــگ لیتیــوم« بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده لیتیــوم در جهــان و شــرکت »تیانجــی لیتیــوم« 

کــرده اســت. کــه یکــی از بزرگتریــن معدنچیــان لیتیــوم در چیــن اســت، را وارد افغانســتان 

سیمان	 

کشــور وجــود دارد.  کــه افغانســتان در حــال بازســازی و نوســازی اســت، تقاضــای زیــادی بــرای ســیمان در ایــن  از آنجــا 

کشــورهای همســایه وارد می کنــد. مطابــق بــا اطالعــات مرکــز  کشــور ســاالنه حــدود 5 تــا 6 میلیــون تــن ســیمان از  ایــن 

کســتان بــا حجــم بیــش از 1 میلیــون تــن اســت. ایــن در حالــی اســت  آمــار افغانســتان، بیشــترین واردات ســیمان از پا

گــچ و زغال ســنگ، بــرای تولیــد ســیمان  کیفیــت بــاال، ســنگ  کافــی نظیــر ماننــد ســنگ آهــک بــا  کــه افغانســتان از منابــع 

برخــوردار اســت. والیــت بغــالن بهتریــن موقعیــت از لحــاظ دسترســی بــه منابــع الزم، بــرای تولیــد ســیمان را دارد. در 

جــدول 2، عمده تریــن فرصت هــای ســرمایه گذاری ارائــه شــده توســط وزارت معــادن و پترولیــم افغانســتان در بخــش 

کشــور نشــان داده شــده اســت. ســیمان ایــن 

جدول 2- فرصت های موجود در سیمان

ک رسذغال سنگوالیت پروانهسنگ آهکگچخا

کتشاف/ بهره برداری112 میلیون تن6.3 میلیون تنکافیکافیبغالن ا

در حال ارزیابی1327 میلیون تن4 میلیون تنکافیکافیهرات

کتشاف/ بهره بردارینامعیننامعیننامعینکافیقندهار ا

گزارش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع معدنی افغانستان، 1398 منبع: 

1- NASA
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سنگ مرمر 	 

بخــش مرمــر پویاتریــن بخــش صــادرات صنعتــی در افغانســتان اســت. بیشــترین معــادن ســنگ مرمــر در والیت هــای 

کابــل، هــرات  کــه در بیــن ایــن نواحــی، پــروان،  کنــر و ننگرهــار قــرار دارد  کابــل،  کاپیســا، پــروان، غزنــی، هــرات، دایکنــدی، 

و ننگرهــار دارای پارک هــای صنعتــی هســتند. ســنگ مرمــر افغانســتان، خلــوص باالیــی دارد چنانچــه بــا خلــوص مرمــر 

ایتالیــا مقایســه می شــود. براســاس تخمیــن ســازمان زمیــن شناســی ایاالت متحــده منابع ســنگ مرمر افغانســتان تقریبًا 

1/3 میلیــارد تــن بــا ارزش تخمینــی 150 میلیــارد دالر اســت. رشــد شــدید بــازار جهانــی ســنگ مرمــر و افزایــش تقاضــا در 

کثــر مناطــق جهــان، فرصــت ســرمایه گذاری بــاالی بــرای تولیــد و صــادرات ســنگ مرمــر از افغانســتان را فراهــم می کنــد. ا

کشــور  در ســال  بــر اســاس اطالعــات به دســت آمــده از ســالنامه آمــاری افغانســتان، صــادرات ســنگ مرمــر ایــن 

کســتان، امــارات، ایتالیــا، هنــد،  کشــورهای ایــران، چیــن، پا 2016 بالــغ بــر 17 هــزار تــن بــه ارزش 50 میلیــون دالر  و بــه 

ــده  ــرآوری ش ــوالت ف ــد محص ــا 27 درص ــر، تنه ــنگ مرم ــده س ــادر ش ــم ص کل حج ــه از  ک ــوده  ــادر ب ــراق ص ــادا و ع کان

بودنــد. درعیــن حــال ظرفیــت افغانســتان بــرای تولیــد و صــادرات ســنگ مرمــر باالتــر از میــزان بهره بــرداری ایــن 

کــه  گــزارش فرصت هــای ســرمایه گذاری در معــادن افغانســتان  محصــول معدنــی اســت. به طــور دقیق تــر بــر اســاس 

کشــور منتشــر شــده، به رغــم ظرفیــت 600 هــزار تنــی در ســنگ مرمــر تنهــا 130  توســط وزارت معــادن و پترولیــوم ایــن 

هــزار تــن آن بــه بهره بــرداری رســیده اســت. در جــدول 3، جزئیــات عمده تریــن معــادن ســنگ مرمــر افغانســتان 

ارائــه شــده اســت.

جدول 3- ذخایر تخمینی معادن سنگ مرمر

ذخایر تخمینی )تن(

1687608756کاپیسا

633996098پروان

33548588غزنی

246280125هرات

442331441دایکندی

195956209کابل

59756580کنر

4144125847ننگرهار
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تراورتن	 

گرمــا و ارزان تــر بــودن نســبت بــه  کمتــر  کــه بــرای مصــارف ســاختمانی بــکار مــی رود، بــه دلیــل جــذب  ســنگ تراورتــن 

ســنگ مرمــر از تقاضــای بیشــتری نســبت بــه آن برخــوردار اســت. بنابرایــن بــا افزایــش ساخت وســاز شــهری پیش بینــی 

می شــود تقاضــا بــرای تراورتــن در آینــده افزایــش یافتــه و پروژه هــای زیرســاختی در اقتصادهــای نوظهــور فرصــت بزرگــی 

کننــد. در جــدول 4، ظرفیــت  برخــی معــادن تراورتــن افغانســتان ارائــه شــده اســت. را بــرای بــازار ســنگ تراورتــن ایجــاد 

جدول 4- ظرفیت  معادن تراورتن افغانستان

ذخیره تخمینی )تن(والیتشماره

1.337.470.353میدان وردگ1

127.605.900غزنی2

579.855بامیان3

2.035.040پروان4

گزارش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع معدنی افغانستان، 1398 منبع: 

تالک	 

تالــک، یــک مــاده معدنــی ســنگ نــرم مــورد اســتفاده در بســیاری از صنایــع ماننــد داروســازی، آرایشــی، الســتیک و 

کــه براســاس مطالعــات زمین شناســی  کــه در بســیاری از اســتان های افغانســتان اســتخراج می شــود  تولیــد نفــت، اســت 

کیفیــت تالــک در جهــان اســت. در ســال 2016 تولید جهانی تالــک 7/31 میلیون  آمریــکا، اســتان ننگرهــار دارای بهتریــن 

کســتان  کــه در ســال 2022 تولیــد جهانــی آن بــه 8/77 میلیــون تــن برســد. افغانســتان و پا تــن بــوده و انتظــار مــی رود 

کســتان و  کــه افغانســتان تالــک فــرآوری نشــده خــود را بــه پا کل تالــک را دارنــد  بیش تریــن ســهم ) 14/62 درصــد(  تولیــد 

کــرده و بــه نــام خــود  ــر وارد  ــا قیمت هــای پایین ت کســتان تالــک افغانســتان را ب چیــن صــادر می کنــد. در برخــی مــوارد پا

کســتان بــه واردات قانونــی ایــن  و قیمــت باالتــر مجــددا صــادرات می کنــد. صــادرات مجــدد تالــک افغانســتان توســط پا

گلوبــال ویتنــس1 معــادن تالــک افغانســتان عمدتــا در  گــزارش  محصــول معدنــی محــدود نمی شــود چنانچــه بــر اســاس 

ــک تامیــن می شــود.  ــروه از طریــق قاچــاق تال گ ــی ایــن  ــع مال ــرار دارد و حتــی مناب گروه هــای شورشــی داعــش ق ــار  اختی

کســتان  گــروه داعــش قــرار دارد بــه پا کــه در اختیــار  گــزارش نشــان می دهــد بخــش قابل توجهــی از تالــک افغانســتان  ایــن 

کشــورهای اروپایــی  کشــورهایی نظیــر آمریــکا، هلنــد، ایتالیــا و ســایر  کســتان اقــدام بــه صــادرات آن بــه  قاچــاق شــده و پا

کســتان نشــان داده شــده اســت. می کنــد. در شــکل 2، مســیر توزیــع تالــک از طریــق پا

1. Global Witness
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.)Global witness )2018 :منبع

کستان در سال 2016 شکل 2- تجارت تالک از افغانستان و پا

در جــدول 5 عمده تریــن فرصت هــای همــکاری ارائــه شــده توســط وزارت معــادن و پترولیــم افغانســتان در ایــن حــوزه 

نشــان داده شــده اســت:

جدول 5- فرصت های موجود در تالک

پروانهمساحت )کیلومتر مربع(والیتشماره

کتشاف171/94ننگرهار1 ا

کتشاف1/2 با تخمین برداشت روزانه 434311/2کاپیسا2 ا

گزارش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع معدنی افغانستان، 1398 منبع: 

ترکیبات هیدروکربن 	 

گاز طبیعــی در شــمال افغانســتان قــرار  بیشــتر پتانســیل منابــع نفتــی افغانســتان و ذخایــر شناخته شــده نفــت خــام و 

ــده اند. وزارت  ــع ش ــان- تاجیــک در شــرق - واق ــوزه افغ ــا در غــرب و ح ــی آمودری ــه در دو حوضــه زمین شناس ک ــد  دارن

ــده در  ــف نش کش ــت  ــم نف ــن حج ــکا، میانگی ــی آمری ــازمان زمین شناس ــارکت س ــا مش ــتان ب ــوم افغانس ــادن و پترولی مع

گاز  ــب  ــارد مترمکع ــزار میلی ــام، 0/4 ه ــت خ ــکه نف ــارد بش ــامل 1/6 میلی ــه ش ک ــد  ــن زده ان ــتان را تخمی ــمال افغانس ش

کشــف نشــده در حــوزه افغــان- گاز طبیعــی بــرآورد شــده اســت. بیشــتر نفــت خــام  طبیعــی و 0/5 میلیــارد تــن مایعــات 

کشــف نشــده در حــوزه آمودریــا قــرار دارد. گاز طبیعــی  تاجیــک قــرار دارد و بیشــتر 
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سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی	 

افغانســتان دارای منابــع عظیــم ســنگ های قیمتــی نظیــر الجــورد، لعــل، یاقــوت و زمــرد اســت. ایــن در حالــی اســت 

کن در روســتاهای اطــراف  کشــور غالبــا در ســطح صنایــع دســتی و توســط مــردم ســا کــه اســتخراج ایــن ســنگ ها در ایــن 

معــادن بــا اســتفاده از مته هــای دســتی، دینامیــت و مــواد منفجــره بازیافــت شــده از مهمــات نظامــی صــورت می گیــرد. 

توضیــح اینکــه ایــن روش هــا منجــر بــه اتــالف قابل توجــه و آســیب بــه ســنگ های قیمتــی می شــود.

گــزارش فرصت هــای ســرمایه گذاری در صنایــع معدنــی افغانســتان، مناطــق اصلــی  طبــق برآوردهــای ارائــه شــده در 

کــه زمــرد تولیــد می کنــد، 2( جگدالــک  تولیــد ســنگ های قیمتــی در افغانســتان شــامل چهــار منطقــه 1( دره پنجشــیر 

کــه مشــهورترین ســنگ  قیمتــی افغــان یعنــی الجــورد را داراســت و 4(  کبــود و رنگارنــگ دارد، 3( بدخشــان  کــه یاقــوت 

کوامریــن، پودومــن و بریــل در  کوندیــت، آ کــه طیــف وســیعی از ســنگ های نیمــه قیمتــی ماننــد تورمالیــن،  نورســتان 

آن وجــود دارد.

طال	 

کشــور  وجــود دارد یکــی در جنــوب  بــر اســاس ادعــای وزارت معــادن و پترولیــوم افغانســتان، دو رگــه عمــدۀ طــال در ایــن 

کابــل بــه ســمت غزنــی و زابــل واقــع  غــرب بدخشــان امتــداد یافتــه بــه ســمت تخــار بــوده و دیگــری در جنــوب غربــی 

گــزارش فرصت هــای ســرمایه گذاری در صنایــع  اســت. طبــق ارزیابی هــای وزارت معــادن و پترولیــوم افغانســتان در 

ــک  ــده آن از ی ــواد استخراج ش ــن م ــر ت ــه در ه ک ــوده  ــی ب ــت غزن ــور  در والی کش ــن  ــالی ای ــدن ط ــن مع ــی، مهم تری معدن

گــرم طــال یافــت شــده و مقــدار طــالی آن 7/7 طــال بــرآورد شــده اســت. البتــه افغانســتان در برابــر بزرگتریــن  تــا 85 

صادرکننــدگان طــالی خــام و نیمــه ســاخته در جهــان دارای معــادن محــدودی از طــال اســت.

کی	  عناصر نادر خا

کــی ماننــد »النتانیم«، »ســریم« و »نئودیمیم«  بــر اســاس ادعــای وزارت معــادن و پترولیــوم افغانســتان، عناصــر نــادر خا

ــراوان در ســاخت تجهیــزات نظامــی و محصــوالت الکترونیکــی  ــرد ف کارب کشــور  وجــود دارد. ایــن عناصــر  ــز در ایــن  نی

افغانســتان، عمده تریــن معــدن  گــزارش فرصت هــای ســرمایه گذاری در صنایــع معدنــی  مصرفــی دارنــد. مطابــق 

کشــور در والیــت هلمنــد بــا ذخیــره بــرآوردی حــدود 1/1 میلیــون تــن شناســایی شــده اســت. کمیــاب ایــن  عناصــر 

گــزارش و بــر اســاس ادعاهــا و برآوردهــای صورت گرفتــه توســط نهادهــای مختلــف از قبیــل  آنچــه در ایــن قســمت از 

ــاالت متحــده،  وزارت معــادن و پترولیــوم افغانســتان، ســازمان زمین شناســی افغانســتان، ســازمان زمین شناســی ای
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ــع معدنــی و طبیعــی  گســترده ای از مناب ــه شــد، حکایــت از احتمــال وجــود طیــف  ــال ویتنــس و ... ارائ گلوب مؤسســه 

کارشناســان از افغانســتان تحــت عنــوان جــدول مندلیــف جهــان یــاد می کننــد.  کشــور دارد. چنانچــه برخــی  در ایــن 

کشــوری بــا برخــورداری از چنیــن موهبــت طبیعــی و ذخایــر معدنــی بــاال، نتوانســته اســت  کــه  ایــن درحالــی اســت 

کنــد. چنانچــه ارقــام عملکــرد  ــه ســطح درآمــدی و رفاهــی متناســب دســت پیــدا  گیــرد و ب از داشــته های خــود بهــره 

کشــور منتشــر شــده نشــان می دهــد بخــش عمــده ای از  ــز آمــار ایــن  کــه توســط مرک فعالیت هــای معدنــی افغانســتان 

ذخایــر بــزرگ معدنــی و طبیعــی افغانســتان بــه بهره بــرداری نرســیده اســت. جــدول 6، آخریــن اطالعــات بخــش معــدن 

ــد. ــش می ده ــتان را نمای افغانس

جدول 6- عملکرد بهره برداری دولتی از معادن افغانستان

2092020202021واحدفعالیت معدنی

5483101میلیون افغانیکل

زغال سنگ
6/21/1هزار تن

623/93499/2میلیون افغانی

گاز طبیعی
/51/8613میلیون متر مکعب

543//51میلیون افغانی

نمک
441/613300تن

14میلیون افغانی

سنگ مرمر
/4942034تن

38میلیون افغانی

گچ
669745055تن

/161میلیون افغانی

سنگ ساختمانی
326/906/2هزار متر مکعب

/میلیون افغانی

شن و ماسه
/62638/2هزار متر مکعب

/41میلیون افغانی

921/31//13میلیون افغانیسایر منابع معدنی

منبع: مرکز آمار افغانستان.
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ــی از  ــل قبول ــطح قاب ــه س ــت ب ــته اس ــی نتوانس ــی و طبیع ــت معدن ــروت هنگف ــم ث ــتان به رغ ــاد افغانس ــنی اقتص به روش

کــه در اختیــار  کشــور در بهره بــرداری از منابــع بزرگــی  درآمــد و توســعه اقتصــادی برســد. بخشــی از عــدم موفقیــت ایــن 

کشــور اســت. در بخــش بعــدی  دارد ناشــی از ناتوانــی در جــذب ســرمایه گذاری در حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی ایــن 

کشــور مــورد  تــالش می شــود چالش هــای موجــود در ســرمایه گذاری در حــوزه معــادن و فعالیت هــای معدنــی ایــن 

گیــرد. بررســی قــرار 

4- چالش های سرمایه گذاری خارجی در افغانستان

کــردن  کشــور خارجــی دارای هزینه هــای غیرقابــل بازگشــت1 بــوده و بــه اصطــالح "پیــچ  اقــدام بــه ســرمایه گذاری در یــک 

کشــور می کاهــد و تغییــر  کار از تحــرک دارایی هــای  کشــور دیگــر" اســت. بــه عبارتــی انجــام ایــن  ک  کشــور در خــا دارایــی 

کشــورهای دیگــر نیــاز بــه  آن را در شــرایط اضطــرار ســخت می کنــد بــه همیــن دلیــل ورود بــه حــوزه ســرمایه گذاری در 

کشــور از منظــر الزامــات  مطالعــه دقیــق دارد. در ایــن راســتا بــرای انجــام ســرمایه گذاری در افغانســتان، الزم اســت ایــن 

کشــور بــرای فعالیــت  و نهادهــای مــورد نیــاز جهــت ســرمایه گذاری در افغانســتان و ظرفیت هــای موجــود در ایــن 

کلــی، معیارهایــی نظیــر فضــای قانونــی، فســاد و دیوانســاالری، حقــوق  گیــرد. به طــور  ــرار  اقتصــادی مــورد ارزیابــی ق

کالن و امنیــت اقتصــادی و پایــداری سیاســی  کیفیــت زیرســاخت ها، فضــای اقتصــاد  مالکیــت، حکمرانــی خــوب، 

کــه وقتــی ایــن  از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار بــر موفقیــت پروژه هــای ســرمایه گذاری و فعالیت هــای اقتصــادی بــوده 

کشــور دوم باشــد اهمیــت آن هــا بــه دلیــل افزایــش ریســک های اقتصــادی و غیراقتصــادی بیشــتر نیــز  فعالیــت در 

خواهــد بــود.

کمیــت قانــون، شــفافیت در قراردادهــا، رویه هــای رفــع  در دســته فضــای قانونــی و حکمرانــی، امنیــت ســرمایه، حا

اختــالف در صــورت اختــالف و حقــوق مالکیــت حائــز اهمیــت اســت. به ویــژه، ســرمایه گذار بین المللــی بایــد اطمینــان 

کشــور مقصــد، توســط یــک سیســتم قانونــی مســتقل مبتنــی بــر  کــه دارایــی و ســرمایه مشــغول شــده در  داشــته باشــد 

کمیــت قانــون محافظــت خواهــد شــد و از اقدامــات اختیــاری و غیرمنتظــره دولــت در امــان خواهنــد بــود. ظرفیــت  حا

کشــور مقصــد بــرای اعمــال مــداوم و منصفانــه قانــون، رســیدگی بــه شــکایات و درخواســت ها  سیســتم قضایــی در 

کافــی قــوی اســت. دادگاه هــای میانجی گــری و داوری بــرای حــل  بــه طــور موثــر، و اجــرای تصمیمــات آن به انــدازه 

کافــی توســعه یافتــه اســت. ایــن موضــوع وقتــی بخــش خصوصــی ســرمایه گذار خارجــی )در ایــن  ــدازه  ــه ان اختــالف ب

کشــور مقصــد )در ایــن  مطالعــه بخــش خصوصــی ایــران( تصمیــم بــه ســرمایه گذاری و آغــاز فعالیــت  اقتصــادی در 

مطالعــه افغانســتان( داشــته باشــد، نقــش بســیار بیشــتری در جهت دهــی انگیزه هــا خواهــد داشــت. توضیــح اینکــه 

1. Sunk cost
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توســعه روابــط اقتصــادی بین المللــی در بخــش معــدن لزومــا منحصــر بــه ســرمایه گذاری ها و فعالیت هــای دولتــی 

ــران انجــام شــود. ــرای بخــش خصوصــی ای ــردن مســیر ب ک ــد از مســیر تفاهم نامه هــا و فراهــم  نیســت و می توان

بــرای ورود بــه بخــش معــدن افغانســتان و تعریــف پروژه هــای همــکاری مشــترک در ایــن حــوزه و مواجهــه بــا 

کــه پیــش از انعقــاد هــر نــوع قــرارداد همــکاری بایــد بــه آنهــا توجــه شــده و  ریســک های موجــود، الزاماتــی وجــود دارد 

از ســوی دولــت افغانســتان تامیــن آنهــا ضمانــت شــود. در ادامــه تــالش می شــود مهم تریــن ریســک ها و چالش هــای 

ایــن حــوزه شناســایی شــود. توضیــح اینکــه هــر نــوع روابــط اقتصــادی بین المللــی تــوام بــا انــواع مختلفی از ریســک های 

کــه تمــام فعالیت هــای اقتصــادی شــرکتها )از جملــه فعالیت هــای معدنــی( را بــا مخاطراتــی  سیاســی و تجــاری اســت 

جــدی مواجــه خواهنــد ســاخت. به عنــوان نمونــه بحــران اقتصــادی و مالــی جهانــی در ســال 2008، فعالیت هــای 

ــن  ــاخت. ای ــم س ــا را فراه ــتگی آنه ــات ورشکس ــرار داده و موجب ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــرکتهای جه ــیاری از ش ــاری بس تج

گام مهمــی از  کــه شناســایی ریســک ها و چالش هــای موجــود در روابــط اقتصــادی بین المللــی  ــه معنــای آن اســت  ب

ــا  کشــور افغانســتان ب ــا  مطالعــات در ایــن حــوزه اســت. ازایــن رو، مهم تریــن چالش هــای توســعه روابــط بین المللــی ب

ــی مــرور می شــود. ــر فعالیت هــای معدن ــز ب تمرک

کالن افغانستان 4-1. ریسک های ناشی از بی ثباتی فضای سیاسی 
در وقایعــی ماننــد جنــگ، شــورش، ورشکســتگی دســتگاه های دولتــی، تغییــر در قوانیــن باالدســتی و ســایر وقفه هایــی 

کــه توســط نهــاد سیاســی ایجــاد می شــوند، ریســک عــدم بازیابــی هزینه هــای صرف شــده در پروژه هــا و حتــی آســیب 

کشــور ایــن ریســک وجــود  گرفتــه وجــود دارد. در تغییــرات سیاســی یــک  دیــدن اصــل ســرمایه گذاری های انجــام 

کــه حکومــت بعــدی تعهــدات، قراردادهــا و توافق نامه هــای حکومــت قبــل را نپذیــرد و اقداماتــی نظیــر ملــی  دارد 

کشــور  کــردن معــادن و لغــو قراردادهــا را انجــام دهــد. ایــن شــرایط منجــر بــه ازدســت رفتــن منابــع صــرف شــده در 

کمیــت همــراه بــا جنــگ و تنــش باشــد احتمــال تخریــب  گــر تغییــرات سیاســی حا میزبــان خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن ا

کشــور میزبــان دور از ذهــن نیســت. ســرمایه گذاری های انجــام شــده در 

کشــور نســبتا ســریع  ــوده و تحــوالت سیاســی در ایــن  ســاختار و قــدرت سیاســی در افغانســتان بســیار بی ثبــات ب

کمیــت  اتفــاق می افتــد. در ســال های 1375 تــا 1380 افغانســتان در تصــرف طالبــان بــود. پــس از آن بــا حملــه آمریــکا حا

کار آمــدن مجــدد طالبــان بــی  ــا روی  ــه رییس جمهــور منتخــب ســپرده شــد. در ســال 1400 و ب کشــور ب سیاســی ایــن 

ثباتــی فضــای سیاســی تشــدید شــد. ســاختار سیاســی بی ثبــات در افغانســتان، ریســک سیاســی بــرای ســرمایه گذاری 

گذاشــته  گــرو  کشــور میزبــان بــه  کــه ســرمایه فیزیکــی و مالــی ســرمایه گذار در  و فعالیت هــای اقتصــادی در حــوزه معــدن 

کشــف و  ــرای  ــا 20 ســال زمــان ب ــه 10 ت ــی ب ــرد. توضیــح اینکــه در مــواردی صنایــع معدن می شــود، را به شــدت باالمی ب
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ــدار در افغانســتان وجــود نداشــته باشــد،  ــی پای ــا ثبــات و قانون ــر نظــام سیاســی ب گ ــاز اســت. ا ــرداری معــادن نی بهره ب

گران تــر امــا پایــدار  کمــی  کشــور صرفــه اقتصــادی نخواهــد داشــت و در بلندمــدت تامیــن منابــع  ســرمایه گذاری در ایــن 

کمیــت سیاســی امــکان  کــه بــا تحــوالت حا کــه ســرمایه گذار خارجــی همــوار بیــم آن دارد  بهینــه دوم خواهــد بــود. چرا

کمیــت قبــل بــه رســمیت شــناخته نشــود. دارد تعهــدات و تنظیمــات قانونــی حا

4-2. ریسک های مرتبط با مالحظات امنیتی
کشــور رقــم  ــرای ایــن  گروه هــای شورشــی و خودمختــار مختلــف در افغانســتان ســاختار سیاســی بی ثباتــی را ب وجــود 

کشــور را تشــدید  زده اســت. عــالوه بــر ایــن ســاخت فرهنگــی و اجتماعــی افغانســتان نیــز بی ثباتــی سیاســی ایــن 

می کنــد. ســاختار اجتماعــی افغانســتان بــه شــکل قبیلــه ای متشــکل از قوم هــای مختلــف درون گــرا و خودمحــور 

گــروه داعــش داشــته و عمدتــا نیــز خواســتگاه داعــش در ایــن  اســت. به عنــوان مثــال قــوم پشــتون، حمایــت باالیــی از 

قــوم اســت. ضمــن اینکــه رهبــران محلــی و جنگ ســاالران طایفــه ای نیــز در افغانســتان قــدرت باالیــی دارنــد.

برقــراری  امــکان  افغانســتان  قبیلــه ای  گروه هــای شورشــی و ســاختار  یعنــی وجــود مســتمر  ایــن دو موضــوع، 

کمیــت قانــون به طــور مســتقیم  کشــور را بــا چالش هــای جــدی مواجــه می کنــد. چالــش در حا کمیــت قانــون در ایــن  حا

حقــوق مالکیــت و امنیــت ســرمایه گذاری را زیــر ســوال می بــرد. بــر همیــن اســاس شــاخص بین المللــی حقــوق مالکیــت  

کشــورها ارزیابــی  ســه شــاخص محیــط حقوقــی و سیاســی، حقــوق مالکیــت فیزیکــی و حقــوق مالکیــت معنــوی را بــرای 

ــد.  ــه می کن ــی ارائ ــور خارج کش ــادی در  ــت اقتص ــرمایه گذاری و فعالی ــت س ــه امنی ــبی در زمین ــار مناس ــه معی ک ــد  می کن

افغانســتان اطالعــات الزم بــرای اســتخراج ایــن شــاخص ها را ارائــه نکــرده و ایــن شــاخص بــرای افغانســتان در دســترس 

کــی از جــدی بــودن چالــش امنیــت  کشــور افغانســتان حا نیســت. در عیــن حــال، برخــی واقعیت هــای تجربــی در 

گروه هــای شورشــی نظیــر داعــش در افغانســتان خــود بــه انــدازه  گســترده  کشــور اســت. حضــور  ســرمایه گذاری در ایــن 

کافــی، ســطح پاییــن امنیــت ســرمایه گذاری در افغانســتان را نمایــش می دهــد. به عنــوان پــروژه معــدن مــس عینــک، 

کــرده اســت امــا بــه دلیــل تخریــب  گــذاری  کــه بهره بــرداری از معــدن مــس عینــک را بــه چیــن وا بیــش از 10 ســال اســت 

گروه هــای شورشــی، بهره بــرداری از آن میســر نشــده اســت. شــایان توجــه اســت  و انفجــار مکــرر در ایــن منطقــه توســط 

گــزارش موسســه بین المللــی  کــه بــر اســاس  گســترده اســت  گــروه شورشــی در افغانســتان بــه قــدری  کــه نفــوذ ایــن 

گلوبــال ویتنــس  بخشــی از منابــع معدنــی افغانســتان نظیــر تالــک در تصــرف داعــش اســت و حتــی منابــع مالــی ایــن 

گــواه ادعــای چالــش امنیــت  گــروه از طریــق بهره بــرداری و قاچــاق ایــن مــاده معدنــی تامیــن می شــود. ایــن دو نمونــه 

گرفتــن  ســرمایه گذاری در افغانســتان اســت. در عیــن حــال، ســاختار قبیلــه ای و طایفــه ای افغانســتان بــه شــدت 

کشــور نیــز دامــن زده اســت.  فســاد در ایــن 
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خ ارز 4-3. ریسک نر
خ  کشــور بــا واحدهــای پولــی متفــاوت تنظیــم می شــود، تغییــرات نــر در نهایــت چــون ســرمایه گذاری خارجــی بیــن دو 

کشــور می توانــد معادلــه هزینه-فایــده هــر یــک از طرفیــن قــرارداد را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ایــران  ارز بیــن پــول دو 

کاهــش ارزش پــول ملــی مواجــه اســت، همچنیــن افغانســتان  کــه درگیــر آن اســت دائمــا بــا  بــه دلیــل تورمــی مزمنــی 

کاهــش شــدید ارزش پــول  کــرده دچــار  کــه تجربــه  گذشــته بــه دلیــل تحــوالت ســاختاری سیاســی  نیــز طــی چنــد مــاه 

کمک هــای خارجــی پیش  بینــی می شــود رونــد  ملــی شــده اســت. به عــالوه بــه دلیــل محدودیــت منابــع مالــی و قطــع 

خ ارز در پروژه هــای همــکاری در حــوزه  کاهشــی ارزش پــول ملــی افغانســتان ادامــه داشــته باشــد. از ایــن رو، ریســک نــر

معــدن و فعالیت هــای معدنــی بیــن ایــران و افغانســتان بســیار جــدی خواهــد بــود. شــایان ذکــر اســت نوســان در بــازار 

کــه بــازار ارز هــرات از طریــق آربیتــراژ روی  ارز افغانســتان می توانــد اثــرات جانبــی بــر بــازار ارز ایــران نیــز داشــته باشــد، چرا

خ ارز را جدی تــر می کنــد. خ ارز تعادلــی در ایــران اثرگــذار اســت. ایــن موضــوع مالحظــات ریســک نــر نــر

کشور افغانستان کسب وکار و سرمایه گذاری در  4-4. چالش های مربوط به سهولت محیط 
ــان،  کشــور میزب ــر عملکــرد پروژه هــای ســرمایه گذاری  خارجــی و حــوزه اختیــارات  ــذار ب عــدم شــفافیت در قوانیــن اثرگ

می توانــد منافــع شــرکای ســرمایه گذاری را زیــر ســوال ببــرد. بهبــود نهادهــای قانونــی مســتلزم تضمیــن حقــوق مالکیــت 

دارایی هــای ســرمایه گذار خارجــی )اعــم از دولــت خارجــی یــا بخــش خصوصــی خارجــی( و دسترســی بــه نظــام قضایــی 

و وجــود یــک ســازوکار قابــل قبــول بــرای اقامــه دعــوا و دریافــت خســارت احتمالــی از طــرف نقض کننــده تعهــدات 
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)کشــور میزبــان یــا ســرمایه گذار خارجــی( اســت. بــا ایــن نــگاه افغانســتان از نهادهــای قانونــی و التــزام بــه اجــرای قانــون 

کیفیــت مناســبی نــدارد.

کــه درواقــع همــان محیــط و عوامــل موثــر بــر عملکــرد واحدهــای اقتصــادی اســت،  کســب وکار  کیفیــت فضــای 

نه تنهــا بــرای فعالیــت بازیگــران داخلــی یــک اقتصــاد بســیار تعیین کننــده بــوده، انگیــزه ورود ســرمایه گذاران خارجــی 

کــه توســط بانــک جهانــی تهیــه می شــود  کســب وکار  را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. شــاخص ســهولت محیــط 

کســب وکار  ــرای افتتــاح یــک  کســب وکار  )رویه هــا، زمــان، هزینــه و حداقــل ســرمایه ب معیارهــای دهگانــه شــروع یــک 

جدیــد(؛ اخــذ مجوزهــای ساخت وســاز  )مراحــل، زمــان و هزینــه ســاخت انبــار(؛ دسترســی بــه بــرق  )روشــها، زمــان و 

هزینــه مــورد نیــاز یــک تجــارت بــرای دســتیابی بــه اتصــال دائــم بــرق بــرای یــک انبــار تــازه ســاخته شــده(؛ ثبــت مالکیــت  

ک تجــاری(؛ دسترســی بــه اعتبــار  )قــدرت شــاخص حقــوق قانونــی، عمــق شــاخص  )مراحــل، زمــان و هزینــه ثبــت امــال

ــئولیت  ــزان مس ــات، می ــای اطالع ــزان افش ــورد می ــاخص هایی در م ــرمایه گذاران  )ش ــت از س ــار(؛ حمای ــات اعتب اطالع

مدیــر و ســهولت در خواســت ســهامداران(؛ پرداخــت مالیــات  )تعــداد مالیات هــای پرداخــت شــده، ســاعات در ســال 

کل مالیــات قابــل پرداخــت بــه عنــوان ســهم ســود ناخالــص(؛ تجــارت فرامــرزی   بــرای تهیــه اظهارنامــه مالیاتــی و 

)تعــداد اســناد، هزینــه و زمــان الزم بــرای صــادرات و واردات(؛ اجــرای قراردادهــا  )مراحــل، زمــان و هزینــه اجــرای 

قــرارداد بدهــی(؛ و حــل ورشکســتگی  )زمــان، هزینــه و میــزان جبــران تحــت اقــدام ورشکســتگی( را بــرای اندازه گیــری 

ــرار می  دهــد. ک ق کســب وکار مــال ســهولت 

کالن افغانســتان شــرایط مطلــوب بــرای جــذب ســرمایه گذار  کســب وکار و اقتصــاد  کــه فضــای  شــایان ذکــر اســت 

کار در ســال  کســب و  گــزارش بانــک جهانــی در خصــوص ســهولت محیــط  ــا  خارجــی نــدارد. بــه عنــوان مثــال مطابــق ب

گزارش، در مورد ســهولت  گرفتــه اســت. مطابــق همیــن  کشــور بــا امتیــاز 44، در رتبــه 173 قــرار  2021، افغانســتان بیــن 190 

کار، افغانســتان فقــط در مرحلــه راه انــدازی اولیــه فعالیت هــای اقتصــادی بــا رتبــه 52 و امتیــاز 92 از 100،  کســب  فضــای 

کــه بــرای ســرمایه گذاری خارجــی حائــز اهمیــت  وضعیــت بهتــری نســبت بــه بقیــه معیارهــا دارد. در ســایر شــاخص هایی 

اســت مثــل حمایــت قضایــی و ضمانــت اجرایــی قراردادهــا )یعنــی امنیــت اجــرا و تضمیــن قراردادها( افغانســتان وضعیت 

مناســبی نــدارد. در نمــودار 10، نمــای خالصــه شــده وضعیت شــاخص های ســهولت کســب وکار افغانســتان نمایــش داده 

شــده اســت
Doing business 2021 Afghanistan :منبع

کسب وکار افغانستان نمودار 10- وضعیت شاخص  سهولت 

کردیــم، عــدم وجــود ســاختار سیاســی  ح  کــه قبــال نیــز مطــر کســب وکار همانطــور  علــت عمــده ســطح پاییــن ســهولت 

کشــور اســت. در همیــن زمینــه، موسســه بین المللــی شــفافیت   گســترش فســاد در ایــن  باثبــات، حکمرانــی ضعیــف و 
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کــه شــهروندان از میــزان فســاد دارنــد  ک فســاد بــرای اندازه گیــری ســطح فســاد و درکــی  بــه اســتخراج شــاخص ادرا

کشــورهای  کشــور را در میــان ســایر  کــه رتبــه فســاد در بخــش عمومــی یــک  می پــردازد. ایــن شــاخص، معیــاری اســت 

کشــور مــورد بررســی ایــن ســازمان،  جهــان نشــان می دهــد. در ســال 2021 افغنســتان بــا امتیــاز 16 از 100 در بیــن 180 

کشــور اســت. کــه بــه معنــای ســطح بــاالی فســاد در ایــن  رتبــه 174 را دارد 

کــم بــر ســرمایه گذاری خارجــی در افغانســتان در جهــت افزایــش انگیــزه ورود  درنهایــت به رغــم اینکــه قوانیــن حا

ک فســاد، حکایــت از ســطح بــاالی فســاد در نظــام  ســرمایه گذار تنظیــم شــده، شــاخص هایی نظیــر شــاخص ادرا

کــه قبــل از انجــام ســرمایه گذاری  کشــور دارد. ایــن موضــوع بــر تصمیــم ســرمایه گذاران خارجــی  اداری و اجرایــی ایــن 

کشــور میزبــان، هزینــه و منافــع ورود را ارزیابــی می کننــد، اثرگــذار  بــا تحلیــل شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی و زیرســاختی 

خواهــد بــود. 

خ بیــکاری حــدود 40  گرچــه نــر کــرد. ا ایــن شــرایط تکمیــل پــروژه ســرمایه گذاری در افغانســتان، را دشــوار خواهــد 

کار بیــکار فــراوان اســت، امــا ســطح مهــارت و  کشــور بــه معنــای وجــود نیــروی  درصــد و ترکیــب جمعیتــی جــوان ایــن 

ــاخت ها  ــه زیرس ــی ب ــاظ دسترس ــد از لح ــه ش ــدول 7 مالحظ ــه در ج ک ــور  ــن همان ط ــت. همچنی ــن اس ــره وری پایی به

نظیــر راه نیــز افغانســتان وضعیــت مســاعدی نــدارد. بنابرایــن ریســک تکمیــل پــروژه ســرمایه گذاری در افغانســتان بــاال 

خواهــد بــود. عــالوه بــر ایــن ایجــاد وقفــه و فاصلــه بیــن مراحــل می توانــد بــا اختــالل در رونــد تکمیــل پــروژه ریســک را 

کشــور چیــن ســپرده شــده قابــل  کــه بــه  کــه در مــورد پــروژه مــس معــدن عینــک افغانســتان  افزایــش دهــد. موضوعــی 

مشــاهده اســت.

4-5. ضعف شدید زیرساخت های مورد نیاز و چالش های پیش روی تکمیل پروژه ها
غ از داخلــی یــا خارجــی( شــامل مراحــل طراحــی، ســاخت، نصــب،  ســاخت و تکمیــل یــک پــروژه ســرمایه گذاری )فــار

کالن  راه انــدازی، بهره بــرداری، نگهــداری و بازســازی اســت. هــر یــک از ایــن مراحــل بســته بــه فضــای نهــادی، اقتصــاد 

ــی  ــزان دسترس ــال، می ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس ــود مواج ــه خ ــوص ب ــای مخص ــا چالش ه ــور ب کش ــاختی  ــعه زیرس و توس

بــه عوامــل تولیــد، تــوان فنــی و اجرایــی نیــروی انســانی، میــزان دسترســی بــه زیرســاخت های مــورد نیــاز )به ویــژه 

جــاده ای، ریلــی و تأمیــن انــرژی/ بــرق( و مــوارد اینچنینــی می توانــد بازدهــی پــروژه ســرمایه گذاری را تحــت تاثیــر قــرار 

کشــور دوم تعریــف شــده باشــد هماهنگــی بیــن پیمانــکاران فرعــی محلــی  دهــد. حــال وقتــی پــروژه ســرمایه گذاری در 

)کشــور میزبــان( و تــوان مدیریــت آن هــا توســط ســرمایه گذار خارجــی نیــز می توانــد منافــع هــر دو ســمت ســرمایه گذاری 

کشــور میزبــان و ســرمایه گذار خارجــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.  خارجــی یعنــی 

کــه پیشــرفت های قابل توجهــی در توســعه و نوســازی زیرســاخت های افغانســتان صورت گرفتــه اســت،  در حالــی 
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شــکاف های قابل توجهــی در زمینه هــای حمل ونقــل و لجســتیک، تولیــد و توزیــع انــرژی و تامیــن آب وجــود دارد. 

به عنــوان مثــال توســعه زیرســاخت های راه در افغانســتان در شــرایط مطلوبــی نیســت و ایــن موضــوع نیــز ریســک 

تکمیــل پروژه هــای ســرمایه گذاری در افغانســتان را افزایــش می دهــد. در جــدول 7، تصویــری از وضعیــت توســعه 

کشــور نمایــش داده شــده اســت. کشــور همســایه ایــن  راه هــا افغانســتان در مقایســه بــا دو 

کشور همسایه جدول 7- مقایسه راه های افغانستان با چند 

کستانافغانستان هندپا

کیلومتر کیلومترمربع -  3/5533142/7میزان راه به ازای هر 100 

36/3972/5753/83چند درصد از راه ها آسفالته است - درصد

منبع: بانک جهانی

کــه در جــدول 7،  کیلومتــر اســت و همانطــور  کشــور تنهــا 23 هــزار  مطابــق بــا آخریــن آمــار موجــود طــول شــبکه راه ایــن 

ــد  ــا 36 درص ــم تنه ــزان ه ــن می ــود دارد و از ای ــر راه وج کیلومت ــع 3/5  ــر مرب کیلومت ــر 100  ــه ازای ه ــود ب ــه می ش مالحظ

کشــور افغانســتان نمایــش داده شــده اســت.  آن بصــورت جــاده آســفالته اســت. در شــکل 3، وضعیــت راه هــای اصلــی 

کیلومتــر مربــع حــدود ده برابــر افغانســتان اســت و 72/5  کســتان میــزان راه بــرای هــر صــد  کــه در پا ایــن در حالــی اســت 

کیلومتــر راه  کیلومتــر مربــع نزدیــک بــه 143  کشــور هندوســتان نیــز بــه ازای هــر 100  درصــد از ایــن راه هــا آســفالته اســت. 

گســترده ای نیــز  کــه هندوســتان شــبکه ریلــی بســیار  کــه 54 درصــد آن هــا آســفالته هســتند البتــه بایــد تذکــر داد  دارد 

کــرد وضعیــت  گرچــه می تــوان ادعــا  کــه شــبکه ریلــی در افغانســتان توفیقــی نداشــته اســت. ا دارد. ایــن در حالــی اســت 

کوه هــای مرکــزی، ایــن  کوهســتانی بــوده و رشــته  کــه بیشــتر به صــورت  خــاص جغرافیایــی و اقلیمــی افغانســتان اســت 

گســترش شــبکه ریلــی درکنــار محدودیت هــای تامیــن  کــرده در عــدم توفیــق  کشــور را بــه ســه منطقــه متمایــز تقســیم 

ــای  ــه جغرافی ک ــتان  ــور افغانس کش ــی  ــمت غرب ــال، در س ــن ح ــت. در عی ــوده اس ــر ب ــور موث کش ــن  ــی ای ــوان فن ــی و ت مال

آن بــه شــکل فــالت و مســطح بــوده، بــر اســاس توافــق بیــن ایــران و افغانســتان راه آهــن هــرات خــواف در ســال 1399 

تکمیــل شــده امــا بــه بهره بــرداری نرســیده اســت. توضیــح اینکــه شــبکه ریلــی بــرای توســعه فعالیت هــای معدنــی یکــی 

از ضروریــات توســعه زیرســاختی به شــمار مــی رود. 



37   بهره برداری از ظرفيت های معدنی افغانستان 
در توسعه زنجيره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

UN Environment Program :منبع

شکل 3- وضعیت راه های اصلی در افغانستان

کیفیــت فضــای اقتصــادی، زیرســاختی و نهــادی  مــرور چالش هــای پنج گانــه یادشــده و بررســی شــاخص های مختلــف 

ــدی  ــای ج ــی و چالش ه ــای معدن ــادن و فعالیت ه ــرمایه گذاری در مع ــاالی س ــک ب ــت از ریس ــتان حکای ــور افغانس کش

کشــور دارد. در همیــن راســتا، صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران نیــز در  در تحقــق اهــداف ســرمایه گذاری در ایــن 

کمــک در پوشــش ریســک های سیاســی و تجــاری در روابــط تجــاری ایــران،  کشــوری بــه منظــور  گزارش هــای ریســک 

کشــور را محاســبه می کنــد. در  گــروه و رتبــه ریســک هــر  کشــورهای مختلــف جهــان پرداختــه و  بــه ارزیابــی ریســک 

گرفتــه اســت. توضیــح اینکــه،  گــروه ریســک 7 قــرار  کشــور ایــن صنــدوق، افغانســتان در  گــزارش آپریــل 2022 ریســک 

کشــورها بــر اســاس معیارهــای مختلفــی نظیــر وضعیــت اقتصــاد ، وضعیــت مالــی  و بودجــه ای ، تــوان پرداخــت  و 

گــروه یــک  کــه  گــروه دســته بندی می شــوند  کلــی نهــادی  از لحــاظ ســطح ریســک در 7  تــراز پرداخــت  و وضعیــت 

گــروه 7 نیــز پرریســک ترین  کشــور بــرای فعالیــت اقتصــادی و روابــط تجــاری شــناخته می شــود و  کم ریســک ترین 

کشــوری صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران، افغاســنتان در  گــزارش بارومتــر ریســک  اســت. عــالوه بــر اینکــه بــر اســاس 

کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی  کشــورها شناســایی شــده اســت، در طبقه  بنــدی  دســته پرریســک ترین 

کشــور بــرای ســرمایه گذاری و فعالیــت اقتصــادی  گــروه 7 یعنــی پرریســک ترین  و توســعه )OECD( نیــز افغانســتان در 

کشــورها به منظــور معیــاری جهــت تعییــن قوانیــن و ترتیبــات در مــورد  گرچــه طبقه بنــدی ریســک  گرفتــه اســت. ا قــرار 



 بهره برداری از ظرفيت های معدنی افغانستان 38
در توسعه زنجيره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

کشــورها محاســبه شــده اســت، امــا می توانــد  خ حــق بیمــه بــرای پوشــش ریســک اعتبــاری در تجــارت بیــن  حداقــل نــر

ــه رغــم  ــرد ب ک کنــد. از ایــن رو، شــاید بتــوان ادعــا  ــه  کشــور افغانســتان ارائ کافــی دقیقــی از ریســک در  ــدازه  تصویــر به ان

کــه  گســترده معــادن و منابــع طبیعــی، یکــی از اصلی تریــن دالیــل عــدم بهره بــرداری از موهبــت و ثروتــی  وجــود طیــف 

کشــور اســت، ریســک بــاالی فعالیــت اقتصــادی در افغانســتان اســت.  در اختیــار ایــن 

کمک هــای  کــم درآمــد وابســتگی زیــادی بــه منابــع حاصــل از  کشــور  عالوه برایــن، افغانســتان به عنــوان یــک 

کرده اســت، بخش  کــه تجربــه  کشــور به تازگــی بــه دلیــل تحــوالت ســاختاری سیاســی  خارجــی دارد. در عیــن حــال، ایــن 

کمک هــای خارجــی در اختیــار داشــت را از دســت داده اســت. بنابرایــن، جــذب  ــه شــکل  ــه ب ک عمــده ای از منابعــی 

گام بزرگــی در جهــت  ســرمایه های خارجــی در حــوزه بهره بــرداری از معــادن و راه انــدازی صنایــع معدنــی می توانــد 

کــرده  کوشــش  کشــور در طــول ســال های اخیــر  رشــد و نیــل بــه توســعه اقتصــادی افغانســتان باشــد. بــا ایــن نــگاه، ایــن 

ــا نیازهــای امــروز جامعــه افغانســتان مهیــا  کــه قوانیــن و ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی خــود را مطابــق ب اســت 

نمــوده و در جهــت همــکاری و مشــارکت نهادهــای بین المللــی، جلــب ســرمایه گذاری خارجــی و توجــه بــه موازیــن 

کشــور، یعنــی امــارت اســالمی  کــم بــر ایــن  بین المللــی اقــدام نمایــد. محدودیــت منابــع بــرای حکومــت جدیــد حا

کافــی بــرای  کــه بــا آن مواجــه اســت انگیــزه  افغانســتان، جدی تــر اســت. طالبــان نیــز بــا توجــه بــه محدودیــت منابعــی 

جــذب ســرمایه گذار خارجــی به منظــور توســعه فعالیت هــای معدنــی و بهره بــرداری از معــادن را دارد. در همیــن راســتا 

کــرده اســت. در ادامــه  کشــور و همــکاری بیــن آنهــا تنظیــم  طالبــان بــا ایــران موافقت نامــه ای پیرامــون ظرفیت هــای دو 

کشــور در حــوزه معــادن و صنایــع وابســته مــورد اریابــی قــرار می گیــرد فرصت هــای مختلــف همــکاری بیــن دو 

5- فرصت های همکاری ایران و افغانستان در حوزه معادن و فعالیت های وابسته

کشــورها در زنجیــره ارزش جهانــی بــه ســطحی رســیده  گســترش روابــط بین الملــل و پیچیدگــی روابــط اقتصــادی بیــن 

کشــور در حــوزه اقتصــاد بــه  کــرد ایجــاد تعامــالت هدفمنــد و برنامه ریــزی شــده بیــن دو  کــه می تــوان ادعــا  اســت 

کشــور می انجامــد. به طــور خــاص در حــوزه توســعه روابــط اقتصــادی  ارتقــاء و بیشینه ســازی منافــع اقتصــادی هــردو 

کمــک می کنــد بــه  کشــور  بین المللــی بــا تمرکــز بــر توســعه معــادن و فعالیــت معدنــی، ایــن تعامــالت نه تنهــا بــه هــر دو 

محدودیــت مالــی، درآمــدی یــا نهاده هــای تولیــد فائــق آینــد، بلکــه هم افزایــی داشــته ها و دانــش اندوختــه می توانــد 

کنــد. در همیــن راســتا، افغانســتان از جملــه  کمــک  بــه خلــق ارزش افــزوده باالتــر و توســعه اقتصــادی هــر دوکشــور 

کــه بــه  نظــر می رســد بــه دلیــل  کمترتوســعه یافته و در عیــن حــال دارای معــادن متنــوع و غنــی بکــر  اســت  اقتصادهــای 

ــر  ــز ب ــا تمرک ــرای توســعه روابــط اقتصــادی ب ــادی ب ــا ایــران، دارای مزیــت زی نزدیکــی جغرافیایــی و شــباهت فرهنگــی ب

ــی اســت. بخــش معــدن و فعالیت هــای معدن
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کشــور معدنــی در برخــی معــادن و صنایــع وابســته پیشــرفت داشــته و از  ــر اســت ایــران به عنــوان یــک  شــایان ذک

ــاوری  ــال فن ــه انتق ــد ب ــادی می توان ــط اقتص ــش رواب ــوده و افزای ــوردار ب ــری برخ ــبی باالت ــه نس ــاوری و دانش اندوخت فن

گســترش روابــط اقتصــادی ارتقــاء  کــه  کنــد. ایــن بــه معنــای آن اســت  کمــک  و دانش اندوختــه ایــران بــه افغانســتان 

کــرد توســعه و بهره بــرداری از معــادن در افغانســتان  کشــور را در پــی خواهــد داشــت. حتــی می تــوان ادعــا  منافــع هــر دو 

کمــک  کشــور نیــز  از طریــق بهبــود رشــد اقتصــادی و افزایــش درآمــد شــهروندان افغــان بــه افزایــش روابــط تجــاری دو 

کــرد. توضیــح اینکــه در حــال حاضــر ایــران یکــی از شــرکای اصلــی تجــاری افغانســتان بــوده و تــراز تجــاری ایــران  خواهــد 

کشــور شــده  بــا افغانســتان مثبــت اســت. به روشــنی، افزایــش درآمــد شــهروندان افغــان منجــر بــه افزایــش تقاضــا در این 

کشــور، افزایــش روابــط تجــاری دور از ذهــن نیســت. و بــا توجــه بــه مزیــت همســایگی و ســهم در تجــارت ایــن 

کشــور افغانســتان بــا محوریــت توســعه فعالیت هــای معدنــی در ایــن  بــرای بهــره بــردن از فرصت هــای اقتصــادی 

کمیته هــای  کشــور می تــوان در هفــت مســیر متفــاوت بــه ارزیابــی پرداخــت: 1( تدویــن بســته های سیاســتی ذیــل 

کیــد بــر رخــش معــدن؛ 2( تکمیــل زنجیــره تامیــن معــادن در  کشــور بــا تأ اجرایــی موافقت نامه هــای همــکاری دو 

افغانســتان و پروژه هــای ســرمایه گذاری مشــترک؛ 3( بهره بــرداری بــه قصــد واردات و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز 

کیــد  کیــد بــر اســتان های مــرزی ؛ 4( بهره بــرداری بــه قصــد صــادرات مجــدد و ترانزیــت بــا تأ صنایــع داخلــی ایــران بــا تأ

بــر مناطــق آزاد و اســتان های شــرقی؛ 5( تهاتــر بهره بــرداری معدنــی در مقابــل توســعه زیرســاخت؛ 6( راه انــدازی و 

توســعه شــهرک های صنعتــی و خوشــه های معدنــی تخصصــی در افغانســتان؛ و 7( اســتخراج و بهره بــرداری از هــر 

ــرار دهیــم. معــدن به صــورت پروژه محــور.  در ادامــه تــالش می شــود هریــک از مســیرهای یادشــده را مــورد بررســی ق

کمیته هــای اجرایــی موافقت نامه هــای همــکاری دو  5-1. تدویــن بســته های سیاســتی ذیــل 
ــر بخــش معــدن کیــد ب ــا تأ کشــور ب

انجــام  و  تســهیل  طریــق  از  می توانــد  معدنــی  فعالیت هــای  حــوزه  در  بین المللــی  اقتصــادی  روابــط  گســترش 

بخــش  ایجــاد فضــای مناســب در جهــت ورود  و  زیرســاخت ها  بهبــود  بــرای  کشــورها  تعهــدات  و  موافقت  نامه هــا 

ــوان  کمیته هــای اجرایــی می ت کشــور، ذیــل  ــط بیــن دو  ــا تعییــن حــوزه رواب خصوصــی طرفیــن باشــد. عــالوه برایــن ب

کــرد. در ایــن راســتا،  بســته های سیاســتی متناســب بــا اهــداف و برنامه هــای مشــخص شــده در توافق نامه هــا تدویــن 

ایــران و افغانســتان دو موافقت نامــه  زیــر را متعهــد شــده اند.

موافقت نامه سه جانبه ترانزیتی	 

موافقت نامــه تاســیس داالن حمــل و نقــل وترانزیــت بین المللــی بیــن ایــران، هنــد و افغانســتان موســوم بــه موافقتنامه 

کــه در ســال 1395 بــا حضــور روســای جمهــور ایــران، افغانســتان  ســه جانبــه ترانزیتــی و بــه اختصــار موافقتنامــه چابهــار 

کشــور رســید. و نخســت وزیــر هنــد بــه امضــای وزرای حمــل و نقــل ســه 
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کاال بــه مقصــد آســیای میانــه و افغانســتان اســت، بــا توجــه بــه ســهم22  هــدف نهایــی ایــن موافقتنامــه ترانزیــت 

ــرای تولیــد ســالیانه 300 میلیــون  ــازار مصرفــی 11 میلیــارد دالری افغانســتان و هدفگــذاری هنــد ب درصــدی ایــران از ب

ــه  ــا توجــه ب ــد ب کاال از هن ــه واردات  ــتان ب ــاز افغانس ــی نی ــتان و از طرف ــنگ آهــن افغانس ــع س ــه مناب ــاز ب ــوالد و نی ــن ف ت

کشــاورزی از قبیــل برنــج و دانــه هــای روغنــی، بــا رفــع  کشــور هنــد در زمینــه تولیــد محصــوالت صنعتــی و  توانایــی 

کاال، اجرایــی ســازی موافقتنامــه ســه جانبــه عامــل مهمــی بــرای افزایــش مبــادالت ســه جانبــه خواهــد  موانــع ترانزیــت 

ــتان و  ــه افغانس ــد ب ــات هن ــدم و حبوب گن ــی  ــای ترانزیت ــه ه ــز محمول ــال موفقیت آمی ــران در انتق ــق ای ــه موف ــود. تجرب ب

گامــی مهــم در جهــت تحقــق  گرفتــه،  ح توســعه بنــدر شــهید بهشــتی انجــام  کــه در طــر گســترده ای  ســرمایه گذاری های 

اهــداف ایــن موافقتنامــه اســت.

موافقت نامه همکاری بین ایران و افغانستان	 

کــه در اولیــن وبینــار مشــترک اتاق هــای بازرگانــی صنایــع،  موافقت نامــه همــکاری بیــن ایــران و افغانســتان در 7 بنــد 

ــر ایــن اســاس دو طــرف  ــه امضــا رســیده اســت. ب کشــاورزی ایــران و افغانســتان پــس از اســتقرار طالبــان، ب معــادن و 

کردنــد. دربــاره ایــن موضوعــات بــا یکدیگــر توافــق 

تشکیل اتاق مشترک افغانستان-ایران و معرفی اعضای پیشنهادی این اتاق از سوی اتاق افغانستان. 1

کمیته سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی. 2 تأسیس 

پیگیــری امضــای موافقت نامــه تعرفه هــای ترجیحــی میــان ایــران و افغانســتان از طریــق وزارتخانه هــای . 3

ــرف ــه دو ط مربوط

کثیرالمســافره و بــا . 4 کشــور بــه صــورت  تســهیل صــدور روادیــد بــرای فعالیــن اقتصــادی عضــو اتاق هــای دو 

طــرف دو  اتاق هــای  معرفی نامه هــای 

افزایــش همکاری هــای مــرزی از طریــق امضــای موافقت نامه هــای همــکاری میــان اتاق هــای مــرزی ایــران . 5

در بیرجنــد، زاهــدان و مشــهد بــا اتاق هــای متناظــر آن هــا در هــرات، نیمــروز و فــراه

کمیته همکاری های معدنی. 6 تأسیس 

گاز، پتروشیمی و برق. 7 کمیته مشترک همکاری در بخش انرژی شامل نفت،  تأسیس 

کشــور و همجــواری چنــد والیــت  گســترده مشــترک بیــن دو  در نهایــت همراســتا بــا ایــن توافق نامــه بــا توجــه بــه مــرز 

کمیتــه هماهنگــی و همــکاری اســتان های مــرزی ایــران بــا افغانســتان جهــت تبدیــل  در افغانســتان و چنــد اســتان ایــران 

کمیتــه مرکــزی در حــوزه  کمیتــه متشــکل از ســه  کشــور بــه مرزهــای اقتصــادی تشــکیل شــده اســت. ایــن  مرزهــای دو 

کمیتــه هماهنگــی و همکاری هــا بیــن اســتانهای مــرزی اســت. ذیــل ایــن موافقت نامــه اتاق هــای اســتانی  راهبــری، 
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کــه به طــور عمــده مشــتمل بــر مــوارد زیــر اســت: کــره شــده اند  خراســان رضــوی و سیســتان و بلوچســتان وارد مذا

کشــور  ــرای ســرمایه گذاری در معــادن ایــن  ــا مقامــات افغــان در والیــت نیمــروز ب ــاق سیســتان و بلوچســتان ب - ات

کــره شــده اســت. وارد مذا

- اتــاق مشــهد و اتــاق صنایــع و معــادن هــرات بــرای ایجــاد منطقــه آزاد صنعتــی مشــترک بیــن خراســان رضــوی و 

والیــت هــرات در حــال تبــادل نظــر اســت.

کشــاورزی و صادرکننــدگان خدمــات فنــی  - اتــاق صنایــع و معــادن هــرات بــه دنبــال تســهیل ویــزا بــرا فعــاال بخــش 

ومهندســی اســت.

- اتــاق صنایــع و معــادن هــرات نیــز درخواســت اســتفاده از دوره هــای آموزشــی حــوزه معــادن در اتــاق بازگانــی 

ــت. ــته اس ــهد داش مش

کشــورها نظیــر توافق نامــه بیــن ایــران و حکومــت طالبــان  ــه توضیــح اســت توافق نامه هــای همــکاری بیــن  الزم ب

کمیته هــای اجرایــی توافق نامــه باشــد. می توانــد تســهیل کننده در جهــت تدویــن بســته های سیاســتی ذیــل 

کیــد روی همکاری هــای معدنــی اســت. در وبینــار مشــترک بیــن اتاق هــای دو  اهمیــت موافقت نامــه دوم بــر تا

کیــد شــد. همــکاری اقتصــادی  کشــور بــه مغفــول مانــدن معــادن افغانســتان و پتانســیل های همــکاری در ایــن حــوزه تا

کــه توســعه روابــط  کشــور منجــر می شــود. در ادبیــات اقتصــادی نیــز اشــاره شــده  بین المللــی بــه افزایــش منافــع هــر دو 

بین المللــی اقتصــادی از طریــق هم افزایــی داشــته ها و ســرمایه های فیزیکــی، مالــی و انســانی بــه افزایــش منافــع تمــام 

گســترش منحنــی  شــرکای اقتصــادی می انجامــد. به طــور دقیق تــر، مشــارکت بین المللــی در فعالیت هــای اقتصــادی بــا 

ــع هــر یــک از شــرکای اقتصــادی بیشــتر از زمــان عــدم  ــط اقتصــادی، باعــث می شــود مناف ــات تولیــد طرفیــن رواب امکان

گســترده ای فعالیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری  همــکاری باشــد. بــا ایــن نــگاه، بخــش خصوصــی ایــران در طیــف 

ــرداری از  ــح ســاختمانی و خدمــات فنــی و مهندســی در زمینــه بهره ب ــرداری از معــادن، مصال گاز، بهره ب ــر از نفــت و  نظی

کــه ســرمایه انســانی در حوزه هــای یــاد  معــادن و توســعه زیرســاخت و لجســتیک فعــال اســت. ایــن به معنــای آن اســت 

کار باالیــی جهــت همــکاری دارنــد. از ســوی دیگــر  گرفتــه و تجربــه و دانــش حیــن  شــده در بخــش خصوصــی ایــراان شــکل 

افغانســتان نیــز از ثــروت معدنــی باالیــی برخــوردار بــوده و مــواد معدنــی مــورد نیــاز در بازارهــای ایــران نظیــر ســنگ آهن، 

مــس، ســنگ مرمــر، زغال ســنگ و دیگــر منابــع معدنــی را بــا ظرفیــت بــاال در اختیــار دارد. ازایــن رو، ایــران می توانــد مقصــد 

صادراتــی بــا ثبــات بــا تقاضــای قابــل قبــول بــرای افغانســتان به شــمار آیــد.

اقتصــادی  افزایــش همکاری هــای  و  تفاهم نامه هــا  تنظیــم  بــه منظــور  افغانســتان  و  ایــران  اســت  شــایان ذکــر 
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کــه هــر  کــو(  به ویــژه در حــوزه فعالیت هــای معدنــی می تواننــد از ظرفیــت ســازمان همــکاری اقتصــادی1 )به اختصــار ا

کشــور ایــران، افغانســتان،  کــو متشــکل از 10  کشــور در آن عضویــت دارنــد بهره منــد شــوند. توضیــح اینکــه ســازمان ا دو 

کــو بــا  کســتان، تاجیکســتان، ترکیــه، ترکمنســتان و آذربایجــان اســت. ســازمان ا ازبکســتان، قزاقســتان، قرقیزســتان، پا

اهــداف زیــر تاســیس شــده اســت:

ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم؛	 

گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و حذف موانع تجاری؛	 

کشــورهای منطقــه بــا تجــارت جهانــی و ارتقــای همکاری هــای اقتصــادی، 	  تــالش در جهــت ادغــام تجــارت 

ــی؛ ــی و علم ــی، فن ــی، فرهنگ اجتماع

توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات؛	 

کید بر آزادسازی اقتصادی؛	  توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تأ

تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره برداری از منابع طبیعی.	 

کشــورهای عضــو  کــو به دنبــال بهبــود و توســعه اقتصــادی پایــدار منطقــه و  کشــورهای عضــو بــا ایجــاد ســازمان ا درواقــع 

کشــورهای عضــو نتوانســته اند بــه ســطح توســعه یافتگی هدفگــذاری  کــو و  کنــون ســازمان ا آن بودنــد، در عیــن حــال تــا 

کــو یعنــی توســعه پایــدار منطقــه و ارتقــاء ســطح  شــده دســت یابنــد. بــدون شــک دســتیابی بــه اهــداف ســازمان ا

کشــورهای عضــو، بــا همــکاری و مشــارکت در فعالیت هــا و پروژه هــای اقتصــادی قابــل  کیفیــت و رفــاه آحــاد شــهروندان 

تحقــق خواهــد بــود.

و  پروژه هــا  از طریــق  براینکــه  عــالوه  کــو می تواننــد  ا ســازمان  و عضــو  کشــور همســایه  افغانســتان، دو  و  ایــران 

گســترش روابــط اقتصــادی در توســعه یکدیگــر نقــش داشــته باشــند،  همکاری هــای نهادهــا و ســازمان های دولتــی بــا 

کشــور  ذیــل تفاهم نامه هــا و موافقت نامــه بســتر همــکاری و مشــارکت بخــش خصوصــی را در توســعه اقتصــادی دو 

کشــور می تواننــد از طریــق موافقت نامه هــا  کننــد. به ویــژه در حــوزه فعالیت هــای معدنــی سیاســت گذاران دو  فراهــم 

کاهــش داده و از ایــن طریــق انگیــزه ســرمایه گذاری بخــش  ریســک فعالیــت اقتصــادی و توســعه ای در افغانســتان را 

خصوصــی ایــران در معــادن افغانســتان فراهــم شــود.

کشورها	  توافق نامه های افغانستان با سایر 

کشــورها بــا هــدف ترانزیــت  گذشــته موافقتنامه هــای مختلفــی بــا ســایر  شــایان ذکــر اســت افغانســتان طــی ســال های 

1. Economic Cooperation Organization
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ــه مهمتریــن آنهــا  ک ــرژی انجــام داده اســت  کاال و ان ــرداری از موقعیت هــای طرفیــن جهــت ترانزیــت و انتقــال  و بهره ب

عبارتنــد از:

کســتان در ســال 2011 بــه امضــا رســید. بــر . 1 موافقت نامــه APTTA: ایــن موافقتنامــه بیــن افغانســتان و پا

کاالی تجــار افغــان اجــازه دارنــد تــا تولیــدات افغانســتان را بــه  کامیون هــای حامــل  اســاس ایــن موافقتنامــه 

کســتان )کراچــی، بنــدر قاســم وگــوادر( صــادر نماینــد. بازارهــای بــزرگ هنــد و چیــن از طریــق بنــادر پا

کشــورهای افغانســتان، ترکمنســتان، آذربایجان،گرجســتان و ترکیــه بــه منظــور . 2 موافقت نامــه الجــورد: بیــن 

ــی  ــهیل دسترس ــرای تس ــورها ب کش ــن  ــی بی گمرک ــترک  ــات مش ــعه عملی ــاری و توس ــی و تج ــع ترانزیت ــش موان کاه

کشــورهای عضــو بــه بــازار اروپــا امضــا شــده اســت.

گاز ترکمنســتان . 3 کــه قــرار اســت از افغانســتان عبــور و  موافقت نامــه تاپــی: مهمتریــن خــط انتقــال انــرژی اســت 

گــردد. کســتان و هنــد منتقــل  از مســیر افغانســتان بــه پا

5-2. تکمیــل زنجیــره تامیــن معــادن در افغانســتان و اجــرای پروژه هــای ســرمایه گذاری مشــترک 

در حــوزه فعالیت هــای معدنــی

کــه می تــوان بــرای روابــط اقتصــادی بین المللــی بــا افغانســتان بــا محوریــت توســعه فعالیت هــای  یکــی از رویکردهایــی 

حلقه هــای  ادامــه  و  بهره بــرداری،  اســتخراج،  کتشــاف،  ا تامیــن  زنجیــره  تکمیــل  مســیر  از  شــد،  متصــور  معدنــی 

زنجیره هــای تولیــد مــواد معدنــی مختلــف تــا محصــول نهایــی بــا ارزش افــزوده بــاال اســت. در ایــن رویکــرد ایــران 

به دلیــل تجربــه فعالیــت در معــادن مختلــف و صنایــع معدنــی وابســته دانــش اندوختــه باالیــی برخــوردار اســت. 

درواقــع ایــران موهبــت دسترســی بــه منابــع معدنــی و طبیعــی باالیــی برخــوردار اســت چنانچــه بــر اســاس برآوردهــا بــه 

ــت.  ــان اس ــر جه ــور برت کش ــزو 15  ــی ج ــع معدن ــم و ارزش مناب ــاظ حج لح

در جــدول 8، حلقه هــای زنجیــره تامیــن ایــن ســه صنعــت معدنــی نمایــش داده شــده اســت. عملکرد رو به توســعه 

کتشــاف، اســتخراج، بهره بــرداری و  کــه در ا ایــران در صنایــع معدنــی فــوالد، مــس و آلومینیــوم، بــه معنــای آن اســت 

گرفتــه اســت.  عــالوه برایــن  تکمیــل زنجیــره تامیــن صنایــع معدنــی یــاد شــده دانــش اندوختــه حیــن کار باالیــی شــکل 

معــادن دیگــری نظیــر تالــک، ســنگ مرمــر، زغــال ســنگ، طــال و غیــره نیــز در ایــران فعــال اســت و تــوان و دانــش ضمنــی 

گذاشــته  گرچــه تقاضــای لیتیــوم به تازگــی رو بــه افزایــش  گرفتــه اســت. توضیــح اینکــه ا الزم در ایــن حوزه هــا شــکل 

اســت و در ایــران معــادن فعــال در حــوزه اســتخراج و بهره بــرداری در لیتیــوم وجــود نــدارد، امــا اخیــرا شــرکت های فنــاور 

کننــد و دانش بنیــان در ایــران توانســته اند تکنولــوژی اســتخراج لیتیــوم را بومی ســازی 
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جدول 8- زنجیره تامین صنایع معدنی فوالد و مس سال 1399

کنسانتره سنگ آهن زنجیره تامین فوالد
)میلیون تن(

گندله
 )میلیون تن(

آهن اسفنجی 
)میلیون تن(

فوالد خام 
)میلیون تن(

63/ظرفیت

/5//32/3تولید

کاتد )هزار تن(کنسانتره )هزار تن(زنجیره تامین مس

51ظرفیت

120/8/3تولید

آلومینیوم )هزار تن(آلومینا )هزار تن(زنجیره تامین آلومینیوم

7ظرفیت

623تولید

منبع: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

ایــران، تمرکــز  انباشــت شــده در  مطابــق ظرفیــت هــای معدنــی موجــود در افغانســتان و همچنیــن دانــش فنــی 
کشــور در حــوزه فعالیــت هــای معدنــی میتوانــد بــر مــواردی از قبیــل آهــن، مــس،  همکاری هــای مشــترک ایــن دو 

آلومینیــوم، طــال، لیتیــوم، تالــک و ... باشــد.
در عیــن حــال در خصــوص هریــک از معــادن یــاد شــده توجــه بــه نــکات خــاص خــود اهمیــت دارد در ادامــه به طــور 

مختصــر بــه ایــن مــوارد اشــاره شــده اســت:

سنگ آهن	 
ــرداری از معــادن ســنگ آهن و زنجیــره تولیــد آن به واســطه توســعه صنایــع وابســته و  ایــران زمینــه اســتخراج و بهره ب
زنجیــره ارزش آن از دانــش اندوختــه باالیــی برخــوردار اســت. بنابرایــن به نظــر می رســد معــادن ســنگ آهــن و مــس و 
کشــور بــرای ایــران باشــد. در  توســعه زنجیــره ارزش آن در افغانســتان می توانــد زمینــه ســرمایه گذاری جذابــی در ایــن 
کشــور افغانســتان ســرمایه گذاری در معــادن  کافــی زیرســاخت ها و جغرافیــای ســخت  عیــن حــال نظــر بــه عــدم توســعه 

کمتــری بــرای ایــران خواهــد داشــت. کــه عمدتــا فــالت هســتند موانــع  غــرب افغانســتان 

سنگ مس	 
ــران در  ــه ای ک ــد، چرا ــور باش کش ــن  ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــبی ب ــه مناس گزین ــد  ــز می توان ــتان نی ــس افغانس ــادن م مع
گرچــه  اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن مــس و زنجیــره تولیــد آن نیــز تجربــه و دانــش اندوختــه قابــل توجهــی دارد. ا
در معــادن مــس نیــز به دلیــل عــدم توســعه زیرســاخت ها و ریســک ســرمایه گذاری بــاال در افغانســتان، مناطــق غربــی 
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کشــور جذابیــت بیشــتری بــرای ایــران و ســرمایه گذاران ایرانــی دارد ایــن 
آلومینیوم	 

گــر چــه ایــران در زمینــه بهره بــرداری از معــادن آلومینیــوم وصنایــع معدنــی وابســته، به دلیــل وجــود معــادن آلومینیــوم  ا
ــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی معــادن آلومینیــوم  کافــی برخــوردار اســت، امــا ب کشــور از تجربــه و دانــش  در داخــل 
کشــور ایــران بــا هزینــه بســیار بــاال میســر  افغانســتان به نظــر می رســد، ســرمایه گذاری در ایــن معــادن افغانســتان بــرای 

باشــد.

طال	 
کــه ایــران تجربــه و دانــش اندوختــه قابــل توجهــی در اســتخراج و بهره بــرداری  معــادن طــال نیــز از جملــه معادنــی اســت 
کــه صعب العبورتریــن  کشــور واقــع شــده  از آن را دارد، در عیــن حــال معــادن طــالی افغانســتان در شــمال شــرقی ایــن 
کشــور پرهزینــه  کوهســتانی افغانســتان اســت. از ایــن رو، ســرمایه گذاری و مشــارکت در معــادن طــالی ایــن  منطقــه 

خواهــد بــود

لیتیوم	 
کــه اشــاره شــد بــه تازگــی شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان در ایــران توانســته اند تکنولــوژی اســتخراج لیتیــوم  همانطــور 
گســترش اســتفاده از خودروهای  کننــد. بنابرایــن، نظــر بــه تقاضــای رو بــه رشــد جهانــی لیتیــوم بــه دلیل  را بومی ســازی 
کاربردهــای ایــن فلــز ارزشــمند، ســرمایه گذاری در معــادن لیتیــوم افغانســتان می توانــد حــوزه  الکترونیکــی و ســایر 
کــه وجــود منابــع و ذخایــر  جذابــی بــرای ایــران باشــد. در ایــن قســمت ضــروری اســت بــه ایــن مطلــب مهــم توجــه شــود 
ــود  ــان موج کشورش ــه در  ک ــد  ــا می کنن ــرراً ادع ــور و مک ــه وف ــا ب ــه افغان ه ک ــت  ــواردی اس ــی از م ــوم یک ــاب لیتی کمی ــز  فل
اســت و حتــی حضــور قدرت هــای شــرق و غــرب در افغانســتان را مرتبــط بــا آن منابــع می داننــد. بــا ایــن وجــود در مــورد 
کســب وکار  گیــرد. بــه ویــژه اینکــه در مقــام توصیــه و مشــاوره بــه فعــاالن  صحــت ایــن بایــد بررســی دقیق تــری صــورت 
ح بــوده و نبایــد در خصــوص ادعــای وجــود ذخایــر قابــل توجــه لیتیــوم در  لــزوم مطالعــات امکان ســنجی دقیــق مطــر

گــزارش شــده فعلــی اســتناد شــود. افغانســتان، صرفــا بــه مطالــب 

تالک	 
ــه  ــر ایــن، وجــود معــادن تالــک و صنایــع وابســته ب ــرداری از معــادن تالــک فنــاوری پیچیــده ای نــدارد. عــالوه ب بهره ب
ــد. درعیــن  حــال بخش هایــی از معــادن تالــک در  آن در ایــران نیــز مزیــت ورود در ایــن معــادن افغانســتان را می افزای
ــروه شورشــی داعــش و ایجــاد امنیــت در مناطــق  گ ــوان حکومــت طالبــان در ســرکوب  ــروه داعــش اســت و ت گ تســلط 

ــت دارد. ــده اهمی یادش
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کیــد  5-3. بهره بــرداری بــه قصــد واردات و تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع داخلــی ایــران بــا تأ
بــر اســتان های مــرزی

کشــور افغانســتان می توانــد محــدود بــه بهره بــرداری  شــکل دوم روابــط اقتصــادی بین المللــی در حــوزه معــادن در 
ــا صــادرات مجــدد باشــد. به عنــوان مثــال در زمینــه  ــه منظــور اســتفاده در صنایــع داخلــی ی از معــادن و واردات آن ب
ــاز  ــورد نی ــنگ آهن م ــود س کمب ــرآورد  ــداز 1404 ب ــم ان ــوالد در چش ــن ف ــون ت ــد 55 میلی ــه تولی ــه ب ــا توج ــوالد، ب ــد ف تولی
کــه در بخــش  ــد قابــل تامــل باشــد. همان طــور  ــه قصــد مصــرف صنایــع داخلــی در ایــن زمینــه می توان ــرداری ب بهره ب
چالش هــای ســرمایه گذاری در افغانســتان اشــاره شــد بــه دلیــل وجــود ریســک  بــاالی ســرمایه گذاری، تحوالت سیاســی 
گروه هــای شورشــی و چالش هایــی نظیــر عــدم توســعه زیرســاخت ها و ســطح ضعیــف فضــای  ســریع و حضــور پررنــگ 
کشــور بــاال اســت، بلکــه احتمــال عــدم بازگشــت اصــل  کســب وکار در افغانســتان، نــه تنهــا هزینــه ســرمایه گذاری در ایــن 
دارایــی ســرمایه گذاری شــده در افغانســتان دور از ذهــن نیســت. بنابرایــن، ورود تنهــا به منظــور بهره بــردای از معــادن 
کشــور هزینه هــای غیرقابــل بازگشــت  افغانســتان به عنــوان مصرف کننــده نهایــی و بــه قصــد اســتفاده در تولیــد داخلــی 

کمتــری نســبت بــه مســیر اول یعنــی توســعه صنایــع معدنــی و زنجیــره تولیــد در افغانســتان خواهــد داشــت. 
کشــور )شــکل های  با توجه به اســتقرار فعلی عمده واحدهای معدنی فلزی و غیرفلزی در مناطق شــرقی و مرکزی 
کاهــش هزینه هــای مبادالتــی و لجســتیکی در ایــن رویکــرد می تــوان تمرکــز ســرمایه گذاری را بــرروی  4 و 5( و بــه منظــور 

مــواد معدنــی مــورد نیــاز صنایع در اســتان های همجــوار با افغانســتان قرار داد. 
کاهــش  کشــور در قســمت های شــرقی و مرکــزی و بــرای  بــا توجــه بــه اســتقرار فعلــی عمــده واحدهــای معدنــی 
صنایــع  نیــاز  مــورد  معدنــی  مــواد  روی  بــر  را  تمرکــز  می تــوان  رویکــرد  ایــن  در  لجســتیکی  و  مبادالتــی  هزینه هــای 

 .)5 و   4 )شــکل های  داد  قــرار  افغانســتان  بــا  مــرزی  اســتان های 
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ح های اولویت دار صنعتی، مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1401( شناسائی طر
 معدنی و تجاری استانی _ شهرستانی، مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

کد 13 آیسیک ویرایش سوم( کشور )رشته فعالیت  شکل 4. نحوه استقرار فعلی واحدهای معدنی فلزی در سراسر 

ح های اولویت دار صنعتی، مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1401( شناسائی طر
 معدنی و  تجاری استانی _ شهرستانی، مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

کد 14 آیسیک ویرایش سوم( کشور )رشته فعالیت  شکل 5. نحوه استقرار فعلی واحدهای معدنی غیر فلزی در سراسر 
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به عنــوان مثــال، بــرای تأمیــن ســنگ آهــن مــورد نیــاز مجمتع هــای باالدســت تولیــد فــوالد ، مســتقر در قســمت های 

کشــور می تــوان از معــدن ســنگان واقــع در والیــت هــرات افغانســتان و مــرز مشــترک خــواف )ایــران و هــرات  شــرقی 

کشــور اســت، بهــره  بــرد.   کــه از بزرگتریــن معــادن ســنگ آهــن ایــن  افغانســتان( 

کید بر مناطق آزاد و استان های شرقی  5-4. بهره برداری به قصد صادرات مجدد و ترانزیت با تأ
که افغانســتان ســطح پایینی از توســعه  در بخــش چالش هــای ســرمایه گذاری در افغانســتان، بــا جزئیــات مالحظــه شــد 

کــه بــرای فعالیــت معدنــی ضــرورت دارد، را دارا اســت. ازایــن رو، بــه نظــر می رســد  زیرســاختی به ویــژه راه و شــبکه ریلــی 

کنــار دسترســی ایــران بــه آب هــای آزاد، واردات بــه قصــد صــادرات مجــدد نیــز  بــا توجــه زیرســاخت ریلــی و جــاده ای در 

گزینه هــای قابــل تامــل در زمینــه روابــط اقتصــادی بــا محوریــت بهره بــرداری از معــادن افغنســتان باشــد.  می توانــد از 

توضیــح اینکــه مســیر توســعه آتــی خــط راه آهــن خــواف هــرات در حکومــت پیشــین افغانســتان اتصــال شــبکه ریلــی بــه 

کــه عملیاتــی نشــده اســت. یکــی از مشــکالت عــدم تحقــق ایــن برنامــه توســعه زیــر  کشــورهای ازبکســتان و چیــن بــود 

ــن و  ــور چی کش ــت. دو  ــن اس ــرز چی ــژه در م ــتان به وی ــرق افغانس ــق ش ــخت مناط ــتانی و س کوهس ــای  ــاختی جغرافی س

کیلومتــر بــا یکدیگــر مــرز مشــترک دارنــد. ایــن  افغانســتان در یکــی از صعــب العبورتریــن مناطــق جهــان، قریــب بــه 76 

موضــوع باعــث شــده به رغــم اینکــه چیــن طــی ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای بــه ظرفیت هــای معدنــی افغانســتان 

داشــته، به دلیــل اینکــه احــداث خطــوط ریلــی از چیــن بــه افغانســتان نیازمنــد ســرمایه گذاری هنگفــت و بــا زمــان 

ســاخت بــاال اســت، توســعه خطــوط ریلــی بیــن چیــن و افغانســتان تحقــق نیابــد.

بــا ایــن نــگاه ایــران به دلیــل شــبکه ریلــی نســبتا مناســب و اتصــال به شــهر هــرات افغانســتان از مزیت نســبی باالتری 

کــرد بنــادر ایــران می توانــد دروازه ورود موادمعدنــی افغانســتان بــه  نســبت بــه چیــن برخــوردار اســت. می تــوان ادعــا 

کشــورهای جهــان متصل  بازارهــای جهانــی باشــد. افغانســتان از طریــق ایــران و بنــدر چابهــار می توانــد بــه هنــد و ســایر 

شــود. هرچنــد الزم اســت یــادآوری شــود به رغــم تکمیــل پــروژه اتصــال شــبکه ریلــی خــواف بــه هــرات، ایــن خــط ریلــی 

هنــوز بــه بهره بــرداری نرســیده اســت.

5-5. تهاتر بهره برداری معدنی در مقابل توسعه زیرساخت 
کــه ایــران در ســرمایه گذاری های خارجــی بــا آن مواجــه موضــوع معامــالت مالــی اســت. به دلیــل  یکــی از چالش هایــی 

تحریم هــای مالــی آمریــکا علیــه ایــران معامــالت مالــی بــرای ایــران دشــوار و پرهزینــه شــده اســت. بنابرایــن تهاتــر 

بهره بــرداری از معــادن افغانســتان در مقابــل توســعه زیرســاخت های افغانســتان نه تنهــا می توانــد چالــش معامــالت 

کنــد. کمــک  کشــور افغانســتان نیــز  کنــد، بلکــه بــه توســعه زیرســاختی و اقتصــادی  مالــی را خنثــی 
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5-6. راه اندازی و توسعه شهرک های صنعتی و خوشه های معدنی تخصصی  در افغانستان
ــه عنــوان پایگاهــی جهــت اســتخراج  احــداث شــهرک های صنعتــی و خوشــه های معدنــی تخصصــی در افغانســتان ب
کنــد، ایــن فرصــت را بــرای  کمــک  و اســتحصال محصــوالت معدنــی عــالوه بــر اینکــه می توانــد بــه افزایــش امنیــت 

کنــد. کشــور ســرمایه گذاری  کــرده تــا بــا اطمینــان بیشــتر در ایــن  ســرمایه گذار خصوصــی فراهــم 

تایــوان در مســیر  کره جنوبــی، ســنگاپور، چیــن و  کشــورهای موفــق اقتصــادی نظیــر هنگ کنــگ،  از  بســیاری 

ــه  ک ــد.  چــرا  ــژه اقتصــادی بهــره برده ان ــی از منافــع مناطــق وی ــه بازارهــای جهان توســعه اقتصــادی خــود و پیوســتن ب

مناطــق ویــژه اقتصــادی امــکان رشــد و توســعه اقتصــادی، ورود ســرمایه ها بــه چرخــه اقتصــاد، افزایــش درآمــد عمومــی 

و اشــتغال، همچنیــن بهبــود وضعیــت تکنولــوژی صنایــع را میســر می کننــد. عــالوه  بــر ایــن واحدهــای تولیــدی در 

کــه نیــاز بــه  کنــار هــم بهره منــد شــوند. بــه عبارتــی صنایعــی  مناطــق ویــژه می تواننــد از پیامدهــای جانبــی مثبــت در 

گرفتــن در منطقــه ویــژه می تواننــد زنجیــره تولیــد مناســبی بــا  کنــار هــم قــرار  بخش هــای تخصصــی مختلــف دارنــد، بــا 

کــردن امــکان صــادرات  کاهــش هزینه هــای واســطه ای ایجــاد نماینــد. از ایــن رو منطقــه ویــژه اقتصــادی ضمــن فراهــم 

کشــور، موجــب بهبــود وضعیــت محصــوالت وارداتــی و صنایــع مربــوط بــه آن نیــز می شــود. حتــی  ج  محصــوالت بــه خــار

کــرد هم افزایــی بوجــود آمــده میــان صنایــع مســتقر در مناطــق ویــژه اقتصــادی و انتقــال دانــش فنــی،  می تــوان ادعــا 

مالــی و مدیریتــی بیــن آنهــا، ابتــدا بــه افزایــش بهــره وری در صنایــع یــاد شــده و ســپس ســرریز آن بــه ســایر بخش هــای 

کیفیــت منطقــه ای و ملــی منجــر می شــود.  اقتصــاد می شــود و از ایــن مســیر نیــز بــه افزایــش رشــد اقتصــادی و بهبــود 

کــه از مســیر ایجــاد مناطــق ویــژه اقتصــادی و معدنــی، بــرای  گی  هــا و دســتاوردهایی  کــه نظــر بــه ویژ شــایان ذکــر اســت 

کــه شــامل 1(  کشــور ایجــاد شــده  کنــون 4 منطقــه ویــژه اقتصــادی در مناطــق معدنــی  اقتصــاد فراهــم می شــود، تا

کاشــان؛ 3( منطقــه ویــژه  منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیج فــارس؛ 2( منطقــه ویــژه اقتصــادی 

ــر پارســیان هســتند. منطقــه ویــژه  ــرژی ب ــر المــرد؛ و 4( منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع ان ــرژی ب اقتصــادی صنایــع ان

اقتصــادی صنایــع معدنــی و فلــزی خلیج فــارس از ســال 1388 تاســیس شــده و 18 واحــد تولیــدی معدنــی و صنعتــی 

گســترش پهنــه پارک هــای شــیمیایی،  کاشــان نیــز بــا چشــم انداز  ذیــل آن فعالیــت می کننــد. منطقــه ویــژه اقتصــادی 

پهنــه صنایــع ماشــین آالت، پهنــه صنایــع تولیــد قطعــات و محصــوالت فلــزی، پهنــه صنایــع منســوجات، پهنــه 

کاهــش هزینه هــای  صنایــع الســتیک و پالســتیک، پهنــه صنایــع پیشــرفته و شــهرک فنــاوری، پتانســیل باالیــی در 

کــرده اســت. منطقــه ویــژه المــرد بــا هــدف تحقــق عســلویه معدنــی احــداث  مبادالتــی و تســهیل روابــط صنایــع فراهــم 

شــده و زنجیــره تولیــد صنایــع معدنــی نظیــر آلومینیــوم، منیزیــم، فــوالد، ســیمان و پتروشــیمی در ایــن منطقــه ویــژه 

در حــال تکمیــل اســت. منطقــه ویــژه پارســیان نیــز بــا هــدف توســعه مکــران و ســواحل خلیــج فــارس، توســعه نقــش 

گردشــگری، ترانزیــت و حمــل و نقــل ریلــی، فنــاوری  هــای نویــن و انــرژی، توســعه صنعــت  معــدن و صنایــع معدنــی، 
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کشــور  پتروشــیمی فعــال شــده اســت. نظــر بــه تجربــه تاریخــی ایــران در تاســیس مناطــق ویــژه اقتصــادی معدنــی، 

ــد از دانــش انباشــته شــده در ایــن زمینــه بهره منــد شــود.  افغانســتان می توان

5-7. استخراج و بهره برداری از هر معدن به صورت پروژه محور

کــه در روابــط ایــران و افغانســتان به منظــور اجتنــاب از چالشــها و پوشــش  یکــی از حالت هــای همــکاری دوجانبــه ای 

کشــور می تــوان تصــور شــد بهره بــرداری هــر معــدن بــه شــکل  بیشــتر ریســک های فعالیــت مــداوم و بلندمــدت در ایــن 

پروژه محــور اســت. بــه عنــوان مثــال پــروژه بهره بــرداری از یــک معــدن خــاص )نظیــر ســنگ آهــن ســنگان هــرات( 

گرچــه می تــوان در تنظیــم قــرارداد پــروژه  گرفتــه شــود. ا توســط نهادهایــی نظیــر ایمیــدرو یــا بخــش خصوصــی برعهــده 

همــکاری ایجــاد و توســعه زیرســاخت الزم جهــت دسترســی و اســتخراج از معــدن موضــوع پــروژه نیــر در مفــاد قــرارداد 

دیــده شــود.

6- جمع بندی و پیشنهادات

گســترش روابــط اقتصــادی بین المللــی ایــران  کشــور همســایه می توانــد شــریک مناســبی بــرای  افغانســتان بــه عنــوان 

گســترش تعامــالت دو جانبــه می توانــد منافــع  کشــور،  باشــد. بخصــوص بــه لحــاظ ظرفیت هــای بــاالی معدنــی ایــن 

کشــور مــا را افزایــش دهــد. البتــه بــه دالیلــی از قبیــل مشــکالت امنیتــی، چالش هــای مربــوط بــه قبیله ای بودن ســاختار 

سیاســی اداره آن و غیــره جنبه هــای مختلــف ســرمایه گذاری شــرکت های ایرانــی در آنجــا بایــد بــه دقــت مــورد بررســی 

گیــرد. اتخــاذ تدابیــری در جهــت توســعه روابــط اقتصــادی ایــران بــا افغانســتان بــا محوریــت فعالیت هــای معدنــی  قــرار 

ــرای مــا خواهــد داشــت. در  کوتاه مــدت و بلندمــدت ب گرفتــن مالحظــات یادشــده، منافــع  ــا درنظــر  کشــور، ب در ایــن 

ــا  ــه منابــع معدنــی بیشــتر )ی ــردای معــادن و دسترســی ب کوتاه مــدت بهره منــدی از منافــع اقتصــادی حاصــل از بهره ب

گرفتــن چالش هــا و ریســک های موجــود(  کشــور بــا در نظــر  منافــع اقتصــادی حاصــل از توســعه صنایــع معدنــی در ایــن 

ــا توجــه  کــه در منطقــه نیــز اثرگــذار خواهــد بــود. درایــن خصــوص ب و در بلندمــدت از مجــرای ایجــاد ثبــات و امنیتــی 

بــه ظرفیت هــای باالتــر معدنــی ایــران و دانــش فنــی انباشــته در بهره بــرداری از معــادن و زنجیــره تولیــدات آنهــا زمینــه 

همــکاری مشــترک و توســعه روابــط اقتصــادی در ایــن حــوزه فراهــم اســت.

از دیگــر موانــع اساســی در توســعه همکاری هــای بین المللــی اقتصــادی در افغانســتان، ضعــف زیــر ســاخت های 

ــرای هــر  کشــور اســت. ایــن امــر هزینــه تمام شــده را ب لجســتیکی و عــدم توســعه راه هــا و شــبکه حمــل و نقــل در ایــن 

کــه در اقتصــاد افغانســتان حضــور پیــدا می کننــد  کشــورهای خارجــی  دوی تولیدکننــدگان و بازیگــران داخلــی اقتصــاد و 

کوهســتانی بــوده، بــر ســخت شــدن راه هــای  کــه  کشــور افغانســتان  بــه شــدت بــاال می بــرد. به ویــژه جغرافیــای طبیعــی 

ارتباطــی و افزایــش هزینه هــای حمــل و نقــل می افزایــد. 



51   بهره برداری از ظرفيت های معدنی افغانستان 
در توسعه زنجيره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

کار  کمک هــای خارجــی بــوده و در عیــن حــال بــا روی  به ویــژه اینکــه اقتصــاد افغانســتان به شــدت وابســته بــه 

کاســته شــده اســت. در نتیجــه حکومــت مذکــور به منظــور  آمــدن طالبــان به مقــدار قابل توجهــی از آن عایدی هــا 

کــرده اســت.  ــاز  کشــور حســاب ویــژه ای ب افزایــش منابــع درآمــدی خــود روی موهبــت معــادن و منابــع طبیعــی ایــن 

کــه توســعه روابــط اقتصــادی بــا محوریــت بهره بــرداری از معــادن و فعالیت هــای  بــا توجــه بــه منافــع مشــترکی 

کشــور داشــته و همچنیــن مشــارکت شــرکت های ایرانــی در افغانســتان بــا تمرکــز بــر فعالیت هــای  معدنــی بــرای هــردو 

کشــور باشــد، مــوارد زیــر به عنــوان  کم هزینه تریــن روش بــرای حضــور مســتمر ایــران در آن  کشــور می توانــد  معدنــی ایــن 

گیــرد: کار قــرار  محورهــای همــکاری ایــران و افغانســتان می توانــد در دســتور 

کشور فی مابین؛	  استفاده از پول ملی دو 

کشور در منطقه آزاد چابهار؛	  افتتاح شعب بانک های مورد تایید دو 

کمیتــه همــکاری حمل ونقــل زمینــی و ریلــی بیــن ایــران و افغانســتان جهــت تســهیل و روان ســازی تــردد 	  ایجــاد 

کشــور در مرزهــای نیمــروز و میلــک؛ کامیون هــای دو 

کشــورها و ایجــاد شــرکت های 	  حــذف هزینه هــای متقابــل تــردد نــاوگان زمینــی در مرزهــای ورودی و خروجــی 

حمل ونقــل زمینــی مشــترک و صــدور شناســنامه ترانزیــت بــرای راننــدگان؛

تامین مالی مشترک پروژه های زیرساختی و زیربنایی از قبیل ریل و جاده؛	 

کانتینر در مرزهای مشترک؛	  کاال و  کز لجستیکی  ایجاد مرا

ایجاد شهرک های تخصصی و مناطق آزاد معدنی-صنعتی مشترک در افغانستان؛	 

کنســانتره ها( بــه دلیــل هزینه هــای حمــل  	  واردات محصــوالت معدنــی میانــی زنجیره هــای معدنــی )از قبیــل 

کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطــی ناشــی از محصــوالت باالدســت زنجیــره )از قبیــل تولیــد  ــر آنهــا و  پایین ت

گندلــه از معــدن آهــن(؛

اســتفاده از ظرفیت هــای منطقــه آزاد تجــاری سیســتان و ظرفیت هــای بنــدر چابهــار بــا توجــه بــه عــدم شــمول 	 

تحریم هــا در مــورد ایــن بنــدر و مشــارکت در فــرآوری مــواد معدنــی افغانســتان در ایــن دو منطقــه؛

آموزش نیروهای انسانی افغانستان در حوزه معدن  صنایع معدنی؛	 

و 	  تولیــدی صنایــع متوســط  افزایــش ســرمایه گذاری در حوزه هــای  مــرزی در جهــت  بازارچه هــای  توســعه 

کوچــک موثــر؛

کشور؛	  کاهش تعرفه های وارداتی در قالب موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو  بررسی 

حضور شرکت های معدنی ایرانی در مناقصات افغانستان در زمینه استخراج و بهره برداری از معادن آن؛	 

کیــد ویــژه بــر اســتخراج و اســتحصال معــادن لیتیــوم افغانســتان بــا توجــه بــه دانــش فنــی بومی ســازی شــده 	  تا

شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان ایــران در ایــن حــوزه  و تقاضــای روبه رشــد ایــن مــاده معدنــی؛

گذاری در بخش معدن افغانستان؛	  توسعه خدمات بانکی )اعتبارات اسنادی و ...( حامی توسعه سرمایه 

استخراج و بهره برداری از معادن به صورت پروژه محور.	 
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گســترده و پررنگــی در معــادن افغانســتان داشــته اســت.  کــه ورود  کشــورهایی اســت  کــه اشــاره شــد چیــن از  همانطــور 

کردنــد  از ســوی دیگــر، ایــران و چیــن برنامــه جامــع 25 ســاله همکاری هــای مشــترک فــی مابیــن را در ســال 1399 امضــا 

ــر اســاس آن توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری نیــز توافــق شــده اســت. به طــور خــاص همــکاری در حوزه هــای  کــه ب

گرفتــه اســت. از ایــن رو بــه نظــر می رســد ذیــل ظرفیــت موجــود  کیــد قــرار  نفــت، صنعــت و معــدن و انــرژی مــورد تا

در ایــن برنامــه می تــوان همــکاری ســه جانبه ای بیــن ایــران، چیــن و افغانســتان در حــوزه بهره بــرداری از معــادن 

گــذاری در بخــش  افغانســتان بــه ویــژه در مــورد اســتفاده از ظرفیت هــای نظــام بانکــی چیــن در  حامــی توســعه ســرمایه 

گرفــت. معــدن افغانســتان و ... را در نظــر 

کشــور هنــد و  همچنیــن ایــران، هنــد و افغانســتان بــا هــدف تســریع، تســهیل و ارتقــای ترانزیــت چابهــار و اتصــال 

کشــورهای آســیای میانــه از طریــق بنــدر چابهــار، در ســال 1395 توافق نامــه ســه جانبــه چابهــار را امضــا  افغانســتان بــه 

کرده انــد. ذیــل ظرفیــت موجــود در ایــن توافق نامــه نیــز می تــوان از ظرفیــت توســعه صــادرات محصــوالت معدنــی 

افغانســتان بهــره بــرد.

ســر انجــام قابــل ذکــر اســت بــا عنایــت بــه اهمیــت حضــور شــرکت های بخــش خصوصــی ایرانــی )دورزدن تحریم هــا، 

صــادرات خدمــات فنی ومهندســی و ماشــین آالت حــوزه معدنــی داخلــی و تامیــن مــواد اولیــه صنایــع بــزرگ معدنــی 

ــور فراهــم شــود. در  ــی ضــروری اســت زمینــه ســرمایه گذاری آنهــا در حوزه هــای مذک ــط دوجانبــه معدن کشــور( در رواب

ــا محوریــت معــادن و توافق نامه هــای  ــت ایــران می بایســت در برنامه ریــزی فعالیت هــای توســعه ای ب ایــن راســتا دول

ح جامــع حمایــت و هدایــت بخــش خصوصی  ایــران و افغانســتان، تســهیل ورود بخــش خصوصــی ایــران و تدویــن »طــر

کار قــرار دهــد. ایــران در بــازار معــدن افغانســتان« را در دســتور 

ــوص  ــور در خص کش ــر در  ــی تصمیم گی ــا و ارکان سیاس ــایر نهاده ــت و س ــت دول ــت هیئ ــروری اس ــاس ض ــن اس ــر ای ب

اســتراتژی و همچنیــن ســرمایه گذاری شــرکت  های ایرانــی در افغانســتان بــه یــک راهبــرد جامــع رســیده و در صــورت 

کشــور در ایــن مــورد، پــس از زمینه ســازی الزم از ســوی دولــت، معاونت  کالن  مثبــت بــودن فضــای سیاســی-اقتصادی 

گســترش و نوســازی صنایع  وزارت صمــت و ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی )ایمیــدرو( و ســازمان 

کــرده و پــس از آن زمینــه حضــور بخــش خصوصــی نیــز  ایــران )ایــدرو( ســرمایه گذاری اولیــه در افغانســتان را شــروع 

گرفتــه شــد. تهســیل شــود. در ایــن خصــوص چنــد نکتــه اصلــی زیــر بایــد در نظــر 

بیشــتر فعالیت هــای درآمــدزا ومهــم معدنــی ایــران در اختیــار ایمیــدرو و شــرکت های وابســته و نیمه دولتــی 	 

ــا افغانســتان را بــه طــور متمرکــز ارایــه دهنــد؛ اســت و ایــن بخــش برنامــه توســعه روابــط اقتصــادی ب

کنــار ایمیــدرو و شــرکت های بــزرگ 	  حضــور بخــش خصوصــی ایــران در مزایده هــای معدنــی افغانســتان در 

کشــور برنامه ریــزی و حمایــت شــود؛

کشــور هــر چــه زودتــر در توافق هــای دو 	  حضــور شــرکت های ایرانــی در فعالیت هــای معدنــی در مرزهــای دو 

کشــور حمایــت شــود؛



53   بهره برداری از ظرفيت های معدنی افغانستان 
در توسعه زنجيره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

رویــه مالــی اســتفاده از ماشــین آالت ســاخت ایــران و فــروش مــواد خــام معدنــی بــه ایــران بــه صــورت متمرکــز 	 

طراحــی و اجــرا شــود؛

بــرای مشــارکت بــا شــرکت های چینــی بــرای فــرآوری مــواد معدنــی افغانســتان در مرزهــای ســرزمینی ایــران 	 

ــت  ــران مزی ــای آزاد ای ــه آب ه ــال ب ــی واتص ــای دسترس ــرژی و راه ه ــود )تامیــن ان ــاد ش ــدی ایج ــهیالت جدی تس

ایــن فعالیــت اســت(؛

کشور برای فعالیت های معدنی مهم است؛	  حتی ایجاد منطقه آزاد و یا بندر خشک در مرزهای دو 

ایجــاد دفتــر حقوقــی پشــتیبانی شــرکت در فعالت هــای معدنــی افغانســتان نیــز یکــی از ضرورت هــای ایــن 	 

کــه به دقــت فرآیندهــای طراحــی شــده دولــت افغانســتان را بررســی و از اعــراض شــرکت کنندگان  راهبــرد اســت 

ایرانــی ممانعــت نمایــد.

کیــد دولــت فعلــی افغانســتان بــر ارائــه وثیقه )معــادل 20 درصــد ذخیره معــدن مــورد بهره برداری( 	  بــا توجــه بــه تا

گرفتــن جنبه هــا و ریســک های مختلــف در ایــن حــوزه،  کشــور بــا درنظــر  ضــروری اســت دولــت و نظــام بانکــی 

در ایــن خصــوص وارد عمــل شــود.

کشــور افغانســتان، در تمام اشــکال همکاری دوجانبه بین ایران و افغانســتان،  شــایان ذکر اســت نظر به ریســک باالی 

ــران نهادهــای و ســازمان های  کشــور ای وجــود یــک نهــاد پوشــش دهنــده ریســک ضــروری اســت. در ایــن زمینــه در 

بیمــه ای جهــت پوشــش ریســک فعــال هســتند. بــه عنــوان مثــال صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت هــای معدنــی 

ــدار در بخــش  ــا هــدف توســعه پای ــی اســت. ایــن صنــدوق ب به وطــر تخصصــی در پوشــش ریســک حــوزه معــادن فعال

کانــه و ســرمایه گذاری ها در بخــش  کشــف  معــدن و تأمیــن تمــام یــا قســمتی از خســارت های احتمالــی ناشــی از عــدم 

کــه اســاس نامه ایــن صنــدوق بــرای معــادن داخلــی  معــدن تاســیس شــده اســت. در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت 

تعریــف شــده اســت. ازایــن رو، در مــواردی نظیــر مشــارکت دوجانبــه در بهره بــرداری از معــادن افغانســتان نیــاز بــه 

یــا اســتفاده از خدمــات صندوق هــای پوشــش  اصــالح اســاس نامه صنــدوق یادشــده، تاســیس صنــدوق جدیــد 

ــت.  ــی اس ــک بین الملل ریس

ح جامــع حمایــت و هدایــت بخــش خصوصــی ایــران  الزم بــه ذکــر اســت تدویــن برنامــه عملیاتــی بــرای ارائــه »طــر

کمیتــه ای تخصصــی بــرای بررســی جزئیــات دقیــق همــکاری در قالــب  در بــازار معــدن افغانســتان«،  مســتلزم تشــکیل 

کمیتــه متشــکل از اعضــاء زیــر بــرای تدویــن برنامــه عملیاتــی و بســته سیاســتی اجرایــی  یــاده شــده اســت. از ایــن رو 

ضــرورت دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛	 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(؛	 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(؛	  سازمان 

کوچک و  شهرک های صنعتی ایران؛	  سازمان صنایع 
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛	 

بانک صنعت و معدن؛	 

کشور؛	  وزارت 

وزارت امور خارجه؛	 

وزارت امور  اقتصادی و دارایی؛	 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران؛	 

کشاورزی ایران و... (.	  نمایندگان بخش خصوصی )اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و 
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country risk in exports. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 49.

 - Afghanistan Opium Survey 2021 Cultivation and Production (2022) United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC).

 - Ministry of mines and petroleum (2019) mining sector roadmap

 - Ministry of mines and petroleum (2020) mineral resources in Afghanistan 

 - World bank (2021) Doing business 2021 Afghanistan. 

 - Transparency international report (2020)

 - Mineral Resources In Afghanistan (2020); Ministry of Mines & Petroleum, Islamic Republic of Af-

ghanistan; momp.gov.af

 - Investment Opportunities In the Extractive Industry of Afghanistan (2019); Ministry of Mines & 

Petroleum, Islamic Republic of Afghanistan; momp.gov.af
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 - Jurenczyk; Łukasz (2019); “ Investments of the People’s republic of China In the Afghan Mining 

Sector”; Modern Management Review; MMR, vol. XXIV, 26 (1/2019), p. 17-26

 - Special Report “Afghanistan’s Emerging Mining Oligarchy”(2015); United States Institute of Peace; 

www.usip.org.

 - Caetano; Thomas “Managing Afghanistan’s Mineral Wealth: Can Afghanistan’s Mineral Wealth Be 

Used to Rebuild the Economy?”(2015); The Henry M. Jackson School of International Studies Uni-

versity of Washington.

 - www.gisreportsonline.com/r/china-afghanistan-mining/
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پیوست

کستر کد HS 26: شامل سنگ معدن، سرباره و خا جدول 9- محصوالت صادراتی افغانستان در 

کد 
در سال 2021ارزش صادرات 2021مقدار صادرات )تن()تن( 2020مقدار صادرات برچسب محصولمحصول

کروم2610 کنسانتره  1355115862934سنگ معدن و 

کنسانتره روی2608 2410266سنگ معدن و 

کنسانتره سرب2607 48917385سنگ معدن و 

“سرباره دانه بندی شده »ماسه سرباره« از 2618
تولید آهن یا فوالد”

1958

کستر و بقایای حاوی فلزات، 2620 سرباره، خا
آرسنیک یا ترکیبات آنها )به استثنای آنهایی 

که در ساخت آهن یا فوالد هستند(

19

کنسانتره2611 سنگ معدن تنگستن و 

.www.trademap.org:منبع

کستر-هزار دالر کد HS 26 : شامل سنگ معدن، سرباره و خا  جدول 10- بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی 

ارزش صادراتی در سال 2021ارزش صادراتی در سال 2020صادرکنندگانرتبه

254,619,089376,054,343جهان

90,773,607131,822,900استرالیا1

28,893,26248,722,834برزیل2

20,366,00030,824,220شیلی3

13,203,51921,514,056پرو4

12,742,76718,512,816آفریقای جنوبی5

9,913,88613,252,982کانادا6

6,509,3118,494,952ایاالت متحده آمریکا7

6,718,1608,376,543مکزیک8

4,329,5687,429,335فدراسیون روسیه9

4,420,7427,027,239اوکراین10

290,785425,131ایران49

3603593افغانستان125
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کستر -هزار دالر کد HS 26 : شامل سنگ معدن، سرباره و خا کنندگان مواد معدنی  جدول 11- بزرگترین وارد 

ارزش وارداتی در سال 2020 واردکنندگانرتبه
)هزار دالر آمریکا(

ارزش وارداتی در سال 2021 
)هزار دالر آمریکا(

288879953432992362جهان

187192533272763283چین1

2119602934489866ژاپن2

کره3 1589687024592122جمهوری 

996689415234883آلمان4

33431376407023چین تایپه5

37402715752844اسپانیا6

23438714975699هند7

27513744339829بلژیک8

27875143750579کانادا9

24665743483603هلند10

7714999457ایران59

8139افغانستان160
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گچ، آهک و سیمان ک و سنگ،  گوگرد، خا کد HS 25 : شامل نمک،  جدول 12- بزرگترین صادرکنندگان مواد معدنی 

ارزش صادراتی در سال 2020صادرکنندگانرتبه
هزار دالر آمریکا

ارزش صادراتی در سال 2021
هزار دالر آمریکا

41,334,89752,600,534جهان

3,103,2563,455,873چین1

2,801,3173,418,334ترکیه2

2,208,1872,828,406ایاالت متحده آمریکا3

1,773,1362,617,358ویتنام4

2,095,7902,501,960آلمان5

1,835,6192,087,095هند6

1,054,1902,050,152امارات متحده عربی7
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ارزش صادراتی در سال 2020صادرکنندگانرتبه
هزار دالر آمریکا

ارزش صادراتی در سال 2021
هزار دالر آمریکا

1,375,8391,721,775کانادا8

1,196,2561,636,343هلند9

1,256,0271,593,035اسپانیا10

512,261340,827ایران40

18,86455,952افغانستان85
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گچ، آهک و سیمان ک و سنگ،  گوگرد، خا کد HS 25 : شامل نمک،  کنندگان مواد معدنی  جدول 13- بزرگترین وارد 

ارزش وارداتی در سال 2020کشوررتبه
هزار دالر آمریکا

ارزش وارداتی در سال 2021
هزار دالر آمریکا

50,493,82160,984,877جهان

6,886,1598,776,772چین1

4,046,2435,190,271ایاالت متحده آمریکا2

2,257,7593,585,509هند3

1,901,2772,190,513آلمان4

1,611,7431,847,771هلند5

1,297,4411,624,625ژاپن6

1,314,2821,624,522بلژیک7

1,162,4671,598,436ایتالیا8

1,232,4041,549,205فرانسه9

1,036,5451,412,108انگلستان10

162,55495,784افغانستان84

109,29231,373ایران126
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جدول 14- میزان صادرات تالک افغانستان

ارزش صادراتی در سال برچسب محصولکد
2020 )هزار دالر آمریکا(

ارزش صادراتی در سال 
2021 )هزار دالر آمریکا(

169609استئاتیت و تالک طبیعی خرد شده یا پودر شده252620

.www.trademap.org:منبع

کد HS 252620 : شامل استئاتیت و تالک طبیعی خرد شده یا پودر شده جدول 15- بزرگترین صادرکنندگان 

مقدار صادراتی )تن( سال 2021مقدار صادراتی )تن( سال 2019صادرکنندگانرتبه

2731553No Quantityجهان

557389537065چین1

3709262567افغانستان2

کستان3 303896325267پا

251657261471ایاالت متحده آمریکا4

239185265828فرانسه5

190647212255هلند6

154960166990ایتالیا7

150556160143اتریش8

147800153214هند9

104662111905کانادا10

1133322ایران32
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کد HS 252620 : استئاتیت و تالک طبیعی خرد شده یا پودر شده جدول 16- بزرگترین واردکنندگان 

مقدار وارداتی )تن( سال 2021واردکنندگانرتبه

2424479جهان

289732آلمان1

255964ایاالت متحده آمریکا2

236845هلند3

122770ژاپن4

115582ایتالیا5

کره6 114964جمهوری 

110105اندونزی7

105019تایلند8

101460بلژیک9

80829اتریش10

145ایران118

40افغانستان141

.www.trademap.org:منبع

کد HS 7103:  به لحاظ ارزش صادراتی: شامل سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی جدول 17- بزرگترین صادرکنندگان محصوالت 

ارزش صادراتی در سال 2020صادرکنندگانرتبه
 )هزار دالر آمریکا(

ارزش صادراتی در سال 2020 
)هزار دالر آمریکا(

4,869,0629,440,958جهان

کنگ، چین1 1,165,5852,668,471هنگ 

1,096,8481,613,289ایاالت متحده آمریکا2

251,042759,399هند3

538,123682,314تایلند4

515,090594,842سوئیس5

0494,876میانمار6

66,873352,109سری النکا7

107,989284,513سنگاپور8
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ارزش صادراتی در سال 2020صادرکنندگانرتبه
 )هزار دالر آمریکا(

ارزش صادراتی در سال 2020 
)هزار دالر آمریکا(

170,899279,191ایتالیا9

101,697260,417امارات متحده عربی10

4,85012,375افغانستان28

45209ایران73
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