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دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهى به بازار
کاربرد محصوالت مختلف فوالدى در سایر صنایع باعث شده صنعت فوالد و صنایع وابسته در تمامى کشورهاى پیشرفته از صنایع مادر تلقى گردد. این محصوالت، در فرآیند تولید و زنجیره تامین، یا به عنوان ماده ى اولیه استفاده 
مى شوند یا کاربرد آن ها در تولید تجهیزات و تاسیسات صنعتى دیده مى شود. از این رو پیشرفت این صنعت در رشد صنایع پایین دست زنجیره تولید بسیار تاثیرگذار است. همچنین محصوالت فوالدى فرصت مغتنمى براى صادرات 
و ارزش آفرینى ارزى ایجاد مى کنند که با توجه به شرایط تحریمى که در کشور ما برقرار است چنین امکانى موقعیت ارزشمندى براى کشور محسوب خواهد شد. رشد 48 درصدى صادرات محصوالت فوالدى در نیمه نخست 
سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهدى براى این مدعاست. بنابراین به کارگیرى اقدامات موثر در راستاى بهبود ساختار، دست یابى به عملکرد بهینه و مدیریت اجزاى این صنایع که موجبات سودآورى مضاعف و 

توسعه اقتصادى مى گردد، مى بایست در اولویت همه اجزاى این صنایع (شامل ارکان دولتى و خصوصى) باشد.
صاحب نظران و فعاالن اقتصادى یازده دوره پیشین «همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهى به بازار» را مفید یافتند؛ از این رو این رویداد در طول سالیان گذشته به عنوان یکى از معتبرترین ها 
در این حوزه تلقى مى شود. عالوه بر اهمیت صنایع فوالدى، غلبه بر فراز و نشیب هاى اقتصادى حاصل از تحریم هاى یکجانبه و همه گیرى بیمارى کرونا در جهان این صنایع را نیازمند توجه دوچندان ساخته است. چنین مسائلى 
گروه رسانه اى دنیاى اقتصاد را بر آن داشته تا برگزارى دوازدهمین دوره از رویداد را در دستور کار خود قرار دهد. امور همایش هاى گروه رسانه اى دنیاى اقتصاد، به عنوان شتاب دهنده کسب وکار در بستر ارتباطات حرفه اى، هدف 
از برگـزارى چنیـن رویـدادى را ایجـاد فرصتـى ارزشـمند جهت تبادل اطالعات بیـن بازیگران اصلى این صنعت اعـم از دولت، بخش خصوصى و انجمن  هاى تخصصـى داخلى و بین المللى مى داند. امید اسـت با همکارى کلیه 

دست اندرکاران این حوزه بتوان به این هدف نائل آمد.
دوره هاى پیشین رویداد در بازه زمانى زمستان برقرار بود که با توجه به تداخل آن با سال نو چینى و نقش تاثیرگذار این کشور در صنایع فوالدى، شرکت هایى با اصالت چینى و همچنین سخنرانان با ملیت این کشور امکان حضور 
در رویداد را نداشتند. همچنین حوادث غیرقابل پیش بینى ناشى از برودت هوا و برف مانند لغو پروازهاى خارجى نیز حضور سخنرانان بین المللى را متاثر ساخته بود. از این رو پس از مدت ها برنامه ریزى جهت تغییر تاریخ رویداد، این 

فرصت در سال جارى پیش آمد که برگزارى رویداد به اردیبهشت ماه موکول گردد.

محورهاى همایش
•  بررسى توازن توسعه زیرساخت ها (حمل ونقل، گاز، برق، آب و...) و طرح جامع فوالد

•  سیاست هاى حاکمیتى در نظام قیمت گذارى ارکان زنجیره ى فوالد
•  بررسى و ارائه راهکار تضاد استراتژى و منافع نهادهاى مختلف (منابع طبیعى، محیط زیست و...) با بخش معدن

•  اهمیت اکتشافات و احیاى معادن راکد در چشم انداز بلندمدت تامین منابع مواد اولیه
•  بررسى اهمیت و تاثیر امنیت سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصى در معدن و صنایع معدنى

•  احیا برجام، اصالح سیاست هاى ارزى و صادراتى
•  بررسى طرح جامع استراتژى توسعه صنعتى؛ تدوین، اجرا و پیاده سازى

 ثبت نام 
انفرادى

گروهى (حداقل3 نفر از شرکت یا سازمان واحد) هر نفر

 غرفه نمایشگاهى

12،500،000 ریالهزینه هر متر مربع غرفه نمایشگاهى به همراه حضور رایگان در نمایشگاه مجازى

20،000،000 ریال
15،000،000 ریال

بسته الماسبسته هاى حمایتى همایش

**
*

***

بسته نقره اىبسته طالیى

درج آرم حامى در پوستر همایش، وب سایت، ویژه نامه همایش، دعوت نامه ها و کلیه تبلیغات
درج آرم حامى در پوستر همایش، وب سایت و ویژه نامه همایش

درج پرونده در ویژه نامه همایش در قطع مجله (با توزیع سراسرى در روز همایش)
اختصاص ویژه برنامه در رسانه تصویرى اکو ایران

مهمان ویژه همایش
غرفه  نمایشگاهى

یک صفحه آگهى تبلیغاتى در ویژه نامه همایش (با توزیع سراسرى در روز همایش)
درج نام شرکت در ویژه نامه همایش (با توزیع سراسرى در روز همایش)

نصب بنر تبلیغاتى اسپانسر در البى اصلى
نصب پرچم اسپانسر در سالن اصلى

نمایش فایل PowerPoint (حداکثر چهار صفحه) و یا تیزر تبلیغاتى (حداکثر 30 ثانیه )
درج گزارش ویژه از اسپانسر در صفحات داخلى روزنامه

درج آرم و نام حامى همراه با 150 کلمه توضیح و افزودن لینک وب سایت حامى  در سایت همایش
3،000،000،000مبلغ

ریال
2،500،000،000

ریال
2،000،000،000

ریال

20  نفر
2 نوبت

1 صفحه2 صفحه
1 نوبت

12 متر مربع18 متر مربع24 متر مربع
10 نفر15 نفر

1 نوبت2 نوبت

***
**
***
***
***

 به ازاى هر 12 متر مربع غرفه، یک شرکت کننده در همایش به صورت رایگان و یک نفر غرفه دار

درج آگهى در ویژه نامه همایش 
ویژه نامه همایش در قطع مجله همراه با توزیع سراسرى در روز همایش

هزینه صفحات داخلى
پوستر دو صفحه وسط

125،000،000 ریال
350،000،000 ریال



12th Iranian Steel & Iron Ore Market Conference & Expo
The application of di�erent kinds of steel products in other industries made steel and related industries a major industry. These products are used as raw material or in 

the manufacturing of industrial facilities and equipment in the production process and supply chain. So that the development in the steel industries a�ects the 

development of the downstream production chain. Plus the steel products worth to be exported. Therefore taking proper measures to improve the structure, achieve 

optimized performance and manage the elements of this industry which make more pro�tability and economic improvement, has to be a high priority for everyone.

Regarding the successful experience of the "Iranian Steel & Iron Ore Market Conference & Expo" in the previous 11 years, experts and business magnates have known 

the event as one of the most reputable events in this �eld for years. Moreover, it is essential to focus on these industries particularly in order to counteract the problems 

arising from the Covid-19 pandemic. These facts led Donya-e-Eqtesad Media Group to decide on holding the conference for the twelfth year sequentially. By holding 

this event, the Events Department of Donya-e-Eqtesad Media Group, as 'A Business Accelerator via Professional Networking', aimed to create an opportunity for the 

prominent e�ective sides: government, private sector, and domestic and international associations to exchange their ideas and information. Hopefully, the goal will be 

achieved by the cooperation between all the e�ective sides.

The previous years' events were held in winter and it interfered with the Chinese new year so that the speakers and companies from this country couldn't attend the 

event. Moreover, the cold weather and cancellation of �ights would a�ect the international speaker's presence. So that after long-term planning it is possible to 

postpone the event's date to May.

Topics:
• Reviewing the Infrastructures' Development Balance (Transportation, Gas, Electricity, and Water) and the Steel Comprehensive Plan

• Government Policies in Pricing System of Steel Chain Elements

• Reviewing and Finding Solutions for Con�ict of Interests and Strategies of Di�erent Organizations' (Forests, Range and Watershed Management Organization (FRWO),    

.     Department of Environment, and etc)  with Mines Sector

• The Importance of Exploration and Revival of Abandoned Mines in the Long-term Overview of Raw Materials Sources Procurement

• Reviewing the Signi�cance and the E�ect of Investors and Private-Sector Business Owners Security in Mines and Mining Industries

• Revival of JCPOA, Amending the Foreign Exchange and Export Policies

• Reviewing the Industrial Development Strategy Comprehensive Plan; Development, Execution, and Implementation

* *
*

* * *

* * *
* *
* * *
* * *
* * *

Exhibition

Sponsorship Packages

Logo in Poster, Special Issue, Website, Invitation & Other Conference Documents

Logo in Poster, Special Issue & Website

Allocating a Case in the Special Issue (in General Circulation)

Allocating a TV Program in ECO IRAN Visual Media

Conference Delegate

Exhibition Booth

Full Page Advertisement in the Special Issue (in General Circulation)

Inserting the Company’s Name in the Special Issue (in General Circulation)

Roll Up Banner in the Main Lobby

Inserting Company’s Flag in the Main Hall

Display Company’s Promotional PowerPoint Presentation (Max 4 Pages) / Teaser (Max 30 Seconds)

Special Report in Newspaper

Inserting Company’s Name, Logo & a 150-Word Pro�le in the Conference’s Website

Price

Diamond
Package

Gold
Package

Silver
Package

20 Attendees

2 Pages

2 Times 1 Time

1 Page

24 m2

2

35,000 € 25,000 € 20,000 € 

1

18 m2 12 m2

15 Attendees 10 Attendees

Standard Booth 12 m2

Each m2 

Standard Booth Including 1 Free Participant, 2 Booth O�cers and Allocating Booth in the Virtual Exhibition

Special Issue Adv.

Special issue in general circulation will be published 
with the conference day’s newspaper

Internal Pages

Two  Middle Pages

1250 € 

3000 € 

3000 € 

300 € 

Registration
Participant

3+Participants

1000 € 

800 € 
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ناصر تقى زاده
مدیرعامل شرکت معدنى و صنعتى چادرملو

Naser Taghizadeh
Managing Director of Chadormalu 
Mining & Industrial Co.

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان

Mohammad Yaser Tayebnia
CEO of Esfahan's Mobarakeh Steel Co.

جعفر سرقینى Jafar Sargheiniمصطفى موذن زاده Mostafa Moazenzadeh

عبدالرضا هاشم زائى Abdolreza Hashemzaeiسید حسین هاشمى Seyed Hosein Hashemi

محمد مکملى 
عضو هیات علمى دانشکده مهندسى 

متالورژى و مواد دانشگاه تهران

Mohammad Mokmeli
Faculty Member of School of
Metallurgy & Materials Engineering 
of University of Tehran

امید اصغرى 
مدیر موسسه یونیدرو و عضو هیات

 علمى دانشکده مهندسى معدن دانشگاه تهران

Omid Asghari
Head of Unidro & Faculty
Member of School of Mining
Engineering of University of Tehran

Soroosh Fooladchi
Manager of Knowledge Development
Department of Donya-e-Eqtesad Media Group

سروش فوالد چى
دبیر همایش، مدیر واحد توسعه دانش

 گروه رسانه اى دنیاى اقتصاد

هومان خواجه نصیرى
مشاور امور صنایع معدنى

Hooman Khajeh Nasiri
Mining Industries Consultant

مهدى کرباسیان Mehdi Karbasian
مسعود خوانسارى

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى تهران

Masoud Khansari
Chairman of  Tehran Chamber
of Commerce, Industries, Mines
& Agriculture

محمود اسالمیان Mahmood Eslamian

یحیى آل اسحاق
رئیس هیأت مدیره هلدینگ گسترش

صنایع معدنى کاوه پارس

Yahya Ale Eshaq
Chairman of the Board of Kaveh Pars
Mining Industries Development Co.

رضا اشرف سمنانى
مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 شرکت مادر تخصصى توسعه معادن 

و صنایع معدنى خاورمیانه (میدکو)

Reza Ashraf Semnani
Consultant of Managing Director and 
Member of the Board of Middle East 
Mines Industries Development Holding 
Co. (MIDHCO)

حامد سلطانى نژاد
مدیر عامل شرکت بورس کاالى ایران

Hamed Soltaninejad
Managing Director of Iran 
Mercantile Exchange  Co.

مجتبى مهرى نژاد
مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع

Mojtaba Mehri Nejad
CEO of Arfa Iron & Steel Co.

مهرداد  اکبریان
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان

سنگ آهن ایران

Mehrdad Akbarian
Chairman of Iron Ore Producers
& Exporters Association of Iran

على شکرریز
مدیرعامل شرکت پارس دیبا بنیان

Ali Shekarriz
CEO of Pars Diba Bonyan Co.

کسرى غفورى
مدیر عامل شرکت مجتمع فوالد خراسان

Kasra Ghafoori
CEO of Khorasan Steel Complex 

مهدى بهرامى کوهشاهى 
مدیرعامل شرکت توسعه فرآورى 

صنایع و معادن ماهان سیرجان

Mahdi Bahrami Kouhshahi
Managing Director of Mahan Sirjan 
Industries & Mines Development Co.

محمد ابکاء
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسى 

بین المللى فوالد تکنیک

Mohammad Abka
Chairman of the Board of Foolad Technic
International Engineering Co. (FIECO)

رسول خلیفه سلطانى
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

Rasoul Khalifeh Soltani
Secretary of Iran Steel 
Producers Association

علیرضا بختیارى
مدیر مسوول گروه رسانه اى دنیاى اقتصاد

Alireza Bakhtiari
CEO of Donya-e-Eqtesad
Media Group

محمد رضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران

Mohammad Reza Bahraman
Chairman of Iran Mine House

عطااله معروفخانى 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

Ata Allah Maroufkhani
CEO of Hormozgan Steel Co.

محمد فالح 
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

Mohammad Fallah
CEO of Gohar Zamin Iron Ore Co.

رضا محتشمى پور
معاون معادن و فرآورى مواد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

Reza Mohtashamipour
Deputy Minister of Industry, 
Mines, and Trade for Mines and 
Minerals Processing

وجیه اله جعفرى
معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه

و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)

Vajih Allah Jafari
Deputy Minister of Industry,
Mine & Trade & Chairman of 
the Board of IMIDRO

علینقى مشایخى
موسس و عضو هیأت علمى دانشکده مدیریت و

 اقتصاد دانشگاه صنعتى شریف

Ali Naghi Mashayekhi
Founder of Management
& Economics Department 
of Sharif University of Technology

محمد مسعود سمیعى نژاد
مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى پارسیان

Mohammad Masoud Samiee Nejad
Managing Director of Parsian
Investment Co.

ابراهیم جمیلى 
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق
 بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران

Ebrahim Jamili
Head of Mines & Mineral
Industries Commission of
Iran Chamber of Commerce,
Industries, Mines & Agriculture

ایرج رخصتى
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان

Iraj Rokhsati
CEO of Esfahan Steel Co.

امین ابراهیمى
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

Amin Ebrahimi
CEO of Khouzestan Steel Co.

بهرام شکورى Bahram Shakouri

محمد آقاجانلو
مدیرعامل شرکت ملى فوالد ایران

Mohammad Aghajanloo
CEO of National Iranian Steel Co.

على امرائى
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت صنایع معدنى فوالد سنگان خراسان

Ali Amraei
CEO of Sangan Mining 
Industries Company (SMIC)


