
فرم ثبت نام اجالس

به شرکت کنندگان گروهی بیش از 5 نفر در اجالس، 10 درصد تخفیف تعلق می گیرد.   ■
■  پس از ثبت نام، تاییدیه به شماره فاکس اعالم شده ارسال خواهد شد،  در غیر این صورت با دبیرخانه اجالس تماس حاصل فرمایید.

First Name: (Mr.  / Ms.  )

نام:

Last Name:

نام خانوادگی:

Position:

سمت:

Company Name:

نام شرکت:

Managing Director:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

Type of Business:

نوع فعالیت شرکت:

Address:

آدرس:

P.O. Box :                                                                                            

Tel:

Fax:

Cell Phone:

E-mail: 

 Website:

اطالعات نمایشگاه جانبی

نقشه نمایشگاه ویژه حامیان مالی

هزینه هر متر مربع غرفه های نمایشگاه جانبی 000 ،9،000 ریال

حضور یک نفر در ازای هر غرفه به عنوان متصدی غرفه بدون پرداخت هزینه ثبت نام می باشد
2 عدد صندلی
1 عدد میز

3 عدد المپ 100 وات روشنایی
1 عدد پریز برق

ساعت 17 - 9 زمان تشکیل نمایشگاه
1395/09/19 تاریخ تحویل غرفه به شرکت کنندگان
1395/09/21 تاریخ تخلیه غرفه

نصب نام شرکت بر کتیبه سردرب غرفه

درج نام شرکت در کتاب ویژه نمایشگاه

خواهشمند است قبل از انتخاب غرفه با مسئول 
نمایشگاه هماهنگ نمایید. 

دبیرخانه  با  بیشتر  امکانات  به  نیاز  صورت  در 
اجالس، واحد نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

از عالقمندان جهت حضور در اجالس و نمایشگاه جانبی
)رزرو غرفه( درخواست می گردد فرم ثبت نام یا کپی آن را به 

 همراه رسید بانکی واریز شده به حساب شماره
 1-10990142-8100-279 بانک پاسارگاد، 

شعبه ارمغان، کد 279
 IR640570027981010990142101 :شماره شبا

 شماره کارت: 5022-2970-0001-0566
بنام شرکت همایش سازان به دبیرخانه اجالس ارسال نمایند.          

جهت کسب اطالعات تکمیلی با دبیرخانه اجالس، شرکت همایش سازان امروز تماس حاصل فرمائید

 آدرس پستی: تهران،  خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4      صندوق پستی: 19395-7177

تلفن: 22048859-22037383                                                                        فکس: 22044769

           www.iicic.com/imis2016 :وب سایت                        imis@iicic.com :پست الکترونیک 

هزینه ثبت نام

6.950.000 ریال

) حضور در اجالس  و دریافت اسناد اجالس(

2nd IRAN MINES & MINING INDUSTRIES SUMMIT 2nd IRAN MINES & MINING INDUSTRIES SUMMIT

نمایشگاه معدن و صنایع معدنی

نمایشــگاه معدن و صنایع معدنی ایران به نمایش حرفه ای ترین ابزارآالت معدن و صنایع 
معدنــی و خدمات مربوطه اختصاص یافته که جایگاه تجــاری ویژه ای را برای خریداران و 

تولیدکنندگان فراهم می آورد.

چه کسانی می توانند در نمایشگاه شرکت نمایند؟

•   حوزة اکتشاف
•   حوزة استخراج وفرآوری

•   حوزة محصوالت
•   حوزة پردازش

•   حوزة مالی

•   حوزة خدمات مشاوره ای حرفه ای
•   حوزة شرکت ها و صنایع معدنی

•   حوزة ابزار آالت و ماشین آالت سنگین
   (Hi-Tech)•   حوزة پژوهش و فناوری برتر

First Name: (Mr.  / Ms.  )

نام:

Last Name:

نام خانوادگی:

Position:

سمت:

Company Name:

نام شرکت:

Managing Director:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

Type of Business:

نوع فعالیت شرکت:

آدرس:

صندوق پستی:                                                                                                                                   

تلفن:                                                                   فکس:

تلفن همراه )جهت تماس های ضروری(:                                                                                 

E-mail: 

Website:

شماره غرفه مورد نظر:                                 متراژ درخواستی:

5.000.000 ریال هزینه درج 1صفحه آگهی در کتاب نمایشگاه جمع کلهزینه غرفه +=

فرم ثبت نام نمایشگاه جانبی

 www.iicic.com/imis2016 www.iicic.com/imis2016
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مهدی کرباسیان
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

صنایع معدني ایران ) ایمیدرو ( و رئیس اجالس

1 - معرفی پروژه های سرمایه گذاری
این جلســات فرصتی منحصر به فرد برای ســرمایه پذیران جهت معرفی پروژه های 

سرمایه گذاری میباشد.  
)زمان ارائۀ هر پروژه 20 دقیقه و هزینۀ آن بیست میلیون ریال است.(

  این اجالس برای نخســتین بار با معرفــی طرحها و پروژه های ســرمایه گذاری در 
معــدن و صنایع معدنی ایران به ارزش رقمی بالغ بر 590 هــزار میلیارد ریال در دوران 
 جدید همکاریهای بین المللی با حضور مســئولین، مدیران، کارشناسان ارشد داخلی و 
بین المللی نقش موثری در زمینه سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی فراهم نموده است.

 جهت کسب اطالعات تکمیلی به وب سایت همایش مراجعه فرمایید
www.iicic.com/imis2016

✳  امکاناتی که در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد:
•  سالن تخصصی برای نمایندگان شرکت ها جهت ارائه و معرفی طرح ها و پروژه ها

•  صفحۀ نمایش و پروژکتور  همراه با سیستم کامل پخش صدا
•  تابلوهای تبلیغاتی )اِستند یا ُرل آپ( انحصاراً جهت شرکت های ثبت نام شده

•  پذیرایی )چای/قهوه(

✳  اطالع رسانی
•  توسط تمامی راه های مورد استفاده در اجالس: بروشور، ایمیل، وب سایت وسایر    

      ابزارهای تبلیغاتی
•  جهت ثبت نام با دبیرخانۀ اجالس تماس حاصل فرمایید.

2 - معرفی شرکتها و تکنولوژی های جدید
به منظور معرفــی تکنولوژی های جدیــد و امکانات و توانمندی های شــرکت ها و 
تولیدکننــدگان فعال در حوزة معدن وصنایع معدنی ایــران، این امکان فراهم گردیده 
اســت تا در سالن های جانبی اجالس، شــرکت های مذکور آخرین دستاوردهای 

خود را به دست اندرکاران معرفی و عرضه نمایند.
)مدت زمان درنظر گرفته شده برای هر شرکت 45 دقیقه و هزینۀ آن پنجاه میلیون 

ریال میباشد.(
ترتیب و زمانبندی هر سخنرانی بسته به ترتیِب اولویت ثبت نام است. لطفًا در نظر داشته 
باشــید که تنها یک برنامه در هر نوبت اســت و مجموعًا فقط هشت برنامۀ تخصصی 

جانبی اجرا خواهد شد.

•  مسئولین دولتی
•  تشکلها و انجمن های صنفی و تخصصی معدن و  صنایع معدنی

• مدیران عامل معادن و کارخانجات صنایع معدنی
•  شرکت های اکتشافی، استخراجی و فرآوری مواد معدنی

•  شرکت های صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی
•  تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات و ماشین آالت معدنی و صنایع معدنی

•  مهندسین معدن و صنایع معدنی
•  مهندسین مشاور

•  شرکت های تجاری و بازرگانی
•   سرمایه گذاران

•  بانک ها، بورس، بیمه و کارگزاران بورس
•  شرکت های حقوقی و خدمات مشاوره ای

•  ارائه دهندگان خدمات فناوری های معدنی
•  زمین شناسان، نقشه برداران زمین شناسی

•  تحلیل گران
•  مراکز پژوهشی صنایع معدنی و سایر صنایع مرتبط

•  تامین کنندگان مواد اولیه، کمکی، واسطه ای و مصرفی بخش معدن و صنایع معدنی
• خدمات معادن زیرزمینی

•  مؤسسات آموزشی

جلسات تخصصی جانبی

چرا شرکت کنیم؟

•  یکی از بزرگترین رخداد های مهم بین المللی درحوزه معدن و صنایع معدنی
•  تأثیرگذارترین و حرفه ای ترین رویداد در زمینه معدن و صنایع معدنی در ایران و آسیا

•  آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت معدن جهان
•  استفاده از تجارب مدیران در صنعت معدن و صنایع معدنی

•  بهترین بستر ارتباطی برای شرکت های داخلی و خارجی
•  یافتن فرصت های سرمایه گذاری در ایران

•  اطالع از تازه ترین پیشرفت های جهانی در زمینه معدن و صنایع معدنی
•  مالقات با مشتریان بالقوه، تهیه کنندگان و شرکای کاری   

معرفی پروژه های سرمایه گذاریسخنرانان اصلی

عناوین

 تجربه برگزاری موفق اولین اجالس معدن و صنایع معدنی ایران (IMIS 2016)  با 
حضور بیش از 1670 شرکت کننده از 590 شرکت داخلی و بین المللی که از 21 کشور 
جهان در خرداد 1394در تهران گرد آمده بودند ما را در سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) بر آن داشت تا ضمن اعالم برگزاری دومین 
"اجالس معدن و صنایع معدنی ایران" (IMIS 2016) در تاریخ 20 و 21 آذر ماه 
1395 در تهران با حضور شرکت های معتبر داخلی و بین المللی در حوزه معدن و صنایع 
معدنی و سرمایه گذاران این بخش، گامی محکمتر از سال گذشته در این مسیر برداریم.  
ایران با دارا بودن منابع معدنی و انرژی فراوان، نیروی کار جوان تحصیل کرده و با تجربه، 
بازار بزرگ مصرفی 75 میلیون نفری، دسترسی به آب های آزاد بین المللی، زیر ساخت های 
توسعه یافته جاده، راه آهن، بنادر، تولید انرژی و شبکه های ارتباطی و بهره مندی از قوانین و 
مقررات حمایت از سرمایه گذاری، کشوری جذاب برای سرمایه گذاران بین المللی می باشد.
با عنایت به پتانسیل های معادن و صنایع معدنی ایران، کشور در حال حاضر دارای 68 
نوع از انواع مختلف مواد معدنی می باشد. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار 
2.7 میلیارد تن (0.8% کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار 2.6 میلیارد 
تن (4% از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای 11 میلیون تن روی (4 % از 
ذخایر جهانی) است. کل ذخایر اثبات شده معادن ایران 6 میلیارد تن برآورد شده، که با 
300.000 کیلومتر مربع امکان اکتشاف جدید، به بیش از 10 میلیارد تن خواهد رسید. 
سهم معادن و صنایع معدنی 25 % از سهام بورس تهران و با ارزش حدود 30 میلیارد 

دالر می باشد.
ایمیدرو به عنوان بزرگترین سازمان مادر تخصصی حوزه معادن و صنایع معدنی ایران، 
همواره نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشور ایفا نموده و اینک در سال اقتصاد 
مقاومتی با اقدام و عمل در راستای مسئولیت و ماموریت توسعه و نوسازی خود ضمن 
معنی بخشی به این مهم از یک سو و بهره گیری از پتانسیل های ملی و بین المللی از 
سوی دیگر جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایجاد نموده تا این حوزه بتواند 
به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور که همان پرچم داری توسعه غیر نفتی و تولید ملی 

است دست یابد.
IMIS 2016 با تجربه یکساله به عنوان معتبرترین  اجالس معدن و صنایع معدنی ایران 
در سطح بین المللی با پشتیبانی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، از سرمایه گذاران ملی و بین المللی، شرکت های 
استخراج معدن، شرکت های ماشین آالت معدن، شرکت های مشاوره ای، شرکت های 
فنی و مهندسی، پیمانکاران، بانک ها و موسسات مالی دعوت می نماید تا در این رویداد 
مهم شرکت نموده و عالوه بر دستیابی به آخرین اطالعات فرصت های سرمایه گذاری 
در معادن و صنایع معدن ایران، با اطالع از آخرین فن آوری ها، مهارت های مدیریتی و 

فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را توسعه دهند.

شرکت کننـدگان

محمدرضا نعمت زاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت

علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی

ولی اهلل سیف
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

حمید رضا عراقی
معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

محسن پورسید آقایی
معاون وزیر و مدیر عامل راه آهن جمهوري اسالمي ایران

محمد سعید نژاد
معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریا نوردی

مهدی کرباسیان
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازي 

معادن و صنایع معدني ایران ) ایمیدرو ( و رئیس اجالس

سخنرانان

Alexey Tyupanov
CEO, JSC EXIAR, Russia 

Burkhard Dahmen
President and CEO, SMS Group GmbH Chairman, 

NUMOV, Germany

Burkhard Dahmen
President and CEO, SMS Group GmbH Chairman, 

NUMOV, Germany

Kalle Härkki
Executive Vice President & President of Metals, 

Energy & Water business, Outotec, Finland

Marnie Leybourne
Director Operations, Environment, at the Western 

Australian Department of Mines and Petroleum

Bahram Ebrahimi
Founder & Director, ABACO Global Resources Ltd., Canada

John Burgess
Director, Austmin Pty Ltd, Australia 

Phil Hearse 
Managing Director, Battery Limits Pty Ltd, Australia

Shigeo Nakamura
President, Advanced Material Japan Corporation, Japan

Dermot McArdle
Managing Director, Dermac Consulting, Canada

Neal Reynolds
Director, CSA Global Pty Ltd, Australia 

Abbas Ranjbar
Director of Infrastructure, IMIDRO, I. R. of Iran

Colin Roberts 
Natural Resource Geo-Strategist, NRG & Authorized Emissary, 

(MIGA) - World Bank Group, Australia

Ardeshir Saad Mohammadi
Managing Director, Iran Zinc Mines Development Company, 

I. R. of Iran

Patrick Say
Exploration Manager, Austmin Pty Ltd, Australia 

Amir Sabagh
Director of Planning & Strategic Supervision, IMIDRO, I. R. of Iran

Ali Asgharzadeh
Director of Exploration, IMIDRO, I. R. of Iran

Mohammad Reza Bahraman
President, Iran Mine House, I. R. of Iran

Masoud Abka Khajavi
Member of the Board of Directors, IMIDRO, I. R. of Iran

Tony Edwards
Partner, Stephenson Harwood LLP, UK

Diana Kinch
Senior Editor, S&P Global Platts, UK

Gholamreza Molataheri
Director, Iranian Mineral Processing Research Center, I. R. of Iran

Charles Blackmore
Chairman, Plexus Resources Ltd, UK

Stuart McCracken
Regional Head of Exploration for Africa, Europe & Australasia,

Anglo American plc, UK

Behrooz Ghahreman Nejad
Principal, Technical & Innovation, ATC Williams, Australia 

Sajad Ghoroghi
Member of the Board of Directors, Iron Ore Producer & Exporters 

Association of Iran, I. R. of Iran

Paul Williams
Principal, ATC Williams Pty. Ltd., Australia 

Seyed Shamseddin Siasirad
Director of Education, Research & Technology, IMIDRO,

I. R. of Iran

Hassan Younesian
Director of Finance, Economic & Investment Development, 

IMIDRO, I. R. of Iran

•  بسته های اکتشافی ایمیدرو برای شرکتها. سرمایه گذاران و موسسات مالی بین المللی
•  مزیت و برتری در معدن: تحقق ایجاد ارزش افزوده از طریق نوآوری. فناوری ، بهره وری و مدیریت هزینه

•  ویژگیهای نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران
•  مشوق های دولت ایران در جهت توسعه فعالیت های معدنی و افزایش سهم آن در اقتصاد

•  بکارگیری راهکارهای منطبق تامین مالی برای طرح های معدن و صنایع معدنی ایران
•  بررسی راهکارهای جهانی سازی بخش معدن و صنایع معدنی ایران

•  معرفی آخرین فناوریهاو تکنولوژیهای جدید در صنایع معدنی
•  معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی ایمیدرو: روشها، قوانین و مقررات

)B2B & B2G( مذاکرات تجاری رو در رو  •


