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اسامی حاضرین

جناب آقای مهندس بهرامن؛ رئیس محترم خانه معدن ایران ،جناب آقای مهندس شیثی؛ نائب رئیس اتاق ایران -کانادا،
سرکار خانم گلچین؛ دبیرکل اتاق ایران -کانادا ،سرکار خانم رستمی؛ رئیس اتاق مشترک ایران -بلژیک و لوکزامبورگ،
جناب آقای هادئی؛ رئیس کمیته مشترک ایران و بلغارستان ،سرکار خانم معراجی؛ دبیرکل محترم اتاق ایران -هلند،
جناب آقای ایالتی؛ دبیرکل اتاق ایران -امارات ،سرکار خانم شریعتی؛ مدیرداخلی اتاق مشترک ایران -برزیل ،جناب
آقای شریفی پور ،رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران و عمان ،جناب آقای پند ،دبیرخانه اتاق ایران و ایتالیا،
جناب آقای عیقرلو ،دبیرکل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران ،جناب آقای اصغری ،رئیس کمیسیون صمت
انجمن جوانان کارآفرین تهران ،جناب آقای محمدی؛ شرکت عمران مومان چابهار ،جناب آقای شیرازی ،نماینده خانه
معدن بوشهر و سرکار خانم دکتررکنی؛ دبیر ومدیراجرایی خانه معدن ایران و رضا نوری دبیرکمیته بین الملل خانه
معدن
شرح جلسه

آنچه در کمیته بین الملل خانه معدن ایران با محوریت اتاق مشترک ایران -کانادا گذشت...

در ابتدای این جلسه ریاست محترم خانه معدن ایران نسبت به ویژگی خاص کانادا و نیز تشکل خانه معدن ایران در
بخش معدن که هر چقدر اطالعات و ارتباطات را بیشتر کنیم می توانیم اطالعات به اشتراک گذاشته را به اعضای
خودمان جهت سرمایه گذاری و دیگر موارد بدرستی انتقال بدهیم.
در ادامه ،جناب آقای مهندس شیثی نسبت به معرفی کانادا نظیر شهرهای مهم و جمعیت پرداختند .جمعیت درحال
امروز کانادا در حدود  37،700،000نفر می باشد که بیشتر در شهرهای تورنتو ،مونترال و ونکور پراکنده شده اند.
رتبه جهانی کانادا در فلزات در حدود  26میلیون دالر و غیر فلزی 14.4 ،میلیون دالر و زغال سنگ در حدود 6.4
میل یون دالر می باشد که از نظر رتبه بندی جهانی در تولید پتاس ،سنگ های قیمتی و پالتین به ترتیب در جایگاه اول
تا سوم می باشد.
تولیدات معدنی برتر کانادا بر اساس ارزش به ترتیب طال ( ،)%20زغال سنگ ( ،)%14پتاس ( ، )%12سنگ آهن ( )%10و

بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته بین الملل خانه معدن ایران

تاریخ99/۲/۱۵ :

مس ( )%10می باشد.
بریتیش کلمبیا ،اونتاریو ،کبک و  ...تولید مواد معدنی در مناطق مختلف کانادا پراکنده شده است.
در حدود  3700شرکت در حوزه فنی ،مالی ،حقوقی و محیط زیست در بخش صنعت معدن فعالیت می کنند.
هزینه اکتشاف مواد معدنی در کانادا در سال  2011از همیشه بیشتر بوده که در حدود  4.5میلیون دالر بوده است2.3 .
میلیون دالر در سال در سال  2018و در همین حدود در سال  2019هزینه شده است.
37%هزینه اکتشاف در حوزه غیرفلزی سرمایه گذاری کرده اند.
در سال  2009،درصد هزینه اکشتاف  %11برای اورانیوم بوده که در سال  %61 ، 2018هزینه اکتشاف برای فلزات
گرانبها است.
ارزش معدن کانادا  260میلیون دالر در سال  2017بوده است که  163میلیون دالر در خارج کانادا سرمایه گذاری شده
است .به عبارت دیگر %65 ،سرمایه گذاری کانادا در خارج از این کشور است که در ایالت متحده  24.9میلیون دالر در
معادن سرمایه گذاری شده است .در مکزیک  %11و در آسیا ،در کشورهای مغولستان ،اندونزی و  ...سرمایه گذاری شده
است.
استخدام در بخش معدن کال  626000در بخش معدن فعال هستند.
در بخش معدن ،از نظر دست مزد پرسنل در حدود  119000دالر در سال است که در صنایع دیگر متوسط درامد
 60000دالر می باشد که از نظر نیروی انسانی ،بخش معدن هزینه زیادی دارد.
صادرات مواد معدنی کانادا  %19.4می باشد که از این مقدار  %53به آمریکا صادر می شود %22 ،به اتحادیه اروپا و %5
به چین.
کشورهای طرف صادرات محصوالت معدنی می توان به آمریکا اشاره کرد که ارزش آن در حدود  54میلیارد دالر می
باشد .کانادا از آمریکا وارادات مواد معدنی  41میلیارد دالر دارد.
سرمایه گذاری در معدن در سال  10 ،2018میلیون دالر و  3میلیون دالر در فرآوری مواد معدنی بوده است.بطور کلی
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 5%سرمایه گذاری در بخش معدن می باشد.
در بین  40شرکت برتر معدنی  ،شرکت های کانادایی رتبه  14و  16هستند که بیشتر فعال در طال هستند.
اتحادیه تامین کنندگان معدن و انجمن معدنی کانادا نیز در این وبینار معرفی گردید.
روابط تجاری بین کانادا و ایران در سال  2019در حدود  327میلیون دالر کانادا بوده است.
اقالم صادرات کانادا به ایران شامل دانه سویا ،پزشکی ... ،بوده است.
واردات کانادا از ایران در سال  29 ، 2019میلیون دالر بوده است که که مبلغ بسیار ناجیز و جای بسیاری برای کار
دارد.
اقالم وارداتی کانادا از ایران شامل خرما ،پسته ،کشمش بوده است.
کانادا در سال  2018در حدود  121،میلیون دالر از ایران واردات داشته است که در سال  ، 2019به  29میلیون دالر
تنزل کرده است.
در سال  2018بازمانده های طال در حدود  45میلیون دالر و  32میلیون دالر مس به کانادا صادر گردیده است.
تحریم های کانادا بر علیه ایران ،در رابطه با محصوالت اتمی ،تسلیحات و  ...است.
مقررات خاص اقتصادی برای ایران شامل اجناس نظیر آلومیینوم و غیره در نظرگرفته شده است که این موارد برای
شرکت های کانادایی حائز اهمیت است.
بعضی موانع کار با کانادا شامل تحریم های آمریکا ،کانادا و سازمان ملل می باشد و همینطور  ، FATFمشکالت بیمه،
حمل و نقل ،نقل و انتقال مالی ،نبود روابط دیپلماتیک ،بسته بودن سفارت و غیره می باشد.
در ادامه این نشست حضار در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و دکتر نوری بعنوان دبیر کمیته با اشاره به روابط
ازطریق کشورهای ثالث نظیر کشورهای همجوار خاطر نشان نمود که می توانیم با کمک سایر اتاق های مشترک ،قدم
های مثبتی برای تامین نیازهای اعضا خانه معدن گام برداریم و جبل علی برای صادرات مجدد مقصد مناسبی است.
دبیرکل اتاق مشترک ایران -امارات درباره صادرات بخصوص از طریق دریا تاکید کردند که اتاق مشترک می تواند در
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این خصوص اطالعات الزم را به اعضا منتقل کنند.
عیقرلو ،دبیرکل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در این نشست نسبت به تحریم ها اشاره کردند و افزودند
خطوط اصلی کشتیرانی دنیا وارد بنادر ایران نمی شون که کشتیرانی ایران مورد تهاجم آمریکا قرار گرفته است.
خانم گلچین توضیجاتی درباره پتانسیل معدن ایران درخواست شد که فرصت های تجاری در ایران چگونه است و مورد
نیاز کانادایی درخواست داشتند اطالعات به آنها داده شود.
تمامی جلسات اطالعات اعضا در سایت خانه معدن هست.
دبیرکل محترم ایران کانادا و نیز دبیرکل خانه معدن ایران نسبت به اشتراک اطالعات به اعضا از طرق مختلف نظیر
وبسایت مورد تاکید قرار دادند و خانم دکتر رکنی نسبت به تشکیل اتاق معدن در اتاق های مشترک اعالم آمادگی
کردند.
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