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محل تشکیل جلسه :آنالین از طریق نرم افزار اسکایپ

ساعت شروع:

موضوع جلسه:

تاریخ جلسه۱۴۰۰/۰۱/۳۰ :

ساعت خاتمه:

تدوین نقشه راه چگونگی انجام مبادالت تجاری در حوزه
صنعت معدن فیمابین دو کشور
حاضرین جلسه

جناب آقای مهندس عابدی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان ،جناب آقای مهندس احدی ،سرکار خانم گرجی ،سرکار خانم
دکتر رکنی مدیراجرایی خانه معدن ایران

شرح جلسه

آنچه در اولین نشست کمیته راهبردی معدن ایران و قزاقستان گذشت.....

مهندس عابدی،رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان:
این جلسه که جلسه اول کمیته راهبردی ایران-قزاقستان می باشد ،عمدتا آشنایی افراد با یکدیگر است تا
بستر اولیه برای انجام فعالیتها آماده شود .طبق تصمیمی که در تفاهمنامه با خانه معدن ایران صورت گرفته
بود ،دو کار می بایست انجام می شد .یکی از این کارها شروع جلسات کمیته راهبردی است که از فروردین
 ۱۴۰۰آن را شروع کردیم ؛ نماینده حقوقی ما نیز جهت کنترل و پیگیری مباحث حقوقی در بخش معدن
پس از امضای تفاهم به موسسه صمتا معرفی گردیده است.
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از خانم گرجی درخواست میکنم تا با خانم پابرجا ،دبیر محترم ،در ارتباط باشید و معرفی نامه را از ایشان
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دریافت و کار را آغاز نمائید.
هدف اول کمیته راهبردی جذب افراد عالقه مند کمیته مشترک و خانه معدن به فعالیت در کمیته قزاقستان
است .دوستانی که قصد ورود به حوزه قزاقستان را دارند میباسیت در اتاق مشترک ایران و قزاقستان احراز
هویت شوند.
جناب آقای مهندس احدی نماینده بخش معدنی ما و سرکار خانم گرجی هم نماینده ما در صمتا و هم همکار
ما در کمیته راهبردی هستند.
بنابراین یکی از نکات کلیدی افزایش جذب افراد عالقه به فعالیت معدنی با کشور قزاقستان در کمیته معدن
قزاقستان است.
نکته بعدی این است که بعد از جذب افراد ،پیشنهادات راهبردی الویت دار در صنعت و تجارت معدن را
شناسایی کرده و به آنها بپردازیم .انشااهلل با توانایی که شرکت کوشا معدن در قزاقستان دارد ،از ظرفیتها
استفاده نمائیم و فعالیتهای اقتصادی در حوزه معدن را افزایش دهیم.
در حال حاضر یکسری مشکالت در بخش ویزا برای رفت و آمد به قزاقستان وجود دارد که اگر موضوع به
صورت منطقی و حرفهای مطرح شود ،میتوان تحت یکسری شرایط از شرکت کوشا معدن به عنوان شرکت
ثبتی در قزاقستان برای توسعه تجارت معدنی کمک گرفت و مخاطبین مشتاق به ورود به این حوزه را به آنجا
اعزام کرد .قزاقستان یک بازار بزرگ در حوزه صنعت و تجارت معدنی است و در ظرفیت حمل و نقل هم هیچ
مشکلی حادث نیست.
امیدوارم این جلسه شروع کننده ارتباط خوبی بین شما عزیزان به عنوان خانوادهء صنعت و تجارت باشد و در
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کنار هم بتوانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم .هدف اصلی ما هم معرفی ظرفیتها ،فرصتها ،رفع موانع
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موجود در این مباحث و ارائه راهکار و پشتیبانیها در بخشهای مختلف از طرف خانه معدن ،سیاست گذاران
دولتی و اتاقهای مشترک است.
دکتر رکنی ،مدیراجرایی خانه معدن ایران :برای اینکه بتوانیم با برنامه و خیلی سریع به اهداف مد نظر
دسترسی یابیم ،الزم است تا یکنفر بعنوان دبیر پیگیر مصوبات کمیته باشد و چنانچه تمام اعضا محترم موافق
باشند نسبت به معرفی یکی از دانشجویان فعال کارشناسی ارشد در بخش معدن که عضو کمیته دانشجویی
خانه معدن ایران نیز می باشند بعنوان دبیر اجرایی کمیته اقدام نماییم.
نقشه راه کمیته را بر اساس پتانسیلهای معدنی در هر دو کشور پایه ریزی و برنامه ریزی می کنیم.
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موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

