
 

  
  بسمه تعالی

  فرم جمع آوری اطالعات واحدها
  

  )مواد معدنی(زمینه فعالیت 
    )2695( یوگچ یمانیس ،یبتون یساخت کاالها   )1320(میوتور ومیبجزاوران یرآهنیفلز غ یاستخراج و فرآوری کانه ها

 استخراج و فرآوری  مصالح ساختمانی، سنگ تزئینی، شن و ماسه و خاک
    )2610( یا شهیو محصوالت ش هشیساخت ش  )1410(رس

    )2692(نسوز یکیساخت محصوالت از مواد سرام  )2691)(نسوزریو غیرساختمانیغ( یکیساخت کاالها از مواد سرام
    )2694(آهک،گچ  مان،یس د،یتول  )2693(رنسوزیغیساختمان یکیو سرام یساخت محصوالت سفال
باریت، ید، پیریت، خاک سرخ، : کوداز قبیلو ییایمیش یهایاستخراج و فرآوری کان

      )2696(برش و شکل دادن و پرداخت سنگ  )1421...(خاک زرد و

نخ و : از قبیل گرید ینشده درجا یطبقه بند یرفلزیغ یکان رمحصوالتیساخت سا
       )2710( یساخت آهن و فوالد اساس   ) 2699... (و یحرارت قینسوز، عاسمانیپارچه و ر

پودرو شمش طال، نقره، : ازقبیل یرآهنیو فلزات غ یمتیق یساخت فلزات اساس
   )1310(یآهن یفلز یاستخراج و فرآوری کانه ها    )2720... (پالتین و

منیزیت، قیر : شامل  گرید ینشده درجا یطبقه بند رمعادنیاستخراج و فرآوری سا
    )10.. ( تینیاستخراج و فرآوری زغال سنگ ول    )1429...(پرلیت و سیلیس، تالک، کلریت، میکا، طبیعی،

چدن   آهن، ،یقطعات فوالد یگر ختهیر: و آهن از قبیل یفوالد یگر ختهیر
   )1422(ایخالص، آب در میانواع نمک و کلرورسد   )2731...(و

   )2732... (ج ومس، برنز، قلع، نیکل، برنیگرختهیر:از قبیل) نیفلزات رنگ( یرآهنیفلزات غیگرختهیر

........................................ذکر نام محصول و کد آیسیک  

  مشخصات کلی واحد   جهت ثبت نام 
   نام مدیرعامل  نام واحد
   شهرستان  استان

    آدرس کارخانه
   فکس  تلفن کارخانه

    آدرس دفتر مرکزی
    فکس    تلفن دفتر مرکزی
    پست الکترونیک    آدرس وب سایت

    شماره تماس رابط    نام رابط جهت هماهنگی
    آدرس پست الکترونیک    تلفن همراه رابط

الزم به ذکر است کلمه کاربری و رمز عبور  غرفه جهت به روز . کلیه اطالعات ارسالی از آدرس پست الکترونیک رابط تنها معتبر شناخته خواهد شد: تذکر 
 .مدیر عامل تحویل می گرددرسانی تنها به رابط و یا 

  



 

  
  

  از جهت افتتاح غرفهیاطالعات مورد ن
  ارتباط با ما.3  فعالیتها.2  درباره ما.1

به عنوان مثال نیاز ) به صورت لیست(نیازمندیها .4
  .....به توسعه خط تولید، سرمایه گذار و 

متن همراه تصویر در ( بهره بردار/سخن مدیر عامل.5
  )صورت صالحدید

شرح به همراه (نداردهای بین المللی استا.6
  )تصویر 

  پیوند ها.9و افتخارات    )شرح به همراه تصویر(گواهی نامه ها .8  )توضیحات به همراه تصویر(محصوالت .7

  بروشور و یا کاتالوگ جهت درج در غرفه و دریافت توسط بازدید کنندگان.10

 
 

  سامانه هوشمند پیام کوتاه
ساعته به صنعتگران  24جهت پاسخگویی و اطالع رسانی  1000096121کوتاه نمایشگاه مجازی معدن و صنایع معدنی ایران به شمارهسامانه هوشمند پیام 

د جهت عضویت در سامانه درج شماره همراه مدیر عامل الزامی است ید عضو سامانه شویتوان یمل یدر صورت تما. ز و عالقه مندان راه اندازی شده استیعز
  .باشد یر عامل میم با مدیجهت ارتباط مستق کر است این اطالعات محرمانه تلقی شده و صرفاًشایان ذ

 
  ..............................................شماره همراه مدیر عامل

  

  
  
  

Fair.mim.gov.ir 

Fair.mim@gmail.com  

88925853  

  
  
  

    
  

تعریف و افتتاح غرفه شما اقدام  خواهشمند است اطالعات فوق را به صورت فایل متنی و به تفکیک مشخص شده ارائه نمایید تا در اسرع وقت نسبت به
اجتناب  wordتصاویر از ارائه تصاویر در فایل  جهت بهره مندی از کیفیت باالتر. کلیه تصاویر ارسالی  می بایست به صورت فایل مجزا ارائه گردد. شود

 .نمایید


