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 اطلس ملی فوالد ایران
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 بسته و بيشتر 3

 شامل: پکيج كامل اطلس ملی فوالد ايران، 

 المینیت و قاب آویز آلومینیومی، فستاچاپ  سانتیمتر 140*200 ابعادبه نقشه فوالد ایران  .1

ن واقعیت افزوده اطلس ملی فوالد ایران اپلیکیش  Passwordو Usernameعدد 2 .2

 )بانک اطالعات و آمار صنعت فوالد ایران(

 ریال  27.000.000 ریال  30.000.000

  

  مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد %9الزم به ذکر است به مبلغ فوق 

ل و به همراه تصویر فیش واریزی مبلغ مربوطه خواهشمند است پرسشنامه زیر را تکمی اطلس ملی فوالد ايراندر صورت تمایل به خرید  

بنام انجمن  شعبه پارک ساعیسپه بانک ( IR 760150000001235800850573)شماره شبا   1235800850573شماره  حساببه 

 ارسال فرمایید. دفتر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 021-88551705فکس شماره  به توليدكنندگان فوالد ايران

 تماس حاصل فرمایید.( 6داخلی )  88551701-4جهت دریافت هر گونه اطالعات تکمیلی با شماره تلفن های اهشمند است خوضمنا 

 خیر  عضو انجمن تولید کنندگان فوالد:    بله        نام شركت:

تماس:                                                                                 شماره و تاریخ ثبت:                 کد اقتصادی:                                         شناسه ملی:                            

 آدرس و کد پستی:

 تعداد نسخه درخواستی اطلس ملی فوالد:
 

 .............................شماره فیش واریزی:  .................................................

  همراه جهت دريافت اكانت:های شماره و  اسامی** 
 

 

  

 

 

 

 امضا و مهر شرکت:                              شماره همراه:  سمت:           تکمیل کننده فرم:

 
 

 :زير را در بر می گيرد موارد، می باشد واقعيت افزوده اطلس ملی فوالد ايران اپليکيشننقشه جغرافيايی به همراه يک  اين مجموعه كه شامل يک

 فرودگاهها، بنادر، ریلی، ای، جاده های زیرساخت نقشه همراه به ایران نقشه روی کشور فوالدی طرحهای و واحدها جغرافیایی موقعیت و مشخصات .1

 وارداتی کشور  و... و مبادی صادراتی

 نورد القایی، قوس، کوره احیا، سازی، گندله بلند، کوره( تولید فرآیند اساس بر بندی دسته و به تفکیک هر استان فوالدی طرحهای و واحدها و معرفی .2

 مشخصات و سایر )...و مقاطع، میلگرد،

 آهن سنگ فرآوری واحدهای و شده زنی گمانه و شده کشف آهن سنگ معادن ظرفیت و موقعیت .3

 و جهان کشور فوالد صنعت نمودارهای و آمار .4

 تجهیزات و قطعات نورد، حرارتی، خطوط عملیات و ذوب های کوره نسوز، های فرآورده اولیه، مواد مانند فوالد صنعت اصلی کنندگان تامین معرفی .5

 ... و ساخت و مهندسی شرکتهای فوالد، صنعت

 به انضمام سایر نقشه ها و اطالعات  جنبی ملی و استانی مورد نیاز  .6
 

 88551701-4: طبقه چهارم  تلفن - 1/3پالک  -سچه پردیکو -باالتر از بهشتی -خیابان ولیعصر -: تهرانآدرس


