
 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزار کننده :

 شرکت رستاک پاد ویژن 

 

 همایش عبور از بحران 

و زنجیره تامین  در صنعت متالورژی و فوالد  

اصفهان- 1931شهریور ماه  11و  11  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اهداف برگزاری :

 تحریم ها در حوزه فوالد و صنایع متالورژی بررسی بحران ها و چالش های 

  مبادالت ارزی با مشتریان محصوالت حمایت از صادرات و مشکالت بررسی راه کارهای 

 بهینه سازی واحد های تولید ) کارخانجان فوالد و صنایع معدنی( و توسعه تولید 

 بومی سازی ساخت ماشین آالت و قطعات مصرفی کارخانجات 

 دانشگاه و صنعت در راستای بهبود سطح تولید و خروج از رکود همکاری نزدیک حوزه 

 استفاده و بهره مندی حداکثری از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در جهت صنعتی سازی طرح های علمی 

   بررسی شیوه های نوین نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و دستگاه ها 

 سط در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجاتبررسی فعال سازی معادن با مقیاس کوچک و متو 

 

 محور های همایش :
  در کوتاه مدت و میان مدت فوالد و متالورژیبررسی و تحلیل برنامه های حوزه 

  و راه های برون رفت از آن فلزاتتاثیر بحران تحریم ها بر عملکرد حوزه 

  و چالش های تبادالت مالی صنایع متالورژیفوالد و با خارج از کشور در بخش صادرات  تنگنا های 

 حل برای دشواری ها هنحوه بهره مندی از اندیشمندان، خبرگان و پیشکسوتان و استارت آپ ها در ارائه را 

  فوالد و صنایع متالورژیرفیت های فعلی کشور در حوزه ظشیوه های بهره برداری از 

  و افزایش بهره وری فلزاتبهینه سازی تولید 

 

 های قابل مشارکت :گرو 

 تولید فوالد، چدن و فلزات غیر آهنی )ریخته گری، عملیات حرارتی، آبکاری و پرداخت، متالورژی پودر(

 خدمات صنعت متالورژی )مواد اولیه و کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، تست ها(

ورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته )جرثقیل ها، ژنرات

 روانکارها و روغن های صنعتی، صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی(

 شکل دهی فلزات )نورد، آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرسکاری(

 انجمن ها، نشریات و مراکز علمی

 سنگ آهن، گندله سازی، کنسانتره سنگ آهن، زغالسنگ، کک –مواد اولیه 

 
 


