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اسامی حاضرین

مهندس بهرامن ،مهندس عابدی ،مهندس احدی ،دکتر ولی بیگی ،مهندس پاشاپور ،دکتر رکنی ،دکتر اسپهبد
شرح جلسه
کمیته بین الملل خانه معدن ایران با دستور جلسه ی بررسی پتانسیلهایتجاری در زمینه معدن و صنایع معدنی تشکیل جلسه داد:
مهندس بهرامن در ابتدای جلسه ضمن خوشامد به حضار در خصوص قزاقستان گفت  :قزاقستان یک کشور معدنی است و از گذشته
رابطه دوستی نزدیکی با ایران داشتند و امروز هم منافع مشترک زیادی نیز با هم در قزاقستان داریم و ارتباطات و همکاری فیمابین
خوبی بین ایران و قزاقستان در حال حاضر موجود است.تمام مواد معدنی شناخته شده در دنیا و به اصطالح جدول مندلیف در قزاقستان
وجود دارد
مهندس عابدی ،رییس اتاق قزاقستان  :قزاقستان با روسیه و چین هم مرز هست و یکی از شرکای با ثبات ما هستند ،در دوران کرونا
رابطه خوبی داریم و اتاق مشترک دفاتر در قزاقستان دارد که مشاور و امین اتاق هستند.
دکتر ولی بیگی و مهندس احدی از اعضای هیات رئیسه اتاق قزاقستان با ارائه پاورپوینتی تخصصی نسبت به موقعیت قزاقستان ،دالیل
ضرورت ورود به بازار قزاقستان نظیر ثبات سیاسی  ،اجتماعی و اقتصادی ،موقعیت جغرافیایی استراتژیک و خاص ،محیط مناسب کسب و
کار ،رقابت پذیری صنعتی ،نیروی کار با استعداد و ماهر ،حمایت کامل قانون از سرمایه گذار ،زیر ساخت قدرتمند ،مشوقها برای جذب
سرمایه گذاری ،دسترسی به بازار منطقه توضیحات مبسوطی را ارائه کردند و ضمن اشاره به تحوالت و چشم انداز اقتصادی قزاقستان که
در نهایت منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی ،تبدیل شدن به اقتصاد دانش بنیان ،ساختار
متنوع اقتصادی و متکی به بخش خصوصی قزاقستان است نسب به تحوالت تجاری قزاقستان آمار صادرات و واردات کشور قزاقستان
تحلیل کردند.
نسبت به ظرفیت زیرساختهای حمل و نقل قزاقستان نظیر ریلی ،جاده ای ،دریایی و هوایی نیز اشاراتی داشتند .ظرفیتهای مبادله مواد و
صنایع معدنی بین قزاقستان و ایران به صادرات سیمان و مصنوعات از چدن ،آهن و فوالد و واردات روی نیز اشاره کردند.
ذغال سنگ ،سنگ آهن ،منگنز ،کرومیت ،سرب ،روی ،مس ،تیتانیوم ،بوکسیت ،طال ،نقره ،فسفات ،گوگرد ،اورانیوم ،آهن و فوالد؛ مصالح
ساختمانی که جزو فرصت های اقتصادی قزاقستان است.
اصول قانونگذاری معدنی کشور قزاقستان ،تغییرات و اصالحات انجام شده در بخش معدن نظیر مجوز و حق استفاده از منابع زیر زمینی
منطبق با قانون صدور مجوز استرالیا ،مالیات بر استخراج مواد معدنی ،شفافیت و وضوح در بخش قانونی و نظارتی معدن ،دسترسی به
داده های زمین شناسی ،مالحظات زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مورد تاکید قرار گرفت.
اقدامات دولت قزاقستان برای حمایت از سرمایه گذاران و موانع و راهکارهای حضور در بازار قزاقستان از دیگر مواردی بود که مورد بحث
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قرار گرفت.
مهندس پاشاپور :مشوق های مالی و غیر مالی در بخش معدن وجود دارد و قوانین قزاقستان از استرالیای غربی گرفته شده که اخیرا در
قزاقستان عملیاتی شده و دسترسی به اطالعات و غیره درنظر گرفته شده است و حمایت خوبی از بخش معدن صورت گرفته است و
اخیرا دولت قزاقستان در حوزه اکتشافات فلزی برنامه در نظر گرفته و فرصت زیادی در بخش فلزات و مواد معدنی وجود دارد و از سرمایه
گذاران خارجی دعوت کردند که در این حوزه سرمایه گذاری کنند مثل شرکت ریوتینتو که شرکت های ایرانی نیز می توانند از این
فرصت سرمایه گذاری و اکتشافات استفاده کنند.
دکتر رکنی ،دبیر و مدیر اجرایی خانه معدن ایران :تاکنون کشورهایی مانند چین ،آمریکا ،روسیه و هند برای تولید و فرآوری عناصر نادر
خاکی بسیار در تالشند و البته افغانستان و قزاقستان در آسیای مرکزی نیز از جمله کشورهایی هستند که برنامه های مشابهی در دست
اجرا دارند ولی کشور ما با اینکه ذخایر خوبی در این حوزه دارد ،در بخش استحصال و جداسازی عناصر نادر خاکی با مشکل ضعف دانش
و فناوری روبهرو است .امروزه در دنیا تقاضا برای استفاده از این عناصر رو به افزایش است و این موضوع اهمیت بهره از این ماده معدنی
رو برای رشد اقتصادی کامال عیان می کند؛
دکتر اسپهبد :قزاقستان کشور بسیار بزرگی است و از همکاری با قزاقستان می توانیم بهره های زیادی ببریم.
پس از فروپاشی شوروی ،همکاری های زیادی در راه سازی ،سدسازی ،جاده سازی و راه آهن داشتیم و از نظر عناصر نادرخاکی می توانیم
همکاری کنیم و از آنها دعوت داشته باشیم تا با ما همراه باشند.
استحصال عناصر کم عیار نکته مهمی است چرا که در معادن متروکه ایران بالاستفاده هستند و از طریق لیچینگ می توانیم از قزاقستان
کمک بگیریم تا بتوانیم معادن قدیمی را بهره برداری کنیم.
در مورد معامالت تهاتری نیز امکان فعالیت با قزاقستان داریم مثال آنها به یک ماده ای نیاز دارند نظیر محصوالت کشاورزی و بجای آن
می توانیم عنصر فلزی از آنها بگیریم و دیگر نیازی به انتقال وجوه ندارد.
در زمینه انتقال تکنولوژی بین طرفین می توانیم همکاری داشته باشیم.
مهندس عابدی :در این جلسه که بخش عمده آن از طریق پاورپوینت مطرح گردید بحث کالن اقتصادی است تا پنجره ای را برای فعالین
معدنی باز کنیم به طوریکه در جلسه حاضر آقای مهندس پاشاپور از قزاقستان و از کارگاه معدنی مستقردر قزاقستان در جلسه حضور
دارند و هدف ما این است که یک ارتباطی باز کنیم و از طریق خانه معدن ایران به کلیه فعالین معدنی جهت خرید و سرمایه گذاری های
مشترک چه در حوزه اکتشاف و چه در دیگر حوزه ها اطالع رسانی کنیم و همچنین پرسشنامه برای اعضای خانه معدن ایران تهیه
گردیده است که پس از جمع آوری اطالعات و رتبه بندی شرکت ها ،درخواست ها را طبقه بندی می کنیم و با تک تک آنها ارتباط برقرار
می کنیم و در کنار دوستان هستیم.
برای ورود به بازار قزاقستان ،اتاق مشترک دربخش های مختلف نظیر مشاوره های میدانی ،حقوقی ،بانکی و لجستیکی در کنار دوستان
هستیم.
الزمه حضور هزینه کردن و استفاده از ظرفیت های موجود است و امیدوارم شرکت های معدنی از این فرصت استفاده کنند.
در بخش خرید و مناقصات ،حمل و نقل و بانکی اتاق مشترک کنار عزیزان هستیم که می توانیم از طریق ایمیل و غیره با اتاق ارتباط
برقرار کرده و به هدف مندی و جهت یابی برسیم.
در حوزه خدمات فنی و مهندسی یکی از کشورهای شاخص قزاقستان است که شرکت های خصوصی می توانند در آن بازار حضور پیدا
کنند که نظیر می توانیم به آریا سد تونل اشاره کنیم که  ۱۲5میلیون دالر قرارداد اجرا دارند.
اتاق مشترک در زمینه خدمات فنی و مهندسی بیش از  ۱00شرکت و نزدیک  4۸شرکت را رتبه بندی جهت حضور در بازار کرده ایم.
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در حوزه استخراج طال بزرگترین شرکت قزاقستان در کردستان ایران فعال هست.
در زمینه راه سازی ،ساخت بزرگراه ها و بخش انرژی در زمینه های مختلف پروژه های بزرگ داریم.
ارتباط خارجی با قزاقستان نظیر کوشا معدن به عنوان مشاور می توانند مطرح باشند.در قزاقستان می شود شرکت ثبت کرد و مدیرعامل
ایرانی باشد.
از طریق صرافی و دیگر کشورهای نظیر عمان و قطر می توان انتقال پول داشت.
در بحث توافقنامه اوراسیا ،اقالم اکثرا در حوزه غذایی و صنعتی است و در حوزه مواد معدنی وارد نشده اند و در مذاکرات می توانیم در
کمیته راهبردی پیشنهاد مواد معدنی ما را بررسی کنند و در زمینه صادرات می توانیم با کد تعرفه و از طریق سازمان توسعه تجارت این
موضوعات در مذاکرات تعامل کنیم و تعرفه را به صفر برسانیم.
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