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آنچه در اولین نشست شورای سیاستگذاری اکسپو خانه معدن ایران گذشت ....
محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران:
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،مسئولیت برپایی پاویون ایران را در
اکسپوهای جهانی برعهده دارد و در اکسپوی  ۲۰۲۰امارات که در سال ۲۰۲۱برگزار می شود بخش معدن
کشور نیز دارای فضایی در اکسپو خواهد بود.
اکسپوی  ۲۰۲۰امارات از مهر  ۱۴۰۰به مدت شش ماه ،برگزار خواهد شد.
شعار اکسپوی امارات «پیوند افکار ،ساخت آینده» است .به تبع آن ،همۀ پاویونها نیز شعاری دارند و شعار ما
«ایران؛ تمدنی کهن و استوار ،تنوع اقوام و میزبان ملتها» است.
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بهرامن اضافه کرد :دو هدف استراتژیک پاویون ایران ،ایران شناسی و جذب سرمایهگذاران بینالمللی برای
بخش اقتصاد ایران است .
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معرفی و توسعۀ فرصتهای اقتصادی در عرصه صنعت معدن و تبادل تجربیات با کشورها و تسهیل روابط
اقتصادی در این حوزه با کشورهای حاضر در اکسپو و شناساندن تمدن غنیِ ایران از مهم ترین اهداف ما در
اکسپو دبی است.
بهرامن با اشاره به اهمّ برنامههای ایران در اکسپو افزود :جذب سرمایهگذار ،گردشگر عام و خاص ،برندسازیِ
تولیدات ایرانی ،بازارسازی برندهای برتر کشور و برگزاری نمایشگاههای تخصصی جانبی از جمله کارهایی
است که توسط مسوولین نمایشگاه در اکسپو دنبال میشود.
بهرامن افزود :با توجه به لزوم کماثر و بیاثر کردن ایرانهراسی در دید جهانیان بر آن شدیم تا در طراحی
فضای سالن مربوط به صنعت معدن  ،در قسمت سقف از طراحی مسجد شاه که با نامهای مسجد امام ،مسجد
سلطانی ،مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد واز مهمترین مساجد تاریخی در میدان نقش جهان اصفهان می
باشد و بعنوان یکی از آثار ملی ایران و میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است ؛ بهره مند شویم.
نمایشگاه فیزیکی جانبی را هم همزمان با زمان برگزاری ، MINING SHOW DUBAIدر دبی و در باشگاه
ایرانیان  ،برگزار خواهیمکرد.
جمیلی ،عضو هیات امنا خانه معدن ایران و رئیس خانه اقتصاد ایران:
اکسپو با نمایشگاه فرق میکند ،حرکت هماهنگ بین فضاهای مربوط به صنایع معدنی با فضای مربوط به
خانه معدن ایران.
مهندس شریفی ،عضو هیات امنا خانه معدن ایران و دبیر کل انجمن سنگ ایران :صنعت سنگ کشور
تنوع بسیاری دارد ،فستیوالی را برگزار کردیم در زمینه هنر صنعت سنگ ما در حال بررسی بهترین آثار
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هستیم .بهترین فرصت است سنگ و هنر ایرانی را نشان دهیم.استقبال خوبی شده معماران کشور
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در بحث دیزاین غرفه ،متریالی که در کف استفاده شده سنگ تزیینی بهترین سنگی است که می توان از کف
استفاده کرد ،هماهنگی شود نحوه استفاده از متریال سنگ کف که همفکری کنند با کمیسیون سنگ
ومعماری انجمن سنگ که بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم.
آقای فیروزی (مدیر روابط بین الملل سازمان زمین شناسی):
شعار اکسپو بسیار شعار پر معنایی است ،جذب سرمایه کنیم بسیار مهم است .اکسپو دبی استفاده از
تکنولوژی های نو در صنعت معدنکاری برای کاهش هزینه ها بهترین فرصت است.تیم بسیار مطلعی برنامه
ریزی شود که حضور داشته باشند قدرت مذاکره قوی داشته باشند.
ضرورت دارد که بودجه ریزی از قبل پیشبینی شود با توجه به شرایط کنونی خانه معدن از سطح مدیران
سیاسی موضوع را به سمت مدیران فنی بکشد.
در اکسپو دبی اطالعات فضای مجازی بسیار مهم است ؛یک اطلس توسط ایرانشناسی درباره معدن جمعآوری
شده بود بسیار قدیمی بود و تقاضا داریم که این اطالعات را به روز کنیم و اگر به روز شود در همین اکسپو
میتوانیم ارائه دهیم.احتیاج به یک اطلس یکپارچه داریم.معاونت معدنی باید پیگیر اطالعات معدنی در ایران
باشد و این اطلس قابل ارائه است هم در اکسپو و هم کل کشور احتیاج دارد ،خانه معدن ،ایمیدرو ،دیگر
شرکت ها به این اطلس احتیاج دارند.
مهندس بهرامن :تولید محتوا مسئولیتش با ماست و اصال محتوای قدیمی را ارائه نمی دهیم.گزارش ۲۰۱۹
اصال به درد ما نمیخورد ،دادههای معدن به روز تغییر می کند .و سازمان زمین شناسی متولی بروز رسانی
این اطالعات است.
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سلیمانی ،عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز حمایت تمام قد انجمن از برگزاری غرفه خانه
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معدن در این اکسپو را اعالم کرد.
اکبریان،رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز حمایت این انجمن از غرفه خانه معدن ایران در اکسپو را اعالم
نمود.
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