حضور هیئت خانه معدن ایران در نمایشگاه سرامیتک مونیخ 2015

 02 – 02اکتبر برابر با  02مهر ماه تا  0آبان ماه 4221
تهیه و تنظیم :حمیدرضا معصومی عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران

سرانجام نمایشگاه سه ساالنه سرامیتک مونیخ  2015در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مونیخ برگزار گردید .از بین
حدود  02الی  02نفر ایرانی حاضر و بازدیدکننده ،هیئت خانه معدن ایران حضور پررنگ و سازمان یافتهای را به نمایش
گذاشت.
ایده اختصاص یک روز به کشور ایران در نمایشگاه ایران کان مین سال  4222شکل گرفت .هیئت آلمانی متشکل از
مدیران ارشد اجرایی نمایشگاههای مونیخ که همکار بخش خارجی نمایشگاه ایران کان مین میباشد ،در هنگام بازدید از
نمایشگاه ایران کان مین در محل غرفه کمیته معادن خاکهای صنعتی حضور یافته و اختصاص یک روز به کشور ایران
را در سرامیتک مونیخ  2015اعالم نمودند همچنین درخواست نمودند که خانه معدن ایران در آن روز نسبت به معرفی
ذخایر و پتانسیلهای معدنی خاکهای صنعتی ایران اقدام نماید.
به دلیل تداخل ایام نمایشگاه ایران کان مین با سرامیتک مونیخ  2015تعدادی از فعالین بخش معدن و صنایع معدنی
کشورمان نتوانستند در نمایشگاه سرامیتک حضور یابند.
نهایتاً هیئت خانه معدن ایران متشکل از مدیران عامل و ارشد تعدادی از شرکتهای تولید و فرآوری مواد اولیه صنعت
سرامیک و صنایع نسوز ایران ،با برنامهریزی قبلی در نمایشگاه سرامیتک حضور به هم رساندند.
روز  04اکتبر با برنامهریزی و هماهنگی انجام شده ،هیئت خانه معدن ایران راس ساعت  2/22صبح در محل سالن
تشریفات مهمانان بینالمللی نمایشگاه مورد استقبال رسمی مدیران ارشد نمایشگاه سرامیتک قرارگرفت .پس ازنشستی
کوتاه ،بازدید هیئت ایرانی در معیت جناب آقای دکتر مولر و یک نفر از همکارانشان ،از غرفههای شرکتهای بزرگ تولید
و فرآوری مواد اولیه سرامیک و شرکتهای سازنده تجهیزات و کارخانجات آغاز گردید .این بازدید حدود  22دقیقه به
طول انجامید و طی آن مدیران عامل و ارشد شرکتهای یادشده با برنامهریزی قبلی در محل ورودی غرفهها به اعضای
هیئت ایرانی خوشامد گفته و ضمن ارائه توضیحات در خصوص فعالیت شرکتهایشان به سؤاالت اعضای هیئت پاسخ
دادند.
بعد از ظهر روز  04اکتبر قرار بازدید مهمی برای هیئت ایرانی در محل غرفه ( VDMAانجمن سازندگان کارخانجات و
ماشینآالت آلمان) و ( ectsتامین کنندگان تکنولوژی سرامیک اروپا) ترتیب داده شده بود.
قبل از نشست مذکور ،خوشامدگویی رسمی توسط مدیران انجمنهای فوق از هیئت خانه معدن ایران به عمل آمد .در
نشست یادشده گفتگوهای بسیار مفیدی فیمابین طرفین انجام گرفت.
در انتهای نشست فوق ،سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای عبداله نکونام قدیری به اتفاق معاون در
غرفه  VDMAحضور یافتند .پس از ارائه توضیحاتی توسط سرپرست هیئت ایرانی و معرفی اعضای هیئت به آقای نکونام
و انجام گفتگویی کوتاه ،همگی حاضرین در غرفه  VDMAبه محل برگزاری "روز ایران" ) (Iran Forumعزیمت نمودند.
جلسه "روز ایران" از ساعت  41/22با خیر مقدم گویی توسط خانم کارین شرر  Karin Scharrerاز اعضای بلندپایه انجمن
 ectsو رئیس هیئت تحریریه نشریه  cfiشروع شد .خانم شرر به عنوان مجری "روز ایران" طبق برنامه زمانبندی شده
از سرکنسول جمهوری اسالمی ایران و بقیه سخنرانان برای سخنرانی دعوت به عمل آورد.
ابتدا آقای نکونام قدیری سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران ضمن خوشامدگویی متن پیامی را قرائت نمودند که
طی آن شرایط کنونی جمهوری اسالمی ایران (پساتحریم) را برای همکاری شرکتهای خارجی بسیار مثبت و مناسب

ارزیابی نمودند و حضور کشورها و شرکتهای اروپایی به ویژه شرکتهای آلمانی را برای سرمایهگذاری در ایران به ویژه
انتقال دانش فنی و تکنولوژی در بخش صنعت و معدن و  ...را بسیار سودمند دانستند.
سپس آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد رئیس انجمن سرامیک ایران سخنرانی خود تحت عنوان " موقعیت صنایع سرامیک
و نسوز در ایران" را ارائه نمودند.
سخنران بعدی آقای کالوس فریدریچ ) (Klaus Friedrichمسؤل بخش بازرگانی خارجی انجمن  VDMAآلمان (فرانکفورت)
درباره ریسکهای تجارت با کشور ایران سخنرانی نمودند .به نظر ایشان رفع تحریمهای بینالمللی وضع شده علیه ایران
حداقل یک دوره  0تا  42ساله به طول خواهد انجامید و لذا تجارت با کشور ایران از ریسک باالیی برخوردار بوده و به
صالح شرکتهای اروپایی نمیباشد.
در ادامه آقای اِسون بوریس برونر ) (Sven Boris Brunnerاز مدیران ارشد آلمانی عضو  VDMAدرباره شرایط تجارت و
حمل و نقل کشور آلمان و ایران (دریایی ،ریلی ،جادهای و هوایی) سخنرانی نمودند .آقای برونر با نگاهی مثبت به افق
همکاریها و تجارت فیمابین دو کشور اشاره نمودند .ایشان محدودیتهای موجود (تهدیدها) در بخش حمل و نقل را به
تفصیل مورد بررسی قرار دادند.
سپس آقای دکتر علیرضا گنجی مشاور کمیته خاکهای صنعتی خانه معدن ایران سخنرانی خود را با عنوان "پتانسیل
مواد اولیه صنایع سرامیک در ایران" آغاز نمودند .ایشان در ابتدا به تشریح جایگاه بزرگترین تشکل معدنی کشور یعنی
خانه معدن ایران پرداختند .ایشان ضمن ارائه گزارش موقعیت و شرایط مناسب زمینشناسی کشور ایران ،از وجود ذخایر
معدنی چند صد میلیون تنی خاکهای صنعتی مورد مصرف صنایع سرامیک و نسوز اطالعرسانی نمودند.
خاکهای صنعتی ایران شامل معادن فعالی نظیر انواع بالکلی ،کائولن ،فلدسپات ،بنتونیت ،سیلیس و دولومیت میباشند
که ساالنه حدود ده میلیون تن خاکهای معدنی مورد نیاز کارخانجات کاشی و سرامیک ،چینیهای بهداشتی و مظروف،
سرامیکهای صنعتی و آجرهای ساختمانی به ویژه آجرنمای نسوز در کشور را تامین مینمایند.
دکتر گنجی همچنین به تشریح موقعیت معادن در زمینه انواع خاکهای نسوز شامل خاکهای نسوز چسبنده ،انواع
بوکسیتهای نسوز و نسوزهای قلیایی از جمله منیزیت و دولومیت پرداختند که مورد مصرف صنایع و کارخانجات تولید
آجر و جرم و انواع مالتهای نسوز هستند.
در خاتمه ایشان از کلیه شرکتهای حاضر در نمایشگاه جهت سرمایهگذاری در زمینه معدن و فرآوری مواد معدنی با
عنایت به وجود معادن و ذخایر بکر در ایران دعوت به عمل آوردند.
موضوع سخنرانی آقای دکتر گنجی مورد توجه بسیاری از حاضرین قرارگرفت و ایشان مورد تشویق حاضرین قرار گرفتند.
جلسه "روز ایران" با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کوتاهی و سخنرانی آقای دکتر مولر که نگاهی بسیار مثبت به آینده
کشور ایران و توسعه مناسبات شرکتهای حاضر به ویژه شرکتهای آلمانی با ایران داشتند خاتمه یافت.
شرح عکسهای سرامیتک مونیخ
فایل  -24عکس پرچم کشورها و درب ورودی نمایشگاه
فایل  -20بازدید هیئت ایرانی از شرکتهای بزرگ حاضر در نمایشگاه
فایل  -22عکسهایی از غرفههای انجمن سرامیک ایران و نشریه سرامیک ساختمان
فایل  -21عکسهایی از غرفه  VDMAو ects
فایل  -21مراسم "روز ایران"

