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 فراخوان 

 خدا  نام به

 Planex2022 لی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیهکنفرانس بین المل موضوع:

  
در   د یمحصوالت جد  و  ن ینو  یها  ده یو کارشناسان و ارائه کنندگان ا   رندگانیگ  میتصم  ران،یمد  ن،یمسئولحداکثری  و حضور    تینظر به حما

  ن ی، اکنون ا  جزیره کیشدر      1400در سال     planex2021عت فوالد و مواد اولیه  بررسی صنکنفرانس  قبلی  دوره    در  فوالد و معدنحوزه  
را در تاریخ  Planex2022 و مواد اولیه  لی بررسی صنعت فوالد کنفرانس بین الملدوره    دومینکه برگزاری    میافتخار را دار

 نمائیم. اعالم  را  کیش همایشهای بین المللی جزیرهدر مرکز  1401ماه سال  آذر 16الی  15
توسط    یبرگزار پادویژن  کنفرانس  ایران   شرکت رستاک  المللی  بین  های  نمایشگاه  برگزارکنندگان  انجمن  تیم  با همکاری      عضو رسمی 

 ،صورت میگیرد.  Planner خبری  تحلیلی 
 بین مشابه رسانه های با یتنگاتنگخبرگان و تحلیلگران بنام صنعت فوالد کشور تشکیل شده و همکاری   از      Planner  خبری  تیم تحلیلی

 .داردMetal Bulletin  ، Metal Expert  ، Steel Mint  ، Kallanish مانند المللی
 سرمایه کنندگان   تامین خریداران، تولیدکنندگان، میان ها  همکاری توسعه برای مناسبی فرصت ها کامودیتی حوزه  در جهانی رویدادهای

 ایران که برگزارمیگردد جهان مختلف کشورهای در اولیه مواد و فوالد حوزه  در کنفرانس صدها هساالن. میباشد دهندگان  خدمات و  گذاران

 سطوح در  هایی کنفرانس چنین  برگزاری لزوم و نداشته رویدادها این از مناسبی سهم ، 2019 سال در دنیا فوالد تولیدکننده  دهمین  عنوان به

 پیدا دست فوالد تن میلیون 55 تولید ظرفیت به میبایست ایران 1404 افق در  فوالد، جامع طرح طبق .میشود احساس ما  کشور در ای حرفه

  .کند
 خارجی و داخلی فعاالن  از دعوت و ای حرفه کننده  برگزار های تیم توان از گیری بهره  با فوالدی رویدادهای منظم  و ای دوره  رگزاریب 

 طرفین موثر مذاکرات ساز  مینهز و شده  کشور در موجود های پتانسیل از خارجی های طرف بهتر شناخت باعث میتواند مادر صنعت این

 .شود ایران فوالد صنعت کالن اهداف پیشبرد برای

 در خارجی های  تیم اندک  حضور است، شده  برگزار  ایران در کنون تا که فوالدی های کنفرانس با خارجی های کنفرانس عمده  تفاوت

 . است ساخته حداقل ما فوالدسازان برای را کشورها سایر با های همکاری توسعه امکان که است بوده  ها رویداد این
 باز است شده  وضع فوالد صنعت جمله از ما کشور صنایع علیه که ای ظالمانه های تحریم به خارجی های  تیم حضور عدم از بخشی 

 قائل خارجی تجاری های تیم ورود  برای که  تسهیالتی و فارس همیشه  خلیج حوزه  عرب کشورهای  به قرابت داشتن با کیش جزیره .میگردد

 دوم نیمه در دارد قصد تیم این لذا، .میباشد اولیه مواد و فوالد زمینه در ای حرفه کنفرانس یک برگزاری برای مناسبی مکان است، شده 

 مواد و  فوالد صنعت فعاالن حضور با ار رویدادی کشورها، سایر با کشورمان اقتصادی و سیاسی مناسبات گشایش به امید با و  1401 سال

 . نماید برگزار کشور خارج و داخل اولیه
 لطفاً دستورات الزم جهت اسپانسری،سخنرانی کلیدی،حضوردرکنفرانس و مشارکت در نمایشگاه جانبی را مبذول بفرمائید.

 پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم. 
 با تشکر                                                                                                                                                                         

 مدیرعامل    -محمود بندرچی                                                                                                                                                                           
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  کنفرانس:اطالعات کلی         

 کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه

 تخصصی  -المللی بین  :رویدادنوع  1401ماه  ذرآ 16الی  15 زمان برگزاری:

 مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش  ری:مکان برگزا    18الی  9 ساعات بازدید:

    Planner  خبری شرکت رستاک پادویژن  با همکاری تیم تحلیلی   برگزارکننده:   متر مربع 1200:نمایشگاهی فضای تحت پوشش

 
 اهداف: 

 
 تولیدکننده  شرکتهای فوالدی توسعه های طرح تحقق ❖

 داخلی نیاز تامین کنار در صادراتی  بازارهای  توسعه ❖

 معدنی  اکتشافات توسعه برای ریالی  و  ارزی الزم  گذاری  سرمایه  ذبج ❖

 ریلی و  ای  جاده نقل و  حمل ناوگان توسعه ❖

 دریایی  های محموله تخلیه و  بارگیری تاسیسات و  بنادر توسعه ❖

 ظرفیتهای  با متناسب فوالد زنجیره باالدست صنایع ظرفیتهای افزایش  ❖

 خام  فوالد تولید
 

 مخاطبین: 

 ن صنعت فوالد تولید کنندگا ❖

 واحدهای معدنی زنجیره ارزشی و تأمین صنایع فوالد ❖

 شرکت مهندسی و مشاوره در صنعت فوالد ❖

 سازندگان ماشین آالت و تجهیزات صنایع فوالد ❖

 واحد های بازرگانی،مواد اولیه و فروآلیاژها ❖

 شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه های فوالد و معدن  ❖

ها، ❖ ، تشکل  ها  به حوزه  سازمان  ها،نشریات،و مراکز علمی مرتبط  انجمن 
 فوالد و معدن 

 EPSشرکت سازنده واحدهای فوالدی و معدنی  ❖

 بانک ها، مؤسسات مالی،بورسی،بیمه و کارگزاران حوزه فوالد و معدن  ❖

 
 در کنفرانس :  رویکرد ها 

  ی تجار  ی بر مجاز شدن صادرات شرکتها  ی دولت مبن  ریمصوبه اخ  ریتاث ❖
 متهاید و ق بر صادرات فوال

اکتشاف   عیجهت تسر  ی آالت معدن  نیواردات ماش  لیلزوم تسه ❖ در امر 
 1404افق  ی به برنامه ها  دنی و رس دیجد یپهنه ها 

 فوالد جهان  متیبر ق  نیرکود بخش مسکن چ ریتاث ❖

 فوالد  ینرخ بهره بر اقتصاد جهان و تقاضا شیاثرات افزا  ❖

ها و کاهش روس  ی بر ارزان فروش  نیو اوکرا  هیآثار جنگ روس  ی بررس ❖
 ی فوالد جهان متیق 

 سنگ آهن  متیق  یفوالد در جهان و دورنما دیتول یها نهیهز ی بررس  ❖

ر  لیتحل  ❖ جلوگ  ی صادرات  نگینقش  در  کاال  ق   یریبورس  افت   مت یاز 
 ران یا ی فوالد صادرات

 طرح  نیتحقق اهداف ا زانیطرح جامع فوالد و م طیشرا نیآخر ی بررس ❖

  ر یمعتبر و تاث  یها  نامهیبه اخذ گواه  ی ران ی ن االزام فوالدسازان و نوردکارا ❖
 ی صادرات یآن بر گسترش بازارها

مل  ریتاث  ی بررس ❖ مسکن  افزا  ی طرح  در  سرانه   شیدولت  مصرف  و  تقاضا 
 فوالد کشور

افزا  ی بررس ❖ ها   متیق   شینقش  تول  یانرژ  یحامل  در    دیبر کاهش  فوالد 
 اروپا 

دولت  دیشد  شیافزا  ریتاث  ی بررس ❖ مالکانه  ا   ی حقوق    مانکاران یپ  زهینگبر 
 اسیاز معادن کوچک مق یبهره بردار-جهت 

فوالد در کشور خصوصا گندله و    رهیمازاد عرضه محصوالت زنج   ی بررس ❖
 برون رفت از هدر رفت منابع ی چگونگ

تعرفه   نیا   زانیدولت در م  یو شفاف ساز  ی صادرات  دیعوارض جد  لیتحل ❖
 ها
ز  ی بررس ❖ صادرات  انیآثار  عوارض  وضع  زنج   ی بار  با    رهیبر  کشور  فوالد 

 ی فعل  ی الملل نیو ب ی توجه به رکود داخل
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