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 ستیما ن به نفع کشور  یاقتصاد  یوابسته گ
 

و وابسته گی اقتصادی به نفع کشور وابسته گی اقتصادی را در قبال دارد   .  ما نیستفروش زغال سنگ به کلدار 
میباشد رسوبی بوده و قابل احتراق  احجار  و اکسیجن    زغال سنگ ازجمله  و زغال سنگ عمدتاً از کاربن، هیدروجن 

وتقریباً در همه کشورهای جهان یافت می شود  .تشکیل شده است 
زیرا درحدو ما حیاتی است،  اده از فیصد فوالد جهان با استف  ۷۰فیصد برق و بیش از   ۳۷ دزغال سنگ برای جهان 

 .زغال سنگ تولید می شود

هر دو صنعت فوالد و سمنت است واین ماده ستون فقرات   .تولید فوالد جهان به زغال سنگ متکی است 
ها انسان، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، حیاتی میباشد صدها میلیون   .زغال سنگ برای توسعه اجتماعی 

معموآل برنگ سیاه وقهو تولیدحرارت   .ه ای یافت میشوداین ماده مهم 
 

 : انواع زغال سنگ و موارد استعمال آن
 :زغال سنگ بافیصدی کاربن و انرژی حرارتی اش به چهاردسته ذیل تقسیم میشود

این نوع زغال سنگ در حدود  اول آنتراسیت بین انواع زغال سنگ مقدار حرارت  فیصد کاربن دارد و در   ۹۷تا    ۸۶. 

مورد استفاده قرار می زیاد را دارا میباشد روی همین دلیل درصنایع  .گیردفلزات 
از یک فیصد ذخایرذغال سنگ جهان راتشکیل میدهد  این نوع زغال سنگ  .درسطح جهان کمیاب بوده ودرحدودکمتر 

بنام بیتومینوس یادمیشودو این ماده معموال برای تولید   فیصد کاربن درد  ۸۶تا    ۴۵نوع دوم زغال سنگ که در حدود  
و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت آهن و فوالد برق استفاده می همچنین از بیتومینوس به عنوان موادسوخت  گردد. 

 .شودمی  استفاده

این  ولید میفیصد کاربن دارد و حرارت کمتری نسبت به بیتومینوس ت  ۴۵تا   ۳۵نوع سوم زغال سنگ درحدود   کند. 
را تشکیل    ۳۰بیتومینوس )نیمه بیتومین( نام دارد، حدود  نوع زغال سنگ که ساب فیصداز ذخایر زغال سنگ جهان 

و بیشتر در  .صنعت تولید سمنت از آن استفاده میشود میدهد 

قهوه زغال سنگ  حدود  نوع چهارم  که در  است  زغال  ۳۵تا    ۲۵ای یا لیگنیت  واین  کاربن دارد  نسبتا   فیصد  سنگ 
سایر انواع زغال سنگ درحدود است درحالیکه  چون این نوع زغال در   ۳۰۰تا   ۱۰۰جوان  میلیون سال عمر دارند. 

بنأ کمترین حرارت را نسبت به سایر انواع زغال ها دارد. ازلگنیت هم    معرض گرما و فشار شدید قرار نگرفته است 
 .برای تولید برق استفاده میشود

 .از ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میدهد فیصد  ۱۳ی یا لیگنیت درحدود  ازغال سنگ قهوه

 

 :مؤلدین وصادر کنندهگان زغال سنگ درجهان
بزرگ زغال سنگ عبارتند از:   سایر مؤلدین  است.  و مصرف کننده زغال سنگ کشورچین  کننده  بزرگترین تولید 

اندونیزیا، روسیه، آفری امریکا، هند، استرالیا،    .قای جنوبی، آلمان و پولند میباشندایاالت متحده 

ایاالت متحده آمریکا، کلمبیا،   استرالیا، روسیه،  بزرگترین کشور های صادرکننده زغال سنگ عبارتند از:اندونیزیا، 
اند  .آفریقای جنوبی و قزاقستان 

 

 :  قیمت زغال سنگ درمارکیت جهانی
جهانی باالخص در مناطق پرمصر زغال سنگ درمارکیت  فعلی  دالر در هر تن تثبیت   ۴۰۰ف آسیا زیر مرز  قیمت 

که ارزش ذغالبینی میشده و پیش پروژهشود  بادرنظرداشت  به ویژه در اروپا به میزان ده درصد سنگ  های جدید، 
 .رشد کند  درماه های بعدی سال روان

 ( Trading Economics :منبع)
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نگرانی و  رابوجودآورده  انرژی  جهانی  بحران  یک  اروپای شرقی  در  زغالجنگ  ذخایر  مورد  در  را  در ها  سنگ 
در تعادل ضعیفی قرار دارد، تشدید بخشیده است وروی دلیل متذکره قیمت زغال سنگ در اواخر  بازاری که هم اکنون 
تن رسیده بود و بادرنظرداشت درگیری دراروپای شرقی و شدت آن فشار صعودی بیشتری   دالرفی  ۴۳۰ماه مه تا به 

انتظار داشت مدت   .  را می توان در قصیرالمدت 
 .دالردرج کرده است  ۳۷۵تا   ۳۷۰جون زغال سنگ را فی تن ۲۸قیمت امروز  (Market Insider)مارکیت انسایدر

اکروشیر و  خبر  آخرین  سایت  به  ( Acrusher )  درحالیکه  زغال سنک  قیمت  اندکه  تن   ۲۶۲نوشته  هر  دالر در 
 .رسیده

آن برای صنایع کشور کنیم درمورد فروش زغال سنگ کشور وعواقب  بعد از فشرده فوق مکسی   .به هرشکل 

تن زغال سنگ توسط تجار ملی )قرار اظهارات عصمت هللا برهان، سخنگوی    ۳۵۰۰طبق گزارشات روزانه درحدود  
و   معادن  با   پطرولیموزارت  بل  ندارند  را  معادن  استخراج  قرارداد  پاکستانی  یا  و  بیرونی  شرکت  هیچ  با  آنان  که 

قراردادشرکت افغانی  ولسوالیکرده  های  از  و برفکاند(  تاله  و  صوف، کهمرد،  بلخاب، دره  به    استخراج  های  و 
 .شودپاکستان انتقال داده می

وبازتاب گستردپس از انتقاد مردم  شدید  در شبکهات  را به بهای ه آن  زغال افغانستان  که گویا پاکستان  های اجتماعی 

شد تا قیمت صادرات یک تن ذغال سنگ را از     برداندک به تاراج می   ۲۰۰دالر به    ۹۰اکنون وزارت مالیه مصمم 
،افزایش دهند  دالر آمریکایی  .که بازهم به مقایسه نرخ جهانی زغال سنگ کمتراست 

حکومت   تصمیم  میاین  گرفته  حالی  روزقبلدر  پاکستان  صدراعظم  شریف،  شهباز  که  پاکستانی      شود  به مقامات 
شود بجای دالر با کلدار خریداری  که زغال سنگ از افغانستان   .دستور داده است 

وزمینه  ثبات حکمفرماگردد  زمانی که درکشور  جاست که با صدور مقادیر فوق زغال سنگ استخراجی  سوال درین 

رفاینری معادن آهن، مس ، تولید سمنت وتولید انرژی برق وسایر صنایع مهیا گردد برای فعال سازی آنها استخراج و
باقیمت گزاف از خارج تورید کنیم؟ باید زغال سنگ مورد  نیاز خودرا 

 .نیازمندی آینده کشوربه زغال سنگ رانباید فراموش کرد
د درکشورهمواره  مواد  وخرید  فروش  های  درقرارداد  با اسعارمروج کشورهای  دوم  گاهی  وهیچ  بوده  رایج  الرپول 

وزمینه وابسته   ندارد  مطلوب  پاکستانی عواقب  وفروش زغال سنگ به کلدار  معامله صورت نه گرفته است  همسایه 

 .وجه به نفع کشورما نیست ,مهیا میسازد  گی اقتصادی را که به هیچ
ملیون   که  شود  به خرچ داده  کامل  زمینه دقت  وجه باید درین  هیچ  سنگ به  پاکستانی حاصل صدور زغال  هاکلدار 

نیازمندی های اسعاری مارا تکافو کرده نمی تواندوبه درد خور نیست وملیون ها کلدارپاکستانی را به جز اینکه برای 

جرنگانه، خریدوآن    خرید  باید  ندارد  خریدار  دنیا  نقطه  درهیچ  که  پاکستانی  مخر  کس  تولیدات  پاپر وسایر  پوقانه، 
پاکستانی م توان با کلدار  را نمی  وایرو( کشور  های اسعاری )دالر  رامصرف کردوسایرنیازمندی  کلدار  قادیرهنگفت 

 .مرفوع کرد
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