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 شامل: پکيج كامل اطلس ملی فوالد ايران، 

 چاپ افست، المینیت و قاب آویز آلومینیومی سانتیمتر 142*022 ابعادبه نقشه فوالد ایران  .1

مام رنگی، چاپ نفیس و جلد گالینگور، شامل نقشه و ت -یک جلد کتاب اطلس فوالد ایران .0

 اطالعات صنعت فوالد ایران و تامین کنندگان و پیمانکاران صنعت فوالد به تفکیک هر استان

 ریال  000220222 ریال  002220222

 

 در نظر گرفته شده است.  %15  ان فوالد ایران نیز تخفیف ویژهضمنا برای اعضای انجمن تولیدکنندگ  *
 

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

بانک صادرات شعبه ميدان آزادی اصفهان به نام شركت تعاونی خدمات بازرگانی حمايت  1313113323110شماره به حساب 

 ارسال فرمایید. دفتر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 201 -88028280فکس شماره  به فوالدسازان معين

 تماس حاصل فرمایید. 88028281-4جهت دریافت هر گونه اطالعات تکمیلی با شماره تلفن های خواهشمند است ضمنا 

 خیر  عضو انجمن تولید کنندگان فوالد:    بله        نام شركت:

 الد:تعداد نسخه درخواستی اطلس ملی فو
 

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

 شماره همراه:   سمت:           نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
 

 امضا و مهر شرکت:
 

 :زير را در بر می گيرد مواردايران می باشد،  فوالد ملی نقشه جغرافيايی به همراه يک جلد كتاب اطلس اين مجموعه كه شامل يک

 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 فرودگاهها،

 قوس، کوره احیا، سازی، گندله بلند، کوره( تولید فرآیند اساس بر بندی دسته و هر استانبه تفکیک  فوالدی طرحهای و واحدها و معرفی .0

 مشخصات و سایر )...و مقاطع، میلگرد، نورد القایی،

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

 کشور زمینی زیر و جاری آبی منابع وضعیت و نقشه .4

 و جهان کشور فوالد صنعت نمودارهای و رآما .0

 و قطعات نورد، حرارتی، خطوط عملیات و ذوب های کوره نسوز، های فرآورده اولیه، مواد مانند فوالد صنعت اصلی کنندگان تامین معرفی .8

 ... و ساخت و مهندسی شرکتهای فوالد، صنعت تجهیزات

 ی مورد نیاز به انضمام سایر نقشه ها و اطالعات  جنبی ملی و استان .0

 
 88028280فاکس:   88028281-84تلفن :   34پالک  -کوچه شهید اسعدی -ضلع جنوبی پارک ساعی -خیابان ولیعصر -: تهرانآدرس


