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ایران رتبه نهم جهان از نظر ذخایر سنگ آهن را دارد به همین دلیل بزرگترین و پیشرفته ترین 
شرکت های تولید فوالد در ایران شکل گرفته است تا بتواند نیاز داخل و کشور های دیگر ازجمله 

کشورهای همسایه ای مثل  ترکیه، ارمنستان، عراق و... را برطرف کند.
شرکت مشهد فوالد توس به عنوان یکی از معتبرترین مراکز فروش و استعالم قیمت روزانه آهن 

آالت در ایران شناخته شده است.

مشهد فوالد  توس



مشهد فوالد توس از سال ١٣٨٤ فعالیت حرفه ای خود را در زمینه فروش مقاطع فوالدی آغاز 

نمود .

مشهد فوالد توس مرجع تخصصی قیمت های فوالدی با در اختیار داشتن سهم وسیعی از 

بابهترین  ایران  برندهای  از معتبرترین  باال  تنوعی  با  را  توانسته مقاطع فوالدی  بازار فوالد 

کیفیت در خدمات ارائه دهد

همه ی کارکنان فنی و تخصصی مشهدفوالد نهایت تالش خود را به عمل می آورند تا با ارائه 

بررسی،انتخاب و  بر وب و تسهیل تمامی فرایندهای  روزترین سرویس های مبتنی  به  ی 

خرید کاال خدماتی شایسته و تجربه ای خوشایند را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاورد.

تنوع محصولی باال

قیمت مناسب

ارسال به موقع و پیگیری تا لحظه ی تحویل بار

محصول با کیفیت

ارائه اطالعات فنی هر محصول

قیمت گذاری روزانه به صورت شفاف در سایت،اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی

از دالیلی است که شرکت های بزرگ صنعتی و ساختمانی به ما اعتماد کرده و جزء مشتریان 

وفادار ما هستند

معرفی شرکت

معـرفی شرکت
مشهد فوالد توس



مجوز تاسس شرکت
مشهد فوالد توس

جواز تاسیس شرکت
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سپـــری

انواع ورق

نبشی ناودانی

انواع لوله و اتصاالت سیم مفتول 

میلگرد تیر آهنپروفیل 

محصـوالت
مشهد فوالد توس
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مزایـای رقـابتی
مشهد فوالد توس

قیمت های ما در وب سایت و اپلیکیشن مشهد فوالد به روز رسانی شده و میتوانید 

قیمت ها را مشاهده نماييد. همچنین می توانید از آرشیو قیمت ها در ماههای 

گذشته نیز استفاده کنید.

عالوه بر این قیمت ها در کانال تلگرام و اینستاگرام مشهد فوالد نیز هر روز منتشر 

می گردد.

دغدغه ی همیشگی کارشناسان ما تحویل به موقع بار بوده و هست و ما آگاهیم که 

شما برای پروژه هایتان زمان بندی دقیق دارید و ارسال به موقع برایتان خیلی مهم 

است .

مجموعه فوالد توس مشهد  به شما این اطمینان خاطر را می دهد که سفارش شما 

دقیقا طبق زمانبندی اعالم شده توسط  کارشناسان مجموعه  ارسال شده و تا زمان 

تحویل بار قابلیت رهگیری توسط مشتری وجود دارد.

 شفافیت قیمت ها

 ارسال سریع و به موقع

دانلود اپلیکیشن از
کافه بازار کانال تلگرام اینستاگرامتلگرام صادراتی
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مزایـای رقـابتی
مشهد فوالد توس

تنوع نوع محصول برای محصوالت تولیدی و نیازهای مختلف

مشهد فوالد در جایگاه پیشتازان در این عرصه همواره کیفیت کاال و اصالت کاال را 

رصد می کند و در این زمینه بسیار دقیق و حساس است.

تنوع محصول

کیفیت باالی محصوالت

مشاهده  محصوالت
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مشاوره و راهنمایی برای بهترین انتخاب

 تنوع روش های ارسال 

مزایـای رقـابتی
مشهد فوالد توس

مشاوران فروش ما متناسب با نیاز شما مناسب ترین نوع محصول را به شما پیشنهاد 

می دهند (لیست قیمت و مشخصات فنی) و تا لحظه دریافت بار در کنار شما هستند 

و پیگیری های الزم را انجام خواهند داد .

ما با توجه به درخواست و نیاز شما بهترین روش ارسال را بررسی کرده و از سه طریق 

ریلی، زمینی و دریایی با در نظر گرفتن راحتی شما در خدمتتان هستیم.

فرم ثبت سفارش
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مزایـای رقـابتی
مشهد فوالد توس

خرید مقاطع فوالدی از بزرگترین تصمیمات هست چرا که در بهای تمام شده پروژه 

و ارزش دارایی شما بسیار تاثیر گذار است.هدف ما از گرفتن سود کم بدست آوردن 

مشتریانی وفادار است. 

میزان قابل توجهی از سفارشات از طریق وب سایت انجام می پذیرد و باعث افتخار 

است که مورد اعتماد مشتریانمان بوده و توانسته ایم خریدی امن را برایتان ایجاد 

کنیم . همکاری با پروژه های بزرگ که در ادامه با بعضی از آنها آشنا خواهید شد 

مهر تاييدی است بر اعتبار و صداقت مشهد فوالد توس. 

قیمت های رقابتی

امنیت خرید

مقایسه قیمت ها
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مزایـای رقـابتی
مشهد فوالد توس

نامه های حسن انجام کار

شرکت کشت و صنعت دام سنبله خراسانشرکت همیار سازه توسشرکت کشت و صنعت سرچین خراسان

شرکت صانع شرقشرکت زرین فرم خراسانشرکت چشمه نوشان خراسان



مزایـای رقـابتی
مشهد فوالد توس

شرکت کشت و صنعت رویش طالییشرکت نیان باتری خاورانشرکت  اسکان نیروی پارسیان

شرکت توس پاپیروس شرکت بهار رز چناران شرکت پارس گرما

شرکت ابتکار توس پایا
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آشنایی بیشتر با مجموعه
مشهد فوالد توس

نکات خرید آهن

رزومه مشهد فوالدامکانات مشهد فوالد

معرفی مشهد فوالد
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با توجه به درخواست و نیاز شما ، ما بهترین روش حمل و نقل را بررسی کرده  و از 

سه طریق راه آهن ، زمینی و دریا در خدمت شما هستیم.

روشهـای ارسـال بـار

زمینی ریلی دریایی

شما

مشهد فوالد توس



با توجه به درخواست و نیاز شما ، ما بهترین روش تحویل کاال را بررسی کرده  و از 
سه زیر در خدمت شما هستیم.

��� � �� � � � � � � � � �
تحویل کاال در نقطه عزیمت

 در مبدا ( محل کار).
تحویل کاال در عرشه کشتی

 در مبدا.
تحویل در مرز

 ( مرز تعیین شده ).

شما

روشهای تحویل کاال

روشهـای تحویل بار
مشهد فوالد توس



مراحل ثبت سفارش

درخواست سفارش

ارسال پیش فاکتور

پرداخت کامل

ارسال

� � � ��� � � �� �� � ��� � � � � ��� �� � ��

تاييد پیش فاکتور

پیش پرداخت

مراحل ثبـت سفـارش
مشهد فوالد توس
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کشورهای مقصد
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ازبکستان

افغانستان

ترکیه

گرجستان

ارمنستان

پاکستان

ترکمنستان

تاجیکستانآذربایجان

افریقای جنوبی

سوریه

عراق

اگر کشور شما یکی از این کشورها نیست ، درخواست خود را ارسال کنید و می شود
در اسرع وقت بررسی شود

ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، 
ترکیه، عراق، سوریه، آفریقای جنوبی

کشـورهـای مقصد
مشهد فوالد توس
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راههای ارتباطی
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مشهد فوالد توس

051-31670 09153202050

راههـای ارتبـاطی
مشهد فوالد توس
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