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برنامه همایش

 9:00 - 8:00ثبتنام و پذیرش (ورودی مرکز همایشهای صدا و سیما  -دبیرخانه همایش)

برنامه روز اول همایش

سهشنبه  - 1397/07/10مرکز همايشهای صدا و سيما

 10:30 - 9:00سالن خواجهنصیر  -افتتاحیه (سخنرانی مسوولین)
افتتاحیه  -تالوت قرآن  -سرود ملی
علیرضا بختیاری  -مدیر مسوول گروه رسانهای دنیای اقتصاد
مهدی کرباسیان  -رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  -ایمیدرو
محمدرضا بنیاسدیراد  -مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
محمد ابکاء  -مدیر عامل شرکت مهندسی بینالمللی فوالد تکنیک
محمد شریعتمداری  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 11:00 - 10:30پذیرایی و افتتاح (بازدید) نمایشگاه
 12:45 - 11:00سالن خواجهنصیر  -میزگرد تخصصی (پاسخگویی مسوولین)
مهدی کرباسیان  -رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  -ایمیدرو
جعفر سرقینی  -معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عبدالرضا هاشم زائی  -عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی
محمدرضا بنیاسدیراد  -مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
مسعود تجریشی  -معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
 14:00 - 12:45نماز و ناهار
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 15:30 - 14:00سالن خواجهنصیر ( -سخنرانی مدیران و سخنرانان کلیدی)
ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﻠﻰ اﺣﻤﺪ آﺑﺎدى  -رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
سعد عبدی  -مدیر امور برنامهریزی و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع سخنرانی :عملکرد و رویکرد شرکت مس در خصوص تولید ،توسعه ،آب و انرژی و بومی سازی
فرشید سلطانزاده  -مدیر عامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات

موضوع سخنرانی :اقتصاد صنایع معدنی در جهان و ایران و مباحث مرتبط با مقوله خام فروشی
شهرام رایگان  -رئیس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی :ارتباط صنعت با دانشگاه از منظر آموزش مهندسی
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 - Ronald Gregory Melgaardرییس هیأت مدیره شرکت EMEW

موضوع سخنرانی :تولید معادن کوچک و معدنکاری سیار
 - Ian Ewartمدیرعامل شرکت EMEW

موضوع سخنرانی :تولید معادن کوچک و معدنکاری سیار
 16:00 - 15:30پذیرایی و استراحت
 18:00 - 16:00سالن خواجهنصیر  -میزگرد تخصصی
چالشهای بازار فلزات غیر آهنی در کشور
محورهای میزگرد
پسابرجام و روند تولید ،فروش و توسعه صنایع معدنی و فلزی کشور
تاثیر تغییر نرخ ارز بر افزایش تقاضای بورس در مقایسه با تقاضای واقعی بازار
راهکارهای عبور از چالشهای موجود و خلق فرصتها
اعضای میزگرد
حامد سلطانینژاد  -مدیرعامل بورس کاالی ایران
سیف اله امیری  -مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بهروز رحمتی  -مدیر امور سهام ،سرمایهگذاری و مجامع شرکت ملی صنایع مس ایران
محسن بازارنویی  -معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران
سید چنگیز خضری  -عضو هیأت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی و شرکتهای توسعه صنایع و معادن کوثر و معدنی و صنعتی شاهین
فرشید سلطانزاده  -مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات

برنامه روز اول همایش

چالشهای صنایع باالدست و پایین دست در دوران پسابرجام و گران شدن نرخ ارز

سهشنبه  - 1397/07/10مرکز همايشهای صدا و سيما

عرضه و تقاضای محصوالت فلزی در بورس کاال

 9:00 - 8:00ثبتنام و پذیرش (ورودی مرکز همایشهای صدا و سیما  -دبیرخانه همایش)
 10:45 - 9:00سالن موالنا  -میزگرد تخصصی چالشها و فرصت های صنعت مس

برنامه روز دوم همایش

چهارشنبه  - 1397/07/11مرکز همايشهای صدا و سيما

سخنرانی ابتدایی
بهروز رحمتی  -مدیر مدیر امور سهام ،سرمایهگذاری و مجامع شرکت ملی صنایع مس ایران
موضوع سخنرانی :فرصتهای موجود در حوزه توسعه و تجارت بینالمللی و داخلی صنعت مس
محورهای میزگرد
عرضه و تقاضا در بورس کاال طی  5سال گذشته
اختالف قیمتها در بورس کاال و بازار آزاد و تاثیر آن در بازار
تجارت قراضه و محصوالت مسی و میزان دسترسی مصرفکنندگان در بازار
چالشها و فرصتهای موجود در صنایع پایین دست
فرصتهای موجود برای افزایش تعامل صنایع باالدست و پاییندست
اعضای میزگرد
شهرام سعید  -مدیر فروش و بازایابی شرکت ملی صنایع مس ایران
وحید اسالمیان  -مدیرعامل شرکت دنیای مس

علی هوشمند  -رئیس انجمن تولیدکنندگان مقاطع برنجی

مسعود کالنتر مجد  -دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن
آرمان اسدی  -مدیرعامل شرکت آتیه اندیشان مس

 12:45 - 1100سالن موالنا  -میزگرد تخصصی چالشها و فرصتهای صنعت آلومینیوم
سخنرانی ابتدایی
آریا صادق نیت حقیقی  -عضو هیات مدیره سندیکای صنعت آلومینیوم
موضوع سخنرانی :وضعیت فعلی و چشمانداز صنعت آلومینیوم در ایران و جهان
محورهای میزگرد
سرمایهگذاری ،رشد و توسعه
حمایت از تولید داخلی و اشتغال
تهدیدها و فرصتهای ناشی از تحریمها
تنظیم بازار و قیمتگذاری
خامفروشی یا توسعه صادرات محصوالت نهایی
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اعضای میزگرد
آریا صادق نیت حقیقی  -عضو هیات مدیره سندیکای صنعت آلومینیوم
سیف اله امیری  -مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

محمد مهدی مستقیمی  -مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
احمد مجیدی  -مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران

تورج زارع  -مدیر عامل شرکت آلومینای ایران

حسنعلی رضایی مقدم  -مدیر عامل شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

 12:45 - 11:00سالن فیض  -سخنرانی و پانل تخصصی
شهرام سعید  -مدیر فروش و بازاریابی شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع سخنرانی :مروری بر وضعیت بازار اسید سولفوریک کشور
 - Julien Crispynمدیرعامل شرکت Cfi

موضوع سخنرانی :مروری بر وضعیت بازار کودهای شیمیایی
پانل تخصصی بازار اسید سولفوریک ،اسید فسفریک و کودهای شیمیایی
 14:00 - 12:45نماز و ناهار
 15:45 - 14:00سالن موالنا  -میزگرد تخصصی چالشها و فرصتهای صنعت طال در ایران
سخنرانی ابتدایی
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وجیه اله جعفری  -مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)

موضوع سخنرانی :سابقه اکتشاف ،استحصال،مصرف بازار طال و وضعیت فعلی ایران و جهان
محورهای میزگرد
تولید و اشتغال
سرمایهگذاری

محیط زیست

بازار

تکنولوژیها و فناوریهای نوین
اعضای میزگرد
محمدرضا بهرامن  -رئیس خانه معدن ایران

 - Shota A. Adamiaمشاور زمینشناسی و معدنکاوی در زمینه استخراج طال در شمال غرب ایران

محمد کشتیآرای  -رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف ایران

 15:45 - 14:00سالن فیض  -سخنرانی و پانل تخصصی
عباس صفری  -مجری طرح جهادی معادن کوچک مس شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع سخنرانی :استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران برای فعالسازی معادن کوچک
شهریار متوکل  -ومدیر اکتشافات و مهندسی توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع سخنرانی :وضعیت اکتشاف مس و استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران
پانل تخصصی اکتشاف ذخایر پورفیری

 15:45 - 14:00سالن عطار  -میزگرد تخصصی چالشهای همکاریهای مشترک صنعت و دانشگاه
اعضای میزگرد

اردشیر سعد محمدی  -معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

بهرام شکوری  -رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاوزی ایران

حسین معماریان  -استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در ایران

حسین یوزباشیزاده  -استاد دانشگاه صنعتی شریف و مسئول برنامه ریزی رشته مهندسی متالورژی و مواد در وزارت علوم

منصور سلطانیه  -استاد دانشگاه علم و صنعت و مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت
مالک نادری  -استاد دانشگاه امیرکبیر و مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر
غالمعباس پارساپور  -استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

برنامه روز دوم همایش

علیرضا خزایی  -مدیرکل پیشین امور بهرهبرداری وزارت صنایع و معادن ،سرمایهگذار در بخش معدن

چهارشنبه  - 1397/07/11مرکز همايشهای صدا و سيما

وجیه اله جعفری  -مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)

 15:45 - 14:00سالن فیض  -سخنرانی
احمد رمضان نژاد  -رئیس برنامهریزی و کنترل پروژه دفتر مدیریت پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران

موضوع سخنرانی :مروری بر وضعیت پروژههای توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران و فرصت های موجود

مهدی قراباغی  -مدیر پژوهشهای کاربردی دانشکده فنی دانشگاه تهران ،دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی :بررسی روشهای نوین استحصال مس از منابع کم عیار سولفیدی با در نظر داشتن مالحظات زیست محیطی ,مصرف انرژی

و کاهش عیار ذخایر جهانی

عليرضا غفوري رايني  -مشاور معاونت توسعه و اكتشافات شركت ملي صنايع مس ايران

موضع سخنرانی :مدل همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه تکنولوژی ،فنی و مالی با شرکتهای خارجی
ناصر مهردادی  -استاد گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی :آشنایی با اهمیت محیط زیست در فرآیندهای تولیدی با نگاهی به توسعه پایدار و ارزش آفرینی آن
معصومه ترابي پاريزي  -رئيس بخش تحقيقات هيدرومتالورژي امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

موضوع سخنرانی :استحصال اقتصادی رنیوم از منابع موجود در مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهر بابک
 16:00 - 15:30پذیرایی و استراحت

 18:00 - 16:00سالن موالنا  -میزگرد تخصصی چالش ها و فرصت های صنعت سرب و روی ایران
سخنرانی ابتدایی

اردشیر سعد محمدی  -معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

موضوع سخنرانی :وضعیت فعلی و چشمانداز صنعت سرب و روی ایران و جهان
محورهای میزگرد
صادرات و واردات

ارزیابی اقتصادی و بررسی بازار در صنعت سرب و روی

بررسی زنجیره تامین (تامین خاک و مواد اولیه)
محیط زیست

تکنولوژیها و فناوریهای نوین و اثرات آن بر راندمان
اعضای میزگرد
اردشیر سعد محمدی  -معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
عباسعلی ایروانی  -مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

یوسف مرادلو  -رئیس هیأت مدیره و دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

بهرام شکوری  -رئیس هیأت مدیره شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدیآباد
امیر رحیمی  -مدیرعامل شرکت کالسیمین
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کارگاههای آموزشی
 12:45 - 11:00سالن عطار  -کارگاه آموزشی صنعت طال
فرایند استخراج و استحصال طال ،عملکرد مجتمع طالی موته و دستاوردهای آن
بازارها و صنعت طال در جهان
 18:00 - 16:30سالن عطار  -کارگاه آموزشی
مهندسی معکوس النس کوره فلش

