صورتجلسه کمیته بین الملل خانه معدن ایران

تاریخ99/03/13 :

اسامی حاضرین

جناب آقای مهندس بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران ،جناب آقای فکری؛ نائب رئیس اتاق ایران -آذربایجان و رئیس
کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گیالن ،جناب آقای حالج؛ معاونت بین الملل اتاق تهران ،سرکار خانم رستمی؛ رئیس
اتاق مشترک ایران -بلژیک و لوکزامبورگ ،جناب آقای احدی؛ نماینده مشترک ایران و قزاقستان ،جناب آقای طالب-
زاده؛ نماینده مشترک ایران و افغانستان ،جناب آقای دکتر اسدی؛ رئیس خانه معدن گیالن ،جناب آقای نازپرور؛ رئیس
خانه معدن خراسان رضوی ،جناب آقای ثمین ،خانه معدن اردبیل؛ جناب آقای فتحی و جناب آقای حمیدی؛ شرکت
عمران مومان چابهار ،سرکار خانم دکتررکنی؛ دبیر و مدیر اجرایی خانه معدن ایران و رضا نوری دبیرکمیته
شرح جلسه

جلسه کمیته بین الملل خانه معدن ایران ،با محوریت کشور جمهوری آذربایجان در تاریخ  13خرداد  ،1399ساعت 14
به صورت وبینار برگزار گردید .در ابتدای جلسه به اهمیت استان گیالن که دارای مرز دریایی ،زمینی  -راه آهن با
آذربایجان بوده و می تواند بعنوان درگاه صاداراتی مواد معدنی به کشور آذربایجان و کشورهای  CISدر نظر گرفته شود،
مورد تاکید قرار گرفت .در ادامه نشست ،ارائه ای درباره نحوه کسب و کار و جایگاه کشور آذربایجان در منطقه و نیز
میزان صادرات و واردات آن کشور با نگاه مواد معدنی صورت گرفت .درباره نقش اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان با
همراهی اتاق های گیالن و اردبیل بر رفع موانع موجود و نیز مزیت قیمتی ارسال محموله ها توسط راه آهن مورد تاکید
قرار گرفت .مواد معدنی که بیشتر جمهوری آذربایجان بخاطر فعالیت نفتی از ایران به آن نیاز دارد شامل باریت ،بنتونیت
و کائولن می باشد .در انتها ،به موضوع ایجاد شهرک های صنعتی مشترک مرزی (پارس آباد مغان) جهت کاهش تاثیرتحریم
ها و وارادات و صادرات بیشتر از آن مناطق بدون در نظر گرفتن تعرفه و مالیات پرداخته شد.
جلسه در ساعت  15با ارائه جمع بندی و تشکر از مهمانان و اعضای حاضر خاتمه یافت.
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ردیف

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

مباحث و موارد مطرح شده فوق به اعضای خانه معدن ایران منتقل شده
1

و اعضا دیدگاه های خود را جهت انتقال به اتاق مشترک ایران و
آذربایجان منتقل کنند.

دبیر کمیته

یک هفته

