صورتجلسه کمیته بین الملل خانه معدن ایران

تاریخ99/05/13 :

اسامی حاضرین

جناب آقای مهندس بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران ،جناب آقای سلیمی؛ رئیس اتاق ایران -افغانستان ،جناب آقای
علیخانی؛ دبیرکل اتاق ایران و افغانستان و معاونت امور استانها و تشکل های اتاق ایران ،آقای طالب زاده؛ کارشناس اتاق
ایران و افغانستان ،جناب آقای جوانمردی؛ رایزن بازرگانی ایران در افغانستان ،سرکار خانم جمالی ،دبیرکل اتاق ایران و
عمان ،جناب آقای مالکی؛ نماینده اتاق بازرگانی تهران ،جناب آقای احدی؛ نماینده اتاق ایران و قزاقستان ،جناب آقای
عیقرلو ،دبیرکل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران ،سرکار خانم ترانه خسروی عرفانیان ،دیبر کمیسیون صنعت
معدن تجارت اتاق بازرگانی جوانان کارآفرین ،جناب آقای روح اهلل میرابی ،جناب آقای ثابتی ،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 افغانستان در تاریخ  13مرداد  ،1399ساعت  14به
صورت وبینار برگزار و موارد ذیل به بحث و تبادل نظر رسید:
آقای سلیمی :وضع معادن افغانستان 90درصد استخراج نشده اند و بکر هستند و نیازمند سرمایه گذاری فراوانی در این
بخش می باشد .ذخایر معدنی افغانستان در حدود  108میلیارد تن تخمین زده می شود که می توان هم از نظر سرمایه
گذاری و هم از نظر صادرات در این بخش ها کار کرد.
آقای علیخانی ،نگاه ما به افغانستان صرفا نگاه بازای نیست و نگاه استراتژیک داریم و فعالین و سرمایه گذاران می توانند
در بخش های معدنی و صنایع مختلف ورود کنند .عالقه مندیم سرمایه گذاری بصورت مشترک صورت گیرد .میتوانیم
دانش خود را در زمینه های مختلف در اختیار افغانستان قرار دهیم .طبیعتا محصوالت افغانستان هم می تواند در ایران
بازار خوبی داشته باشد.
مهندس بهرامن  :کشور افغانستان پتانسیل های خوبی در بخش معدن دارد و می توانیم با کمک اتاق مشترک همکاری
های خوبی داشته باشیم.در بحث سنگ های قیمتی افغانستان بسیار سرآمد است .پروسه استخراج معدن در افغانستان به
دو شکل صورت میگیرد؛ قانونی و غیرقانونی .در مجموع شرایط کار در معادن در این کشور ابتدایی و خیلی خطرناک
میباشد.بخش زیاد این سنگ قیمتی غیرقانونی به پاکستان قاچاق میشود.
آقای جوانمردی :معادن افغانستان معادن غنی هستند باید حضور خود را در این بخش بیشتر کنیم در بحث تجهیزات
نیازمند ماشین آالت هستند .میتوان از ظرفیت های فنی و مهندسی ایران استفاده کرد .بحث سرمایه گذاری در افغانستان
شرایط خاصی دارد بحث انرژی در افغانستان بسیار گران است و باید با احتیاط در این زمینه وارد شد .ایران در زمان
تحریم ها کمک بسیاری به افغانستان کرد .چابهار از لحاظ ترانزیتی ظرفیت بسیاری دارد که افغانستان نیز از آن بهره برده
است.
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آقای مالکی ،در جلسه ای که با سفارت افغانستان داشتیم ابراز عالقه کردند که با سرمایه گذاری مشترک کارخانجات
تعطیل و نیمه تعطیل به بخش های مرزی و یا مناطق آزاد منتقل شود .بسیاری از سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه
گذاری در این بخش هستند.
خانم رکنی :افغانستان در یکی از فعالترین مناطق کره زمین از نگاه تکتونیکی واقع شده است؛ منابع معدنی را بهطور
کلی میتوان  8دسته عمده شامل -1 :فلزات پایه  -۲فلزات گرانبها  -3عناصر کمیاب  -4منابع انرژی  -۵سنگهای
قیمتی  -۶سنگهای نیمهقیمتی و تزیینی  -۷مصالح ساختمانی و  -8منرالهای صنعتی تقسیم کرد که افغانستان بهطور
خدادادی تقریبا از همه این گروههای منابع معدنی برخوردار میباشد .برخی منابع معدنی افغانستان از لحاظ کیفیت،
خلوص و سهولت استحصال شاید در کل دنیا منحصر به فرد باشند  .رویکرد اصلی خانه معدن ایران در کمیته بین الملل
کمک به توسعه روابط تجاری در زمینه های معدنی و صنایع معدنی بین ایران و سایر کشورها ،با اولویت کشورهای
همسایه است.
جلسه در ساعت  1۵:۲0با ارائه جمع بندی و تشکر از مهمانان و اعضای حاضر خاتمه یافت.
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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
افغانستان منتقل کنند.

دبیر کمیته
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