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اسامی حاضرین

ریاست خانه معدن ایران ،روسای اتاق ایران و چین ،ایران و انگلستان ،ایران و امارات ،ایران و بلژیک ،هیات رئیسه اتاق آلمان ،رئیس
خانه معدن سیستان و بلوچستان ،روابط بین الملل اتاق تهران و...

شرح جلسه

آنچه در کمیته بین الملل خانه معدن ایران گذشت...

موضوع این جلسه:
بررسی امکان مراودات تجاری در بخش معدن و صنایع معدنی بین دوکشور ایران و چین
جلسه کمیته بین الملل خانه معدن ایران ،با محوریت کشور چین در تاریخ  17آذر  ،1399ساعت  14به صورت وبینار
برگزار گردید.
در ابتدای جلسه ارائه ای توسط دبیر کمیته بین الملل صورت گرفت:
آقای دکتر نوری:
چین با مساحت  9.۶میلیون کیلومتر مربع ،سومین کشور پهناور جهان و با جمعیت بیش از  1٫433میلیارد نفر (آمار
سال  )۲۰۲۰پرجمعیتترین کشور جهان است.
بهرهوری باال در تولید ،نیروی کار ارزان نسبت به کشورهای غربی و زیرساختهای نسبتاً مناسب عواملی هستند که
چین را به تولیدکننده پیشرو دنیا تبدیل کرده که از نظر مصرف انرژی بهرهوری بسیار پایینی دارد.
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چین از نظر ذخایر معدنی یا تولید آن در بین 1۰کشور برتر جهان قرار دارند که بیش از  ٪9۰از عناصر خاکی کمیاب
جهانی را تولید می کنند.
رتبه کشور چین در سهولت انجام کار در جایگاه مناسبی قرار گرفته که نسبت به سال  ۲۰19در زمینه مالیات و
مراودات تجاری تسهیالت بیشتری در نظر گرفته اند.
صادرات چین بیشتر به آمریکا ،کشورهای جنوب شرق آسیایی و آلمان و بیشتر شامل ماشین آالت می باشد.
مهندس بهرامن:
رویکرد اصلی کمیته بین الملل خانه معدن ایران در خصوص موضوعات مرتبط با اقتصاد معدن بوده و سعی داریم تا
دولت ها را نسبت به پتانسیلها بکر موجود در این حوزه مطلع سازیم.
چشمانداز همکاریهای جامع  ۲۵ساله ایران و چین که در آن منطق همکاریهای دو کشور کامال اقتصادی و با در نظر
گرفتن منافع دو طرف است مزایای بسیاری را برای ما خواهد داشت اما باید یک نگاه بلندمدت به این همکاریها داشته
باشیم و باید درباره نحوه همکاری از پتانسیل چین از نظر فنی ،تجهیزات و بازار در اهداف توسعه بخش معدن استفاد
کنیم.
در این مسیر اطالعات کافی داشتیم که قابل استفاده نبود زمانی اطالعات قابل استفاده است که از روابط در سرمایه
گذاری استفاده کنیم.
چینی ها االن در بخش های مختلف نظیر طال و  ...حضور دارند.
تالش داریم که ایران در عرصه انرژی یعنی نفت و گاز کشوری است با ذخایر عظیم .چین نیز بزرگترین واردکننده نفت
در جهان به شمار میرود و قرار است به تدریج استفاده از زغالسنگ را نیز کاهش دهد و به گاز روی بیاورد که ایران
یکی از منابع اصلی آن است .در همین نگاه نخست به سند همکاری ،ایران برای فروش نفت به یک بازار بلندمدت و
چین نیز برای واردات به یک بازار با ثبات و مستمر نیاز دارد.
چین اکنون حدودا روزانه  1۰میلیون بشکه نفت وارد میکند و بزرگترین واردکننده است.اقتصاد چین در  4۰سال
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اخیر تحوالت زیادی بر خود دیده است .یعنی از یک اقتصاد کشاورزی بسته به یک اقتصاد باز صنعتی بر پایه
تکنولوژیها و فناوریهای نوین و دانشبنیانها بنا شده است .در  4دهه پیش تولید ناخالص داخلی چین  3۰۵میلیارد
دالر بوده است؛ اما در سال  ۲۰۲۰قرار است به پانزده و نیم تریلیون دالر برسد؛ یعنی  ۵1برابر میشود.
در سند چشم انداز  ۲۵ساله ،سیستان و بلوچستان و چابهار را مطرح کردیم.در نتیجه ایران در حوزه زیرساختها
میتواند با کمک تکنولوژی و سرمایهگذاری چینیها آن را به خوبی گسترش دهد.
همچنین در پروژه یک کمربند یک جاده یا راه ابریشم که چین را به اروپا متصل میکند ،ایران در وسط این چهارراه
قرار دارد و میتواند از این فرصت استفاده کند .البته ایران در چنین شرایطی باید برای خود منافع تعریف کند و نه چین
و نه هیچ کشور دیگری برای ما یا دیگر کشورها منافع تعریف نمیکند .ما باید با در نظر گرفتن ظرفیتهای چین،
اقدامات الزم را در بخش خصوصی و دولتی انجام دهیم.
امروز با مجموعه اتاق مشترک ایران و چین درصددیم تا فضا ی مناسبی را جهت اقتصاد معدنی  ،برای اعضا خانه
معدن مهیا کنیم.
مهندس حریری:
موضوع تشکل های بخش خصوصی در حوزه معدن به نام مهندس بهرامن گره خورده است.طی چند ماه اخیر جلسات
کمیته بین الملل خانه معدن را پیگیری میکنم و قضیه تشکل ها همین است و اتاق ایران و چین فضای کلی کسب و
کار ایران و چین اشراف داشته باشد و بخش معدن کمک بگیرد و تشکل ها مثل خانه معدن ایران یاری بگیرد.
در برنامه آتی اتاق ایران و چین ،دست یاری از تشکل های تخصصی بگیریم و در اتاق ایران و چین بخش معدن نداریم
و در حوزه چین کمک حال هستیم.
اتاق های مشترک به سمتی رفته بودند که اتاق های مشترک همه کارها را انجام بدهند .در حوزه های متخلف نظیر
اتحادیه صنایع دستی ،فرش ،پتروشیمی و  ...از ظرفیت همه بخش خصوصی بیشترین استفاده ببریم.
اتاق ایران وچین از نظر عده ،مناسبات تفاوت هایی با اتاق های مشترک دارد بخاطر روابطی است که ۲۵درصد حوزه
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وارادت و صادراتی است که با چین داریم مثال اتاق ایتالیا بهترین اتاق هست بخاطر روابط خوبی است که با کشور ایتالیا
داریم و یا کشور کانادا که االن روابط کمتر است و فعالیت ها نیز کمتر می شود.
در اتاق ایران و چین از سال  ۲۰19مطالعاتی پروژه ملی صادرات غیر نفتی به چین را آغاز کردیم.برآورد اولیه مطالعات
دو کار باید انجام شود:
یک/کاالهایی که به چین می فروختیم قابلیت این را دارد جقدر بیشتر می توانیم بفروشیم .حدود  13میلیارد دالر
صادرات غیر نفتی به چین داشته ایم .بغیر از نفت که بزرگترین خریدار نفت چین است.
اگر در پروسه  ۵ساله اتاق های شهرستان ،مشتریک ،تشکل ها و  ...دست به دست هم بدهیم می توانیم  %۵۰در طول
 ۵سال آتی رشد کند و تا  18الی  19میلیارد دالر برسد که حدود  %۲3مربوط به معدن است .بعد از پتروشیمی ،معدن
بیشترین صادرات به چین است.
دوم /کاالهایی که نتوانستند صادرات کنند که می توانیم به  8میلیارد بفرشویم در بازه  ۵ساله دوبرابر افزایش
دهیم.جهت اجرایی پروژه مستلزم رفت و آمد و حضور در نمایشگاه اعزام هیات می باشد که بخاطر کرونا برنامه ۲۰۲۰
تحت تاثیر قرار داد.
در نیمه دوم سال  ۲۰۲۰با وینارها این موضوع را پیگیری کردیم.
از اوایل سال آینده با حضور فیزیکی در چین این موضاعات پیگیری می کنیم.
نمایشگاه وارادات شانگهای چین در پیش رو داریم در سال های  ۲۰19و  ۲۰۲۰حضور داشتیم.
برای  ۲۰۲1با صحبت با اتاق ایران از  ۲۰۰متر به  1۲۰۰متر افزایش دادیم و پاییون معدن در نمایشگاه مذکور داشته
باشیم.
بخش دیگری به سیاست چین بر می گردد .چین از  ۲۰۲۰تا  ۲۰3۰خودش را بعنوان اقتصاد برتر معرفی کند و
سیاست گذاری چرخه دوگانه تعریف کرده است.
در قدیم فقط چین به صادرات فکر کرده بود ولی در سال  ۲۰۰8پس از بحران اقتصادی قدرت خرید کشورها کاهش
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پیدا کرد و چین مثل سابق نتواسند فروش داشته باشند.
سیاست تشویق واردات به چین پیگیری می کنند .مثال در حوزه معدن واردات مواد اولیه کاهش پیدا کند و سیاست
خروج سرمایه تعیین شده است.
چینی ها را تشویق می کنند که در معادن ایران سرمایه گذاری کنند.
یکسری از کارهای اجرایی با خانه معدن در نظر داریم مثل برگزاری رویداد و  ...که با توجه به سیاست کالن چین در
حوزه معدن خودمان استفاده کنیم.
برنامه جامع  ۲۵ساله ایران و چین اتاق بازرگانی ایران و چین نقش داشته است که در سال  9۲با آقای دکتر الریجانی
رییس وقت مجلس به چین اعزام شدیم.
آقای مرحوم عسکراوالدی جلساتی را بیت رهبری داشتند و آقای الریجانی در سال  97با همراهی هفت وزیر به چین
تشریف بردند.در سال  ۲۰۰9تا  ۲۰13دفتردر شانگهای داشتیم.در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی اتاق های مشترک
بخصوص اتاق ایران و چین در صدد راه اندازی دفتر در چین هستیم.
تشکل ها نیز اسپانسرهای اصلی هستند مثال خانه معدن ایران می تواند یک دفتری در چین داشته باشد و بسته به
خدماتی که تعریف می شود یک دفتر مشترک برای تشکل ها در نظر گرفته می شود و فاز بعدی نمایشگاه های دائمی
است که در شهرهای مختلف چین داشته باشیم وفرصت مناسبی برای فعالین معدن جهت خرید ماشین آالت یا دعوت
به سرمایه گذاری است.
در حوزه معدن با چینی ها می توانیم در جذب سرمایه گذاری ،بهره برداری و فروش محصوالت معدنی فلزی و غیرفلزی
و ماشین آالت کار کنیم.
تمام شرکت های معتبر در چین با برند های معتبر دنیا کار می کنند نظیر کاترپیال و  ...در چین کار می کنند.
مهندس بهرامن:
با تفاهم نامه ای که بین دو تشکل صورت می گیرد یک تیم مشترک بخش معدن در اتاق چین معرفی می کنیم.
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دکتر نظری :به چه شکلی می توانیم موانع سرمایه گذاری خارجی و امنیت سرمایه گذاری خارچی جهت حضور چینی
ها آمادگی وجود دارد؟
جناب حریری :امنیت سرمایه گذاری بحث عمومی کشور است و مانع بزرگی وجود ندارد .همین االن در حوزه معدن در
طبس چینی ها در حال بهره برداری زغال سنگ است و نقطه نظر منفی اعالم نشده است.
مهندس بهرامن :بحث سرمایه گذاری در معدن می تواند در ایران  %1۰۰سرمایه گذاری داشته باشند و ایران مشابه
کانادا است .در بخش معدن  %1۰۰می توانند سرمایه گذاری کنند و در گزارشی که به جناب الریجانی داشتیم به
صراحت اعالم کردیم که می توانند نیروی بومی خودشان استفاده کنیم و بخصوص در استخراج اعماق از آنها استفاده
کنیم.
حریری :در زغال سنگ طبس  9۰نفر نیروی کار از چین آوردند و ماشین آالت نیز مستقر کردند.
نوتی زهی رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان :در استان سیستان و بلوچستان دو گروه چینی داریم که در مس و
منگنز فعالیت دارند و نقش بندر چابهار یک انقالب بزرگی در حمل و نقل مواد معدنی در نزدیکی با هند و چین است.
خود استان سیستان و بلوچستان دارای ذخایر پر پتانسیل است و آمادگی کامل جهت همکاری و پذیرش سرمایه گذاری
داریم.
حریری :در منطقه آزاد چابهار در حال برنامه ریزی هستیم و لجستیک داخلی به سمت چابهار در حال برنامه ریزی
هستیم.
چطور می بینید؟
حریری :با داشتن کد ارزی از بانک مرکزی جهت انتقال از چین مشکل ارزی نداریم و چشم اندازی خوبی خواهیم
داشت بطوریکه در حال حاضر بهترین مبادله نسبت به سایر کشورها را داریم.
درخواستی که از فدراسیون لجستیک می توانیم داشته باشیم همه روزکردن قطار بین ایران و چین باید درنظر بگیریم
واردات به ایران پر هست ولی صادارت کم است و با وجود معادن و ارسال محموله از طریق راه آهن ارزانتر می شود.
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کاپیتان عیقرلو :کشتی های بخش خصوصی و کانتینرهای ایرانی در چین مشکل داریم و تردد ما در حوزه حمل و نقل
دریایی سخت تر شده است و با این مشکالت هزینه ها افزایش پیدا می کند.
حریری :دو بندر اختصاصی در شرق چین و جنوب شرقی چین مختض کشتی های ایرانی هست.
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