
حامی پ�وهشگران و فعالین حوزه معدن



کافه معدن توسط مهندس حسن کالنکی با ب�ش از ۳۰ 

ســــال ســــابقه اجرای� در زمینه معدن و معدن دا�ی و 

تجـــر�ه عملـــی در جای جای ایــــران، با هدف بهبود و 

تســــــهیل خدمات برای معدن و معدن داران و جامعه 

مـرتبط و ایجاد پلفتــرمــی کارآمد بــرای خدمات به این 

قشــر ا�زشمند، بنیان گذاشته شد. این مجموعه با ارائه 

پلتفرم های خدما�ی مختلف در زمین ههای مورد بحث، 

چشـــــــ مانداز خود را متحول کردن صنعت خدمات به 

معادن و تبدیل آن به یک صنعت پایدار و پویا قرار داده 

است که با کمک الطاف الهی و تالش و پشــتوانه جامعه 

ب�رگ معدن، �وز به �وز به آن مهم نزدیک تر م یشویم.

قصه از کجا ش�وع شد؟



ا�ز شهای بنیادین

عملگرای�

نوآو�ی

اصالت 

کار تیمی

توسعه پایدار

تمامیت



حوز ههای فعالیت

معدن داد

پلتفرم حقوقی (معدن داد)

به جهت حمایت از حقوق تولیدکنندگان و کارگران و افراد درگیر در فضای کا�ی معدنی، این مجموعه فعالیت خود را به صورت تخصـصـی در دعاوی حقوقی معدنی مانند 

مشکالت با سازمان مناب� طبیعی،  سازمان جنگل ها و مراتع، پ�مانکاران، متخصصان و دیگر شاخ ههای اجرای� با همکا�ی تیمی ز�ده از وکالی پایه یک دادگست�ی و داوران 

مورد تای�د قوه قضای�ه آغاز به کار نموده است. 

از خدمات قابل ارائه در این مجموعه م یتوان به تنظیم قراردادهای اختصاصی شما، بازنویسی قراردادها، بازخواهی پ�وند هها، مشـاور ههای اختصـاصی مجموعه، انجام 

امور داو�ی، وکالت پ�وند هها.

وکیل همراه معدنی، خدمت اختصــاصی از معدن داد برای مدیران عامل و مدیران اجرای� است که به جهت ت�بیت جایگاه اجرای� آنان و جلوگی�ی از صدمات و آسی بهای 

احتمالی ناشی از مفاد قراردادهای� که ممکن است از چشــــــم پنهان بماند طراحی شده است که به مدیران امکان م یدهد با خیالی راحت تر و امنیت خاط�ی ب�شــــــتر در 

جلسات کلیدی و ا�زشمند خود شرکت کنند و تصمیما�ی حساس را اتخاذ نماید.

۱



حوز ههای فعالیت

پلتفرم ب�مه ای (معدن ب�مه)

نیازهای ب�م های معدنکاران و صنای� وابســــــــته، با ب�م ههای �وتین و سایر ب�م ههای ارائه شده اندکی متفاوت است که این تفاوت ض�ورت طراحی بســــــــتههای ب�م های 

شخصــــــ یسا�ی شده متناسب با نیاز هر معدن و معدن دار را ب�ش از پ�ش آشکار م یسازد. در معدنبیمه ما با گوشی پذیرا دغدغ هها و نگران یهای شما را م یشنویم، آنها را 

ب�رسی م یکنیم، ر�ســ کهای آ نها را پ�دا(استخراج) م یکنیم و متناسب با دغدغه و ر�ســ کهای شما، پکیجی از خدمات مورد نیاز را پ�شـــنهاد م یکنیم، و پس آن نیز همراه 

شما خواهیم شد تا اگر خدای ناکرده دچار خسارت یا آسیبی شدید، دغدغ های از بابت جبران آن نداشته باشید.

در معدن ب�مه مشــــاوران تخصــــصــــی ب�مه با سالیان طوالنی سابقه در شرک تهای ب�رگ ب�مه لحظه به لحظه با شما همراه خواهند بود تا از بابت موضوعات ب�م های و 

ر�س کهای آن، نگران یای نداشته باشید.

۲



حوز ههای فعالیت

پلتفرم تخصصی سنگ (کافه سنگ)

دنیای سنگ و بازار سن گهای تزئینی در کشــــــــور ایران، با تنوع باالی سن گها و تعدد معادن و کارخان هها، بازار پر �ونق و ا�زشمندی را ایجاد کرده است. کافه سنگ با هدف 

پوشش گ پها و مشــــــکالتی که در انتخاب، تهیه، توز�� ، نصــــــب و اجرای سن گهای تزئیتی به وجود م یآید، طراحی شده است. در کافه سنگ ما از لحظه انتخاب سنگ با 

معرفی مشاوران متخصـص سنگ که سا لهاست در این زمینه تجر�یات ا�زشمندی کسـب نموده اند همراه شما خواهیم بود، با شما به معادن و کارخان هها خواهیم آمد، با 

در دسترس قرار دادن مشـــاوره معما�ی در انتخاب ز�بای� شناختی سنگ به شما کمک خواهیم کرد و در نهایت از لحظه پرداخت پول تا نصــــب سنگ در محل مورد نظر با 

همراهی تیم نصب حر فهای سنگ، تجر� های جدید از خر�د سنگ را در اختیار شما قرار خواهیم داد. 

۳



حوز ههای فعالیت

پلتفرم تبلیغا�ی 

ض�ورت تبلیغات و برندینگ در دنیای پر سرعت ام�وز بر هیچ کس پوشیده نیســـت. کاف همعدن همراه شماست برای خلق یک برند ا�زشمند با تاکید بر هویت و ا�ز شهای 

سازمان شما، در این مسـیر همراه شما هسـتیم از انتخاب و طراحی لوگو تا طراحی محصـوالت و تبلیغات شما در قالب پادکســت، ویدئوهای تبلیغا�ی و انیمیشــن و دیگر 

مدیاهای حر فهای تا برند شما به خوب� و در مسیر درست به توسعه کسب و کار شما کمک کند. 

۴



در تسهیل مسیر 

کسب و کارتان 

همراه شماست . 

با ما در ارتباط 

باشید 

websit:       www.cafemadan.com

istagram:   cafemadan_official

tel:              02188176500

mail:           info@cafemadan.com
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