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شرح جلسه

آنچه در کمیته بین الملل خانه معدن ایران با محوریت کشور یونان گذشت:
این جلسه با صحبتهای مهندس بهرامن و دکتر قدیری ،رئیس اتاق مشترک ایران و یونان آغاز شد.
دکتر قدیری :کشور یونان دارای پتانسیلهایی است که میتواند در زمینه های معدنی به کشور ما کمک کند و
امیدواریم با کمک هم بتوانیم به نتایج مثبتی در ارتباط با تعامل با کشور یونان برسیم.
مهندس بهرامن :آشنایی شخص بنده با کشور یونان در بستر با سنگهای تزئینی از سال  ۱۹7۹است .یعنی از
آن زمان با یونان از طریق سنگهای تزئینی اشنا شدیم که نوعی مرمر سفید خاصی داشت .یونان کشور
باستانی است که وجود طبیعت خاص از ویژگیهای کشورهای باستانی است.
دکتر قدیری :یونان بزرگترین تولید کننده پوکه معدنی دنیا و همچنین بزرگترین صادر کننده مگنزیت اروپا
است .این کشور دومین تولیدکننده زغالسنگ اروپا و پنجمین در دنیا میباشد .بزرگترین تولیدکننده بوکسیت
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اروپا هستند و در صنعت آلومینیوم سابقه بسیار خوبی دارند و قبل از تحریم آلومینیوم به کشور ما هم
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صادرات بوکسیت داشتند .کشور یونان بزرگترین تولید کننده التریت اروپا است .این کشور کلید صنعت
متالوژی به حساب میآید .از بهترین تولید کنندههای گچ و بزرگترین تولید کننده بتونیت اروپا و سومین در
جهان به حساب میآید .کیفیت باالی سنگ مرمر این کشور سهم بزرگی از بازارهای جهانی را به خود
اختصاص میدهد به طوریکه گاهی ایتالیاییها سنگ این کشور را صادر میکنند.
یونان بخاطر موقعیت جغرافیای حوضه بالکان و موقعیت ژئوپولیتیک منطقهای اروپا ،دروازه صادرات چین و
کانال ارتباطی شرق آسیا و غرب اروپا در نظر گرفته میشود .چینیها حدود  400تا  500میلیون دالر در بندر
پیرائوس که  ۱0کیلومتر با آتن فاصه دارد ،سرمایه گذاری کردهاند و قول دادهاند که این بندر را به شماره
یک اروپا تبدیل کنند.
کشور یونان به علت سابقه خود در حوضه بالکان ،کشوری با نفوذ به حساب میآید و میتوان توسط آن به بازار
 550میلیون نفری حوضه بالکان و  750میلیون نفری اروپا دسترسی پیدا کرد .یک سوم جمعیت یونان در
آتن مستقر هستند .تولید ناخالص داخلی این کشور حدود  ۳۲0میلیارد دالر است .پس از نظر نرخ GBB
اقتصاد آنها به کشور ایران نزدیک میباشد .مهمترین منابع طبیعی آنها زغالسنگ ،بوکسیت ،سرب ،روی،
نیکل ،مگنزیت و طال است .معادن طالی این کشور در انحصار آمریکا و کانادا است .حدود  ۳0تا  40درصد
اقتصاد این کشور بر پایه گردشگری استوار بوده و خدمات فنی و مهندسی آن نیز قوی میباشد.
از مهمترین کشورهای صادرکننده به یونان میتوان آلمان ،ایتالیا ،روسیه و عراق را نام برد که عراق جاگزین
صادر کننده نفت ایران به یونان شده است.
دولت یونان پشتیبانی سیاسی قوی را برای سرمایه گذاری در بخش معدن در نظر گرفته است .قانون پیگیری
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سریع برای صدور مجوز در صنایع معدن یونان تهیه و تدوین شده که سرمایه گذاری را حمایت میکند .یونان
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دارای فلزات و مواد معدنی کمیابی است .این کشور تنها تولید کننده پانتنیت و هیدرومنیزیت و بزرگترین
تولیدکننده پرلیت دنیا است .همه این مواد امتیازات خوبی برای سرمایه گذاری در یونان به حساب میآیند.
موقعیتهای شغلی خوبی در زمینه معادن در یونان به وجود آمده است .خوشبختانه شرکتهای خصوصی یونان
حاضر به تقسیم سود حاصل با سرمایه گذاران هستند.
مهندس بهرامن :بخش معدن ما هم دارای جریان خاصی است و در حال تعریف کردن یک برنامه ریزی ۱5
ساله و یک برنامه ریزی  ۳0ساله هستیم .با توجه به اینکه بخش معدنی کشور ما میتواند تامین کننده مواد
اولیه بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی باشد ،لذا ارتباط هرچه بهتر دو تشکل میتواند موجب ترسیم
هرچه بهتر مبانی آینده باشد .این برنامه ریزی در حوزه معدنی کشور ما به این خاطر انجام شده است که مواد
معدنی در دراز مدت تعریف میشوند .ما در تیم خانه معدن کمیته های متعددی داریم که میتوانند ما را در
اینگونه ارتباطات یاری دهند .برای مثال کمیته بین الملل مسئول تبادل هرچه بهتر اطالعات در بخش معدن
با جامعه جهانی است .و یک کمیته هم به نام کمیته دانشجویی وجود دارد .ما با بعضی کشورها صحبتهایی
در مورد تبادل دانشجو انجام داد ایم تا در بخش معدنکاری ،زمین شناسی و ژئوتوریسم اطالعات تبادل کنیم.
ژئوتوریسم از مبانی خاص است و آمادگی حضور فعالین این صنعت را در کشور خودمان داریم.
همانطور که پیشتر اشاره کردم آشنایی بنده با کشور یونان در حدود سال  ۱۹80در ارتباط با سنگهای تزئینی
آغاز شد و سپس در ایران با کمک ایتالیاییها شروع به برداشت سنگهای تزئینی از معادن به صورت مکانیزه
کردیم.
اطالعات میزان و مواد واردات و صادرات یونان در سایت ما قرار خواهد گرفت ،اما خروجی نهایی ما این است
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که بتوانیم کمیته های تخصصی را در کنار یکدیگر داشته باشیم .با توجه به اینه کمیته های متفاوتی در خانه
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معدن وجود دارد ،قاعدتا این امکان وجود دارد که در یونان هم این مبانی وجود داشته باشد و از طرفین
استفاده کامل داشته باشیم .اگر اتاق یونان و ایران هم فعال باشد و تبادل اطالعات صورت گیرد ،میتوان
مخاطبین جدیدی را جذب کرد .ما قصد داریم تا از پتانسیل یکدیگر برای پیشرفت هم استفاده کنیم.
دکتر قدیری :در خصوص ژئوتوریسم میتوانیم کارگروهی را تشکیل دهیم و برنامهای را نیز برای خرداد یا تیر
سال آینده تنظیم کنیم .همچنین میتوانیم هیئتی را به یونان بفرستیم و بازدید و مالقاتهای دو طرفهای را
تشکیل دهیم .ضمن اینکه میتوانیم جلساتی به صورت آنالین هم داشته باشیم.
اتاق یونان و ایران در آنجا وجود دارد اما متاسفانه به اندازه اتاق ایران و یونان فعال نیست .مهمترین دالیل آن
مسائل سیاسی حاکم در ایران است .دولت قبلی یونان کامال با ما هماهنگ بود اما دولت جدید بخاطر مشکل
با ترکیه و برای داشتن حمایت آمریکا در مقابل این کشور ،متمایل به سمت آمریکا هستند .به همین علت
مراودات اقتصادی ما با یونان به صورت رسمی کمرنگ اما مراودات غیر رسمی ما قدری پررنگتر است .به
همین دلیل امکان فعالیت اتاق یونان و ایران به صورتیکه مد نظر ما هست ،وجود ندارد .اما به علت داشتن
شرکای تجاری امکان مراودات وجود دارد .ضمن اینکه اتاق بازرگانی ایران مجوز دفتر تجاری ایران در یونان را
داده است .البته ما درخواست حوضه بالکان را داده بودیم به این دلیل که یونان تاثیر گذارترین کشور در
حوضه بالکان است .به صورت شفاهی این درخواست پذیرفته شده و کارهای حقوقی آن در حال انجام است.
اگر دفتر ایران در یونان و یا حوضه بالکان افتتاح شود ،میتواند پایگاه خوبی در اختیار شما باشد و به مراودات
تجاری با یونان کمک کند.
با توجه به اینکه حدود  ۲۳اتاق استانی در یونان داریم و با تشکلهای مشابه در ایران در ارتباط هستیم و بعضا
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پروتکل و تفاهم نامه تنظیم میکنیم ،میتوانیم اطالعات شما را برای آنها ارسال کنیم .به خصوص اینکه آنها
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فضاهای مجازی ما را به خوبی دنبال میکنند .بنابراین هرگونه اطالعات از جانب خانه معدن را با کمال میل
برای آنها ارسال و اطالعات آنها را نیز در اختیار شما قرار میدهیم.
یونان در سال گذشته ماشین آالت دست دوم بسیاری مخصوصا در حوزه ماشین آالت ساختمانی ،مواد
غذایی ،فرش بافی و نساجی به ایران صادر کرده است.
یک نقطه ضعفی در صنعت معدن یونان وجود دارد که میتواند فرصت خوبی برای ایران باشد .یونانیها در
حوزه فلزاتی مانند پالتین ،تیتانیوم و ....را که نیاز به فناوری باالیی دارد ،تولید نمیکند و تحقیقات زیادی هم
روی آن انجام نمیدهد .این امکان وجود دارد با تجربیات ما بتوانیم در این مورد با یونانیها به یک فصل
مشترک برسیم .البته فراموش نکنیم که ما ظرفیت خوبی برای شرکت در مناقصات آنها داریم.
در خصوص تولید محصوالت مشترک هم کامال با فرمایشات شما موافقم که با توجه به تجربیات یونانیها در
بازارهای جهانی و شرایط سیاسی ایران ،و همینطور فرهنگ مشترک ایران و یونان و عالقه آنها به کارکردن با
ما ،میتوانیم به تفاهم مشترکی با این کشور برسیم و از ظرفیت بالقوه و بالفعل آنها استفاده کنیم.
مهندس بهرامن :اطالعات به صورت کامل و به زبان انگلیسی در سایت خانه معدن وجود دارد .جهت استحضار
شما عرض میکنم که ما عضو  WMCهستیم و همه آمارهای تولید در کشور از طریق خانه معدن به
سازمانهای جهانی داده میشود .اگر الزم باشد هر ساله این آمارها را خدمت شما نیز ارائه میکنیم .یونانیها نیز
میتواندد در هر کمیته تخصصی به به روزترین آمار و اطالعات دسترسی داشته باشند .خانه معدن مشابه یک
اتاق شیشه ای عمل میکند و هرگونه اطالعات در کانالهای باز آن قرار میگیرد .ما مجموعا به صورت یک
جریان کارشناسی عمل میکنیم .عالوه بر این مخاطبین و تیمهایی در کشورهای روسیه ،چین و حتی اروپا
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(کشور آلمان) داریم و با آنها تبادل اطالعات انجام میدهیم .چنانچه مجموعه شما عالقه مند باشد میتوانیم
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این اطالعات را قویتر و سازماندهیتر کنیم و در نهایت مخاطبین جدیدی را در محیط کاری داشته باشیم.
دکتر قدیری :کامال با فرمایشات حضرت عالی موافقم و ما قطعا تمایل به داشتن ارتبازات و تعامالت بیشتر با
خانه معدن داریم تا با کمک یکدیگر به اقتصاد ملی کمک کنیم .ما آماده هرگونه مشارکت الزم هستیم .عالوه
بر این اتاق مشترک با کمک تیم حرفهای خود میتواند به سرمایه گذاری و اخذ ویزای افراد در یونان کمک
کند.
دکتر نوری :موارد گفته شده را در قالب تفاهم نامهای فی ما بین خانه معدن ایران و اتاق مشترک خدمت شما
ارسال میکنیم .جناب دکتر قدیری با توجه به مطالعات بنده در سال  ۲0۱۹صادرات یونان به ایران ۳۲
میلیون دالر و واردات یونان از ایران  ۱4میلیون دالر بوده است .با توجه به روی کار آمدن بایدن و صحبتها
پیرامون بازگشت به برجام ،آیا میتوان انتظار اتفاق خاصی را داشت؟
دکتر قدیری :مقایسه میزان مراودات قبل و بعد برجام نشان میدهد که تحریمها روی آن بسیار تاثیرگذار بوده
است .چراکه یونان عضو اتحادیه اروپا و شینگن است و باید از آنها تبعیت کند .قطعا در آینده اوضاع تجاری با
یونان بهتر خواهد شد .بخش خصوصی یونان نفوذ بسیاری در دولت دارد و سیاست یونان در اختیار اقتصاد
است.
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