بنام خدا

برنامه نشست های تخصصی همزمان با نمایشگاه ایران کان مین 9102
عنوان پنل

اعضای پنل

روز

ساعت

تحریمها و چالشهای تولید

دکتر جعفر سرقینی

پنجشنبه
( 9آبان)

00-03:31

(معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت)

محورهای گفتگو
 توسعه اکتشاف

 ماشین سازی در حوزه معدن و صنایع معدنی

 صادرات مواد معدنی ،جلوگیری از خام فروشی و بازیافت باطله های معدنی

مهندس عبدالرضا هاشم زایی

 بورس و تعامالت مالی بین المللی

(نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها)
دکتر عزیزاله عصاری
(مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)
غالمرضا ملکی
(مدیر امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران)
کمیته طال خانه معدن ایران

اعضای محترم کمیته طال

محیط زیست و معدنکاری سبز

دکتر عیسی کالنتری
(معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست)

پنجشنبه
( 9آبان)

01-01

جمعه
( 01آبان)

00-03:31

 مالیات بر ارزش افزوده بنگاه های تولید طالی خام
 تامین ماشین آالت مورد نیاز

دکتر جعفر سرقینی



چالشهای مدیریت منابع آب



مسئولیت اجتماعی معدنکاران



بازسازی معادن

( معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
مهندس علی خادم
( معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری)
دکتر محمدمسعود تجریشی
(معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست)
دکتر داریوش اسماعیلی
(رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران)
نشست کمیته اکتشاف خانه

دکتر علی یزدانی

معدن ایران

مدیرعامل شرکت اکتشاف صنایع معدنی پایا

جمعه
( 01آبان)

01-01



اعضای هیات رییسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران

نقش دولت در تسهیل و

دکتر خداداد غریب پور

توسعه درآمدهای غیر نفتی

(معاون وزیر و رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران)



شنبه
( 00آبان)

00-03:31

معرفی کنسرسیوم بزرگ اکتشاف و برنامه های آن
بخش دوم:




بسترسازی تحقق نقشه راه معدنی



دکتر اردشیر سعدمحمدی

بررسی چالش های موجود در بخش اکتشاف و ارائه راهکارهای مناسب
برای رفع برخی از چالش ها

الگویی ساده از تیپ های ذخایر مس و ارتباط آنها با زون های ساختاری
ایران



(مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران)

بخش اول:

زنجیره صنایع فلزی با نگاه ویژه به فوالد و مس
نقشه راه برای جذب سرمایه گذاری خارجی



نقش صندوق های سرمایه گذاری و نظام بانکی در توسعه معدنی



فعال سازی معادن کوچک و متوسط

مهندس فرید دهقانی
(مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی)
مهندس وجیه اله جعفری
(مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)
مهندس مسعود خوانساری
(رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران)

ضرورت پرداختن به مسائل

سید رضا میرآقایی

معدنی از نگاه حقوقی

روح اله میرآبی

شنبه
( 00آبان)

01-01

(بخش داوری و حقوقی خانه معدن ایران)
استارتاپ های معدنی و شرکت

دکتر پیمان مولوی

های دانش بنیان

(مدیرعامل آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی)
دکتر غالمرضا غالمعلی پور
(معاون پذیرش و بازار پژوهشی فرابورس ایران)
مهندس محمدرضا بهرامن
(رییس خانه معدن ایران)

یکشنبه
( 01آبان)

00-03:31



ضرورت نگاه تخصصی حقوقی در مسائل معدنی کشور و نقش آن در
حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه



سرفصل های ضروری حقوقی در فعالیتهای معدنی



گذار ابزارهای تامین مالی و سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی

